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 چکیده

صورت عدد ماهی صید شده در آب های دریای عمان، به ۱۹۸با بررسی  (Netuma thalassina)مطالعه رژیم غذایی گربه ماهی بزرگ 

راوانی وقوع شکار، شاخص شدت تغذیه، شاخص خالی بودن معده، میانگین سطح غذایی و نرخ غذای فصلی انجام گرفت. در این مطالعه شاخص ف

 های شناسایی شده شامل بندپایانگروه این گونه شناسایی شد. رده تاكسونومیك عمده در محتویات معده ۶در مجموع مصرفی محاسبه گردید. 

وماهیان استخوانی  ییایدر اهانی(، خارپوستان، نماتدها، گانیپاها و شکمیاایان، دوكفهتنان )سرپنرم پوستان(،سختو سایر عالی پوستان)سخت

با توجه به شاخص حضور شکار،  درصد بود. ۷۱/۴۴سخت پوستان با  یشده در معده براساس شاخص عدد افتی ییماده غذا نیترراوانبود. ف

( و خانواده FPدرصد=  ۶۴/۲۵) Portunidaeخانواده  یها، خرچنگیاصل یعنوان غذابه (FPدرصد=۵۵/۵۵) هضم شده یاستخوان یهایماه

Xanthidae  (۶۷/۱۳ =درصدFPبه )خانواده  انیماهگیشو  یفرع یعنوان غذاCarangidae (۵۴/۸  =درصدFPاتفاقی تقسیم ) .بندی شدند

سطح غذایی گربه ماهی بزرگ در منطقه  .باشدیم زیین در پاآ نیتردر بهار و كم هیشدت تغذ زانیم نیترشینشان داد ب هیشدت تغذ یبررس جینتا

 تخمین زده شد. ۶۱/۳مورد مطالعه 

  ، غذای مصرفی، سطح غذایی و دریای عمان(Netuma thalassina) گربه ماهی بزرگ کلیدی: کلمات

 t_valinassab@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ترین صيدهاي ضمنی ترال كف یکی از مهم Ariidaeخانواده        

خود اختصاص را به كل صيد توجهی ازتركيب قابل درصد كه همواره بوده

كشور مورد مصرف  دليل نداشتن فلس دردهند.گربه ماهيان بهمی

از ماهيان با  ،هاي جنوبتوده باال در آبواسطه زياما به ،باشندنمی

 ،هاي زیستیلذا شناخت ویژگی ،شوندارزش صادراتی محسوب می

در مدیریت  ايویژه نقش ذخایر، زیابیكنار ار در ،ايچون عادات تغذیههم

هاي كند. عموماً ماهيان در محيطصحيح ذخایر این ماهيان ایفا می

هاي فيزیولوژیك باشند. ویژگیداراي عادات غذایی متفاوتی می طبيعی

مقدار غذاي  زمان تغذیه در طول شبانه روز، ،و مورفولوژیك ماهی

ترهاي محيطی از قبيل دما رفتارهاي رقابتی و پارام ،محيط موجود در

توانند بر ميزان تغذیه و نوع رژیم غذایی یك از عواملی هستند كه می

. آبزیان غالباً نسبت (Cesch ،1996و  Moyle) آبزي تأثيرگذار باشند

به فراوانی مواد غذایی موجود در محيط زیست خود سازگاري ایجاد 

مقدار سال به ها در فصلی ازكه غذاي مطلوب آنو درصورتی نموده

كنند. در رژیم غذایی خود تغيير ایجاد می ،ی در دسترس نباشدمکف

عنوان غذاي نقش كليدي در انتخاب آن به ،وفور شکار در محيط ،لذا

در  (.1993و همکاران،  Blaber) نمایدفرعی و تصادفی ایفا می ،اصلی

بررسی محتویات معده گربه ماهيان مشخص شده است كه این ماهيان 

هاي بنتيك و پالژیك خوار بوده و عمدتاً به تغذیه از طعمهگوشت

هاي ترین فعاليتبيش .(1987و همکاران،  Al-Hassan) پردازندمی

ها گيرد، چرا كه آناي گربه ماهيان در زمان غروب صورت مـیتغذیه

و  Blaber. (Van  ،1980و Eriksson) اغلب شکارچيان شبانه هستند

هاي مورفولوژیك گربه ماهيان خانواده نقش ویژگی (1993)همکاران 

Ariidae چون عرض دهان، الگوي صفحات دندانی و شکل دندان، هم

در انتخاب غذا توسط این ماهيان را مورد ارزیابی قرار داده است. طبق 

 ،(1991) و همکاران Brewerو  (1990) و همکاران Saliniگزارش 

چنين از تأثير است. همماهيان بی تغييرات فصلی بر رژیم غذایی گربه

این ماهيان اغلب براي یافتن غذا به  ،(2001) و همکاران Bollietنظر 

تارهاي حسی موجود در سبيلك شان متکی بوده و بدین منظور نياز 

ماهی به نورچندانی ندارند. با استناد به آمارنامه صيد شيالت ایران گربه

هاي دریاي عمان صيد باالیی درآبهاي اخير داراي آمار بزرگ در سال

(، لذا انجام بررسی پيرامون نوع 1392نسب و همکاران، )ولی باشدمی

هاي عمان ضروري رژیم غذایی و سطح غذایی آن در زنجيره غذایی آب

تري براي اعمال مدیریت منابع آبزیان رسد تا زمينه گستردهنظر میبه

 دریاي عمان ایجاد گردد.

 هامواد و روش

عدد گربه ماهی بزرگ صيد شده  198در تحقيق حاضر تعداد        

هاي شمال از طریق صيد تجاري و تحقيقاتی با تور ترال كف از آب

تا پایيز  139۵هاي چابهار از زمستانه آبدریاي عمان در محدود

آوري و براي صورت فصلی جمعگيري تصادفی بهاز طریق نمونه 1396

مركز تحقيقات شيالتی  شناسیماهی آزمایشگاهی به آزمایشگاه كارهاي

ـ چابهار منتقل گردیدآب ا استفاده طول كل و طول چنگالی ب .هاي دور

گيري شد. پس از اندازه متر(یميل 1)با دقت  نجیستاز تخته زیس

و وزن كل، وزن معده  طول باله دمی، گيري ارتفاع باله دمی،اندازه

صورت جداگانه هاي درون معده بهطعمه وزن ،شانمحتویات همراههب روده

 001/0چنين وزن گنادها با استفاده از ترازوي دیجيتالی )با دقت و هم

هاي سيت، تعداد دستگاهپس از تعيين جن .گيري شدگرم( اندازه

معده با فرمالين  محتویات  نيمه پر و خالی مشخص گردید. گوارش پر،

محتویات ماكروسکوپی و  و سپسدرصد تثبيت  70درصد و الکل  4

ميکروسکوپی معده با استفاده از لوپ و ميکروسکوپ جداسازي و 

و  Jereb ستفاده از كليدهاي شناسایی معتبربا ا .شناسایی شدند

Roper (200۵( ؛ صادقی)و 1380 )Carpenter ( 1997و همکاران )

هاي هضم نشده یا تا حدي هضم شده شناسایی شدند. براي نمونه

بررسی محتویات معده از دو روش شمارشی )عددي( و وزنی استفاده 

. روش شمارشی براساس شمارش مواد غذایی (Hyslop ،1980) گردید

چنين با استفاده ارش است همدهنده در محتویات دستگاه گوتشکيل

هاي تهی بودن معده و شاخص وقوع شکار بررسی از این روش شاخص

 . (Hyslop ،1980)گردید 

ی تخمين شاخص، این (:Vacuity Index) معده بودن تهي شاخص       

 (:Hyslop ،1980) نمایدمیوري ماهی شکارچی را محاسبه از پرخ
                                             CV= (ES/TS) ×100  

 
های دریای در آب Ariidaeماهیان خانواده ش گربه: پراکن۱شکل

 (۱۳۹۰نسب و همکاران، )ولي عمان، استان سیستان و بلوچستان
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هاي خالی تعداد معده =ESشاخص تهی بودن معده،  = CVكه در آن:

 هاي مورد مطالعه.  معدهكل تعداد  = TS و

 CV≥40<60، نسبتاً پرخور CV≥20<40 ،پرخور CV ≥0<20 چهچنان 

 اشد.  بخور میكم ،CV≥80<100 خور ونسبتاً كم CV≥ 60<80 ،متوسط

نشانگر درصد  شاخص این (:Fullness Index) شاخص پری معده       

 :(Biswass ،1993) هاي پر در هر فصل استمعده
FI=) ها با درجه پر بودن مشابهتعداد معده / مورد بررسی هاي)تعداد كل معده  ×100 

اي در انتخاب در محيط نقش عمدهه بدیهی است كه وفور طعم       

ی اخص فراوانرو شاز این .رعی و اتفاقی داردعنوان طعمه اصلی، فهآن ب

 ( از رابطه زیر محاسبه گردیدPrey Occurrence Indexوع شکار )وق

(Hyslop ،1980                                 :)FP= (NSJ/NS) ×100 

هاي تعداد معدهNSJ= = شاخص فراوانی وقوع شکار،  FP :كه در آن

 هاي داراي شکار است.   ده= تعداد كل معNS و Jداراي شکار

 FP<۵0≥درصد 10اگر طعمه غذاي اصلی است، :باشد FP≥درصد ۵0اگر

 :باشد FP<درصد 10چه چنان طعمه غذاي فرعی است و :درصد باشد

 طعمه غذاي اتفاقی است.

نسبتی  (:Index of Feeding Intensityشدت تغذیه ) شاخص       

ن كل محتویات دستگاه صورت وزاز مقدار غذاي مصرفی است و به

، Hyslop) شودمحاسبه می )شکارچی( تقسيم بر وزن بدن ماهی گوارش

1980) . 

كه وزن هر طوريهروش دوم بررسی محتویات معده روش وزنی است ب

عنوان درصد به شود، معموالًماده غذایی در روش وزنی تخمين زده می

  آید: دست میهوزن طعمه به وزن محتویات كل معده ب

Percent by weight, WI= Wi/ ΣWi    

 (.Hyslop ،1980) باشدمی iوزن طعمه    Wiكه در این رابطه

حاضر رابطه  قيتحق در: نوع رشد نییرابطه طول و وزن و تع       

محاسبه  گربه ماهی بزرگ ينوع رشد برا نييوزن بدن جهت تع -طول 

 W=aLb ییطه نماطول و وزن بدن از راب نيارتباط ب نييتع يشد. برا

بر حسب  یوزن ماهW= :رابطه نیدر ا. (King ،199۵) دیاستفاده گرد

مقدار ثابت كه   a=، متریبر حسب سانت یماه چنگالیطول  L= ،گرم

كه مقدار آن نوع  یمعادله توان ينما  b=و وابسته به فرم بدن است

( Allometric) ناهمگون ای (Isometric) همگون یعنی یرشد بدن ماه

از  a و مقدار ثابت b يدست آوردن نمابه يدهد. برایبودن را نشان م

 (:King ،199۵) شود یرابطه طول و وزن استفاده م یتمیفرم لگار
 LnW=Lna +bLnL 

، طول : لگاریتم طبيعیLnL، لگاریتم طبيعی وزن :LnWدر رابطه فوق 

Lnaو  : ضریب شکست منحنیb .شيب خط منحنی است : 

براي تشخيص كيفيت  R2 ن از ضریب تعيين پيرسونچنيهم       

 3با عدد  bدست آمده براي هرگرسيون خطی استفاده شد. اگر عدد ب

داري نداشته باشد ماهی داراي رشد همگون است. به اختالف معنی

، Pauly) شوداستفاده می tمنظور سنجش این اختالف از آزمون 

1983:)                                                                       t= 

انحراف از معيار  :sd(W) ،هاانحراف از معيار طولsd(L): در این معادله 

( در L: توان طول)bضریب همبستگی بين طول و وزن،  :r ها،وزن

 : تعداد نمونه. nوزن و  -رابطه طول

ود حداكثر وزنی كه یك ماهی در طول عمر خ نهایت:وزن بي       

خاص، كه  گونه عبارتی وزن پيرترین ماهی از یكرسيد. به به آن خواهد

وزن -نهایت در رابطه طولاز رابطه طول و وزن با قرار دادن طول بی

 .   (Venema ،1998و  Sparre) گرددمحاسبه می

 (:Consumption Per Biomassمصرف به توده زنده ) نسبت       

ریب و ميزان بازدهی اكولوژیك غذاي گيري ضاین شاخص براي اندازه

عبارت دیگر این شاخص ضریب گيرد، بهمصرفی مورد استفاده قرار می

 ،دهد. نرخ غذاي مصرفیبازدهی اكولوژیك غذاي مصرفی را نشان می

ها در یك دوره زمانی هاي گونهنسبت غذایی است كه توسط جمعيت

  (.Pauly  ،1999و Palomares) شودخاص خورده می

Log Q/B=7/964+0/204 log W∞–1/965T+0/083 Ar+0/532 h+0/398d   

Ar= h2/s    

وزن :         T=1000/Kelvin(kelvin=°C+273.15)،  ∞W كه در این رابطه:

ميانگين درجه حرارت ساالنه آب  :Tو  Aspect ratioیا Ar  و نهایتبی

براي مشخص  Ar شاخص از استفاده (.Pauly  ،1999و Palomares) است

باشد كه در آن شدن سطح فعاليت ماهی و در ارتباط با متابوليسم می

h  ارتفاع باله دمی وs باشد. یمساحت ناحيه باله دمی مh در : 

خواران برابر با خواران و گوشتخواران برابر با یك و در دترتيوسگياه

ن و خواراخواران برابر با یك و در گياه: در دترتيوسdصفر است. 

  (.Pauly  ،1999و Palomares) باشدگوشتخواران برابر با صفر می

براي تعيين سطح  گربه ماهی بزرگاز بررسی تركيب غذایی        

غذایی آن استفاده گردید. سطوح غذایی بيانگر جایگاه موجودات در 

گربه . سطح غذایی (Christensen ،2000و  Pauly) شبکه غذایی است

كيب عادات غذایی این گونه و با استفاده از برنامه از تر ماهی بزرگ

Trophlab  كه توسطPauly ( طراحی 2000و همکاران )شده است ،

ماهی مورد  (TROPH) سطوح غذایی Trophlab برنامه .شودمی محاسبه

ها تخمين نظر را با وارد كردن سطوح غذایی شکار و درصد وزنی آن

 كند: زیر تبعيت میاز فرمول  Trophlabبرنامه  زند.می

TROPHi = 1+∑DCij

G

j=1

× TROPHj 

، iغذایی شکارچی  تركيبدر  jكسري از شکار  DCij كه در آن:

TROPHj  سطح غذاییG ،j هاي شناسایی شده از شکار تعداد رده

 ۵خواران تا خواران/دترتيوسبراي گياه 2از  Trophباشد. دامنه می
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بسيار  ۵باشد. اگرچه دامنهران متنوع میخواخواران/ماهیبراي گوشت

 آیدمی دستهب هاكوسه نظير بزرگ بسيار ماهيان براي تنها و است نادر

(Pauly  ،1998و همکاران.) از پایگاه  شده هاي خوردهگونه سطح غذایی

چنين براي تجزیه و تحليل استخراج شدند، هم  Fishbaseاطالعاتی

 SPSSافزار ها از نرمناليز واریانس آنچنين آها و اطالعات و همداده

  استفاده شد.

 

 نتایج 
لف از هاي مختماهی بزرگ در اندازهنمونه گربه 198در مجموع        

ند بررسی قرار گرفت مورد صورت فصلیبه 1396تا پایيز  139۵زمستان 

سنجی نتایج زیست عدد ماده بودند. 139عدد نر و  ۵9كه از این تعداد 

    ارائه شده است. 2هاي نر و ماده در شکلونهفصلی نم

 9/40معده خالی بود ) 81معده بررسی شده،  198از تعداد        

اهی در گروه دهد كه این مميزان این شاخص نشان می (.VIدرصد=

ترین مقدار این شاخص در گيرد. بيشماهيان نسبتاً پرخور قرار می

درصد( تخمين  78/34) ترین آن در زمستاندرصد( و كم 16/۵1پایيز )

زده شد. محاسبه شاخص شدت تغذیه گربه ماهی بزرگ نشان داد كه 

آناليز   دهد.شدت تغذیه در طول فصول سال نوسان زیادي را نشان می

ی تركيب غذایی این ماهی نشان داد كه شدت تغذیه این ماهی فصل

یابد. در فصل بهار افزایش و در فصل پایيز به سمت زمستان كاهش می

مقادیر محاسبه شده براي این شاخص در طول فصول مختلف سال از 

ترین مقدار (. بيشp<0۵/0داري بود )معنی لحاظ آماري داراي اختالف

درصد در  37/1ماهی بزرگ در حدود اي گربهميانگين شدت تغذیه بر

درصد در فصل پایيز  ۵1/0 ترین مقدار آن در حدودفصل بهار و كم

رده تاكسونوميك عمده در  6در مجموع  (.3)شکل مشاهده گردید

هاي شناسایی شده شامل گروه .محتویات معده این گونه شناسایی شد

 تنان )سرپایان، نرم (،پوستانسخت سایر و عالی پوستان)سخت بندپایان

 ها، گياهان دریایی و، خارپوستان، نماتد(پایانها و شکمايدوكفه

ه ترین ماده غذایی یافت شده در معدفراوانماهيان استخوانی بود. 

 1 جدولدرصد بود.  71/44پوستان با براساس شاخص عددي سخت

ها ( گروهN( و شاخص عددي )درصدFPشاخص فراوانی حضور )درصد

 در طول یكماهی بزرگ گربههاي مختلف مصرف شده توسط و گونه

اي محاسبه شده براي هر هاي تغذیهدهد. شاخصسال را نشان می

طور عمده هدر طول سال ب بزرگ گربه ماهیماده غذایی نشان داد كه 

و ماهيان  دریایی گياهان نماتدها، خارپوستان، تنان،نرم ،وستانپسخت از

(. با توجه به شاخص حضور شکار، 1كند )جدول استخوانی تغذیه می

عنوان غذاي ( بهFP=درصد۵۵/۵۵هاي استخوانی هضم شده )ماهی

( و خانواده FPد=درص 64/2۵) Portunidae خانواده هايخرچنگ اصلی،

Xanthidae (67/13=درصدFP) غذاي فرعی و ماهيان خانواده  عنوانبه

Carangidae (۵4/8 =درصدFP) براساس بندي شدند. اتفاقی تقسيم

ماهيان  دهد،ها نشان میميانگين درصد وزنی طعمه 1 جدول اطالعات

درصد،  34/1۵با   درصد، گيش ماهيان 1/31استخوانی هضم شده با 

درصد  3۵/10و  38/10ترتيب با سر ماهيان و گوازیم ماهيان بهسنگ

هاي گروه حضور2جدول باشند.دارا می را وزنی درصد ميانگينترین بيش

هاي ماهی بهار در فصل .دهدغذایی را در فصول مختلف نشان می

، Portunidae و  Xanthidaeخانواده 2 هايخرچنگ شده، هضم استخوانی

، در فصل پایيز Xanthidaeهاي خانواده خرچنگ در فصل تابستان

زمستان فصل  درو  Portunidaeو   Epialthidaeخانواده2 هايخرچنگ

ماهی بزرگ را غذاي اصلی گربه  Portunidaeهاي خانواده خرچنگ

خانواده هاي خرچنگنشان دادند  نتایج طرف دیگر از دهند.می تشکيل

Portunidae و عقربك (Squilla mantis)  در تمامی فصول در محتویات

 .  شوندمعده این ماهی یافت می

       

 

 
 (Netuma thalassinaهای نر و ماده گربه ماهي بزرگ ):  تعداد نمونه۲شکل

 (۹6-۱۳۹5) های مورد بررسيفصل در
 

 
 : تغییرات فصلي شاخص شدت تغذیه در گربه ماهي بزرگ۳شکل

(Netuma thalassina( )۱۳۹5-۹6)  :طای معیارخخطوط عمودی 
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 درصد( محاسبه شده برای هر ماده غذایي Nدرصد( و ) FP) : ترکیب جیره غذایي گربه ماهي بزرگ به همراه شاخص فرکانس حضور۱جدول 

 ماده غذایي درصد فراواني عددی (FP) درصد شاخص حضور شکار درصد وزني
34/1۵ ۵4/8 ۵3/3 Carangidae 
46/6 98/۵ 28/2 Mullidae 
17/0 71/1 ۵0/0 Cynoglossidae 
3۵/10 98/۵ 02/2 Nemipteridae 
38/10 71/1 ۵0/0 Haemulidae 
29/7 27/4 26/1 Sphyraenidae 
02/0 8۵/0 2۵/0 Myctophidae 
10/0 27/4 ۵1/1 Engraulidae 
70/1 71/1 ۵0/0 Congridae 
 ماهی هضم شده 4۵/19 ۵۵/۵۵ 10/31
41/3 11/11 30/3 Cephalopoda 
09/۵ 64/2۵ 71/21 Portunidae 
23/1 67/13 84/8 Xanthidae 
66/2 ۵4/8 32/7 Epialtidae 
90/1 40/9 80/2 Squilla mantis 
11/0 ۵6/2 26/1 Penaeidae 
 پوست هضم شدهسخت 78/2 70/7 ۵۵/0
21/0 70/1 ۵0/0 Bivalvia 
06/0 ۵6/2 03/3 Gastropoda 
74/0 83/6 3۵/10 Ophiuroidea 
07/0 42/3 28/3 Nematoda 
06/1 8۵/0 03/3 Seaweeds 

 

 (FP) در فصول مختلفNetuma thalassina :شاخص فراواني وقوع شکار برای گروه های غذایي مصرف شده توسط ۲جدول 

 ماده غذایي ۹5زمستان  ۹6بهار  ۹6تابستان  ۹6پاییز
- ۵0/1 78/8 6۵/1 Carangidae 

۵0/2 ۵0/3 - 28/3 Mullidae 
۵0/2 - - ۵4/0 Cynoglossidae 

- 00/7 87/0 64/1 Nemipteridae 
- ۵0/1 - ۵۵/0 Haemulidae 

۵0/2 - 60/2 ۵۵/0 Sphyraenidae 
 Myctophidae ـ 87/0 - -
- ۵0/8 87/0 - Engraulidae 
- - 7۵/1 - Congridae 

 ماهی هضم شده 83/9 00/29 ۵0/8 00/4۵
00/۵ ۵0/1 89/8 - Cephalopoda 
۵0/17 ۵0/8 00/14 24/32 Portunidae 

- 00/34 00/1۵ 1/7 Xanthidae 
۵0/22 00/۵ - - Epialtidae 
۵0/2 ۵0/1 87/0 27/3 Squilla mantis 

- - - 7۵/2 Penaeidae 
 پوست هضم شدهسخت ۵۵/0 00/6 00/۵ -
- - - 09/1 Bivalvia 
- - ۵0/10 - Gastropoda 
- - - 40/22 Ophiuroidea 
- ۵0/1 87/0 01/6 Nematoda 
- - - ۵۵/6 Seaweeds 

 



 های شمال دریای عمان در آب ماهی بزرگبررسی اکولوژی تغذیه و تخمین سطح غذایی گربهمحمدی و همکاران                         علی

1۵2 
 

دریاي عمان  هايماهی بزرگ در آبنرخ غذاي مصرفی براي گربه       

در سال محاسبه  4/7)محدوده استان سيستان و بلوچستان( برابر با 

 16/1برابر Aspect ratioگرم و  39229نهایت برابر با شد. وزن بی

( گربه ماهی بزرگ در تحقيق TL) دست آمد. ميانگين سطح غذاییهب

ی و وزن ، رابطه طول چنگال4تخمين زده شد. شکل 61/3حاضر برابر با

 معادله قالب در را 93/0 همبستگی ضریب و 88/0 تعيين ضریب با ماهی

L3.0412  W= 0.0498 دهد. ميزان نشان میb  سباتی در رابطه محا

دست آمده از این هدست آمد، با عدد بهنمایی تغييرات طول و وزن ب

نبود  داري( داراي اختالف معنیb=3فولتون ) bرابطه با احتساب 

(0۵/0<P) دهنده همگون بودن )ایزومتریك مثبت( رشد در كه نشان

 18۵نهایت چنين مقدار طول بیهم. باشدماهيان مورد بررسی می

 متر محاسبه گردید.یسانت

 

 

 حث ب

نتایج تحقيق حاضر نشان داد كه این آبزي در مرز گروه ماهيان        

گيرد. بر طبق مطالعات صورت گرفته توسط نسبتاً پرخور قرار می

زرگ نسبت به ماهيان شوریده، گونه گربه ماهی ب (1376زاده )طالب

دست آمده هو كفشك تيزدندان نسبتاً پرخورتر است. نتایج ب سنگسر

سرایی و حسن(، پوربابایی1392) شوي و همکارانتحقيقات چراغی از

ماهی ( بر روي گونه گربه1391) و كریمی و همکاران (1392) همکاران

( 2006ان )و همکار Khanna بزرگ با تحقيق حاضر مطابقت دارد.

داري با موجودیت اقالم بستگی معنیبيان كردند كه شدت تغذیه هم

هاي علت حضور آیتمغذایی دارد و احتماالً درصد باالي شدت تغذیه به

 علت عدم حضور آیتم غذایی است.غذایی و درصد كم شدت تغذیه به

ترین داد در پایيز كم تحقيق حاضر نشان ميزان شاخص شدت تغذیه در

دست ه(، كه این ميزان ب3)شکل ر بهار باالترین ميزان را داشتهو د

كه طوريباشد. همانمی ریزي این گونهآمده كامالً منطبق با فصل تخم

مشهود است شاخص معدي گونه مورد تحقيق از فصل بهار  3در شکل

ترین مقدار این شاخص به سمت فصل پایيز سير نزولی داشته و كم

ریزي این ماهی بوده است. در بوده كه اوج تخم مربوط به فصل پایيز

 ها حجيم شده و كل حفره بدن را ریزي و بلوغ تخمداناوج تخم

پوشانند و احتماالً در این وضعيت دستگاه گوارش تحت فشار قرار می

 Dadzie) آبزي براي تغذیه با مشکل روبرو خواهد بود گرفته و

شاخص معدي در فصل . از طرفی دليل كاهش (Al-Qttan ،2000و 

 توان به افزایش دما ربط داد، بر طبق نظریه محمدخانیتابستان را می

همراه دارد. ( افزایش دماي محيط كاهش شاخص معدي را به1376)

( در مطالعه حاضر نشان داد بقایاي ماهيان FPشاخص ترجيح غذایی)

 يهاخرچنگ اصلی، غذاي عنوانبه درصد ۵۵/۵۵شده با  استخوانی هضم

 67/13با  Xanthidaeخانواده  درصد، 64/2۵با  Portunidaeخانواده 

 4/9عقربك با و  یفرع يعنوان غذابهدرصد  11/11و سرپایان با 

 ۵4/8با  Epialthidaeهاي خانواده درصد، گيش ماهيان و  خرچنگ

درصد، گوازیم ماهيان و  83/6درصد، ستاره دریایی شکننده با 

درصد، ميگوهاي خانواده  42/3، نماتدها با درصد 98/۵بزماهيان با 

Penaeidae 8۵/0هاي دریایی با درصد و جلبك ۵6/2پایان  باو شکم  

تحقيق  .(1)جدول  بندي شدندتقسيم )تصادفی( اتفاقی عنوان غذايبه

هاي سواحل بندرعباس نشان داد ( در آب1391كریمی و همکاران )

 34/1۵و ميگو با درصد  30/33خرچنگ با درصد،  44/3۵ماهی با 

پایان، جلبك سبز، خارپوستان، عنوان غذاي فرعی و شکمدرصد به

عنوان غذاي اتفاقی یا تصادفی گربه ماهی هاي پرتار و سرپایان بهكرم

بزرگ در منطقه مورد مطالعه بوده است كه با تحقيق حاضر تطابق 

( كه 1392) سرایی و همکارانحسندر مطالعه پوربابایی باالیی دارد.

صورت فصلی انجام شد، هاي شرق جزیره قشم )خليج فارس( بهدر آب

 تناننرم و (FPدرصد= 12/۵4) پوستانسخت (،FPدرصد= 03/61) ماهی

عنوان غذاي اصلی، پاروپایان، جلبك و پالنکتون به (FPدرصد= 22/۵0)

عنوان غذاي تصادفی گربه ماهی داران بهعنوان غذاي فرعی و روزنهبه

اي در مطالعه (1392) شوي و همکارانچراغی شد. گزارش زرگ دریاییب

)سيستان و بلوچستان(  كه بر روي گربه ماهی خاكی در دریاي عمان

انجام دادند، اعالم كردند: اقالم غذایی موجود در رژیم غذایی این گونه 

هاي ماهيان، گوازیم ماهيان، موتو ماهيان هندي، خرچنگشامل گيش

پایان بوده كه ماهيان ، ميگوها، سرپایان و شکمPortunidaeخانواده 

 تناننرم و (FPد=درص 40) انپوستسخت (،FPدرصد= 39)

 باشند.(  غذاي فرعی این گونه میFPدرصد=20)

منظور تعيين روابط اكولوژیك ( به1394) مطلقچنين تقويهم       

بررسی طی  فارسخليج هاياقتصادي ماهيان در آب هايگونه

 
 (Netuma thalassina) ماهي بزرگ: رابطه طول چنگالي و وزن بدن گربه۴شکل
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ها با شاخص حضور فصلی گونه گربه ماهی بزرگ اعالم كرد:  خرچنگ

ترین طعمه نسبت به كل محتویات معده براي این گونه درصد مهم 76

ول و وزن فاكتور مهمی در مطالعات بيولوژیك و طرابطه  باشند.می

با استفاده از این رابطه امکان تخمين وزن   ارزیابی ذخایر ماهی است.

حاضر با توجه  قيدر تحق پذیر است.ا داشتن طول ماهی امکانماهی ب

، (a=4998/0و  b=0412/3) بزرگ یماهگربه يبرا آمده دستبه اعداد به

 قيتحق نتایج حاصل از كه بابوده  ثبترشد همگون م يگونه دارا نیا

به  1041/3و  0111/0 يمقدار عدد)با ( 1391) و همکاران یمیكر

گونه  نیاز رشد همگون ا یحاككه   (bو  a بیدو ضرترتيب براي 

طوركلی در رابطه طول و وزن و  به .، كامالً مطابقت داردشدبایم

هاي مختلف، بلکه در افراد یك گونه و نه تنها در گونه b و  a مقادیر 

چنين بر حسب جنسيت، شدت تغذیه، شرایط فيزیولوژیك ماهی، هم

 . عموماً متفاوت است نيزپارامترهاي زیست محيطی و مراحل جنسی 

یابد و بين طـول و وزن رشد ماهيان تحت تأثير طول بدن افزایش می

 .(Biswass ،1993) باشدماهيان رابطه نمایی برقرار می

تخمين  61/3 ماهی بزرگگونه گربه حاضر سطح غذایی مطالعه در       

ستان هاي ااین گونه را در آب  TL( مقدار 1394مطلق )زده شد. تقوي

( ميانگين سطوح 2000) Nasirچنين دست آورد. همهب 22/4بوشهر 

دست هب 49/3غربی دریاي عرب هاي شمالغذایی این گونه را در آب

علت مطالعات انجام شده به دست آمده درآورد. علت تفاوت در اعداد به

هاي در دسترس تنوع عادات غذایی این گونه و متفاوت بودن طعمه

كلی وجود دهان ميانی و طوربه باشد.ي  مختلف آبی میهادر حوزه

حریص بودن  دهندههاي گرانولی روي كام گربه ماهيان نشاندندان

دست آمده از هها در شکارچی بودن است و بررسی اطالعات بآن

صورت انتخابی ر آن است كه این ماهيان طعمه را بهتحقيق حاضر بيانگ

ها در محيط زیست در فصول توجه به فراوانی آن شکار نکرده ، بلکه با

( اذعان 1993) و همکاران Blaber پردازند.ها میمختلف به شکار آن

چيزخوار بوده و در شرایط طلب و همهكردند این ماهيان فرصت

شان را با توجه به فراوانی اقليمی و اكولوژیك مختلف، رژیم غذایی

 دهند.ن تغيير میشااقالم غذایی موجود در محيط زیست
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 ؛زاده، ا.گلمرادی ؛کامراني، ا. ؛سرایي، ر.حسنپوربابایي .۱

بررسی رژیم غذایی گربه  .۱۳۹۲زاده، آ.، سجادی، م. و گلمرادی

)خليج  در شرق جزیره قشم Arius thalassinusماهی بزرگ گونه 

، صفحات 4، شماره 2برداري و پرورش آبزیان. جلد فارس(. مجله بهره

 .128تا  113

 ؛الهي، م.حکیم ؛نژاد، آ.وهاب ؛ت. نسب،ولي ؛مطلق، ا.تقوی .۲

 ؛نژاد، م.نوری ؛قاسمي، ش. ؛اسماعیلي، ع. ؛اسکندری، غ.

درویشي،  ؛قاسمي، ص. ؛پور، م.عوفي ؛علوی، ع. ؛میاحي، ی.

 ؛مبرزی، ع. ؛خدادادی، ر. ؛زاده، ع.طالب ؛ساالرپور، ع. ؛م.

هاي اكولوژیك گونه روابط تعيين .۱۳۹۴ .،بیات، ی. و آلبوعبید، ص

)هرمزگان، بوشهر و  هاي خليج فارسماهيان در آب اقتصادي

علوم تحقيقالت نهایی طرح تحقيقاتی. موسسه . گزارش خوزستان(

 شيالتی كشور.

هاي شاخص .۱۳۹۲ م.، حافظیه، نسب، ت. وولي ؛شوی، م.چراغي .۳

 دریاي عمان (Arius dussumieri) ماهی خاكیاي گربهتغذیه

، شماره 22)سيستان و بلوچستان(. مجله علمی شيالت ایران. سال

 .40 تا 31، صفحات 3

شناسی ماهيان هاي زیستی و ریختویژگی .۱۳۸۰صادقي، ن.،  .۴

 )خليج فارس و دریاي عمان(. انتشارات نقش مهر. جنوب ایران

هاي حلوا سفيد، بررسی بيولوژیك گونه .۱۳۷6 ع.، زاده،طالب .5

ماهی غول پيکر، كفشك تيزدندان، حلوا سياه، شوریده، سنگسر، گربه

گزارش طرح تحقيقاتی موسسه تحقيقات علوم  خارنازک. گربه ماهی

 شيالتی كشور. پژوهشکده اكولوژي خليج فارس و دریاي عمان.

 .۱۳۹۱بحری، ا. و مجاز، ع.،  ؛زاده، ف.محمدی ؛کریمي، م. .6

 ( در خليج فارسArius thalassinus) بررسی رژیم غذایی گربه ماهی

 آبزیان.هاي سواحل بندرعباس(، همایش ملی شيالت و )آب

 .ترجمه ارزیابی گربه ماهيان دریایی هند ،۱۳۷6محمدخاني، ح.،  .۷

 .فحهص 16

کمالي، ع. و خورشیدیان، ک.،  ؛دهقاني، ر. ؛نسب، ت.ولي .۸

گزارش نهایی تعيين ميزان توده زنده كفزیان خليج فارس و  .۱۳۹۰

روش مساحت جاروب شده، موسسه تحقيقات شيالت دریاي عمان به

 ایران.

 ،يهاشم.؛ ع ،یمبرز ؛ر. ،يدهقان ؛آژیر، م.ت. ؛نسب، ت.يول .۹

تعيين ميزان توده زنده كفزیان خليج  .۱۳۹۲دریانبرد، غ.،  و ا.س.

روش مساحت جاروب شده. موسسه تحقيقات عمان به يفارس و دریا

 .فحهص 384 يالت ایران.ش
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