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 Introduction: This study was conducted to feeding behavior of the Malabar trevally 

(Carangoides malabaricusin( in the Persian Gulf and Oman Sea. This study was 

conducted on the diet of the Malabar trevally (C. malabaricus) in the Persian Gulf and 

Oman Sea (Hormozgan province) for 12 months from December 2016 to November 2016. 

Materials & Methods: Sampling was done with trawl nets and expected nets. 438 

specimens of the Malabar trevally (C. malabaricus) were selected for dietary examination. 

Result: Results of descriptive bioassay data indicated that the maximum total length was 

365 mm (in May) and the minimum total length was 140 mm (in September) and the 

maximum weight was 534.5 g and minimum was 57.8 g. During the study period, the 

mean total fish length was 261 ± 18.41 mm and the mean fish weight was 191.78 25 25.35 

g. The GASI index showed a peak feeding in June. Gastric emptying index (CV) for this 

species was 62.33% during the study, which can be said to be a relatively small fish. 

Conclusion: In terms of the type of food eaten, due to the volume of digested fish, 

Leognathus sp. Encrasicholina punctifer fish is considered to be the staple food for the 

Malabar trevally. Shrimp can be eaten as a side dish, and other varieties eaten as squid and 

crab can be considered as a random meal. 
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 مقاله پژوهشی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Carangoides malabaricusهای  غذایی ماهی گیش خال سفید تعیین شاخص

(Schneider, 1801 (Bloch & های استان هرمزگاندر آب )دریای عمان و خلیج فارس(  
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 چکیده  کلمات کلیدی

 رژیم غذایی
 خلیج فارس و دریای عمان

ماهی گیش خال سفید 
Carangoides malabaricus 

 

 
 
 

های خليج فارس و دریای در آب (Carangoides malabaricusسفيد ) منظورتعيين رژیم غذایی ماهی گيش خالاین مطالعه به :مقدمه 

   انجام شده است. 1396تا آبان ماه  1395از آذر ماه ماه  12مدت عمان )استان هرمزگان( به

نمونه از گونه گيش خال سفيد  438برداری با تورهای ترال  و تور انتظاری انجام شد. جهت بررسی رژیم غذایی، نمونه :هامواد و روش

(C. malabaricus .انتخاب شد )  

)در اردیبهشت ماه( وحداقل  مترميلی365 داد که حداکثر طول کلسنجی ماهی مذکور نشان های توصيفی زیستنتایج داده :نتایج

گرم بود. در طول دوره مورد  8/57گرم و حداقل آن  5/534چنين حداکثر ميزان وزن هم در شهریور ماه( و) مترميلی140 طول کل

نشان داد  GASIشاخص  .بودگرم 78/191±35/25متر و ميانگين وزن ماهيان ميلی 261±41/18 بررسی ميانگين طول کل ماهيان

دست آمد  هب%  33/62(، برای این گونه در طول تحقيق CV) اوج تغذیه این گونه در خرداد ماه است. ميزان شاخص تهی بودن معده

 خور است.  کم توان گفت این ماهی یك ماهی نسبتاًکه می

عنوان غذای اصلی برای ن هضم شده، ماهی کالروموتو بهاز نظر نوع غذای خورده شده، با توجه به حجم ماهيا :گيری و بحثنتيجه

های خورده شده که عبارت بودند از اسکویيد و عنوان غذای فرعی و بقيه گونهتوان بهشود. ميگو را میگيش خال سفيد محسوب می

 عنوان غذای تصادفی مطرح کرد.هتوان بخرچنگ را می
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 مقدمه

هاي خانواده ( يكي از گونهC. malabaricusگیش خال سفید )       

ن هاي ايران يكي از ماهیا( بوده و در آبCarangidaeگیش ماهیان )

 خال (. گیش1شكل )خلیج فارس و درياي عمان محسوب مي شود 

 رد و بزرگ هايدسته در فراواني به و داشته متوسط اياندازه سفید

كند مي دگيزن مرجاني متري در بسترهاي سنگي و 30-140عمق 

(Benjamin  وCayetano ،2000). نواحي ساحلي و نزديک  در ماهي اين

، Bianchiو  Fischer) نماينداي زندگي و تولیدمثل ميمناطق صخره

 ادافر هايدسته و بوده مقاوم آب كم تالطم برابر در گونه اين .(1984

 به باالتر سنین در شوند وليجمع مي عمق كم شني سواحل در جوان

 سفید خال . گیش(Shao ،1999و  Lin) شوندمي ديده انفرادي صورت

، و همكاران Randall) است پالژيک خوارگوشت و ندارد رفتار تهاجمي

 نپوستاسخت و الرو ماهیان از زندگي اولیه مرحله در . تغذيه(1997

 نسرپايا از بالغین در و Mysids و Krill مانند كوچک پالژيک و پالنكتوني

 گزارش شده است پوستانسخت و ماهي انواع مركب، ماهي شامل

(Sakri  ،2003و همكاران)موجود غذايي توسط نوع رژيم هر . انتخاب 

 توسط نآ انتخاب و فراواني میزان در محیط، آن نوع غذا فراواني با زنده

 دديعوامل متع به تغذيه نرخ اين بر عالوه باشد مي زنده مرتبط موجود

 جنسیت و صید نحوه تغذيه، موجودات مورد تراكم ل،فص بستر، مانند

محیط  در تغذيه دانش بررسي .(Colomine ،1981و  Prejs) دارد بستگي

 شناسي ماهي استطبیعي يک ضرورت در ايده رشد، توزيع و بوم

(Kingston  ،1999و همكاران) تغییرات غذايي در فصول مختلف .

ش مناسب در تكثیر و پرورمحیط  تواند در ايده مهاجرت و تشخیصمي

 همكاران، و Kingston) باشد داشته كاربرد ماهي مختلف هايگونه

1999). Palmeira و Monteiro (2010) مطالعاتي برزيل شني سواحل در 

 همكاران و Tripp-Valdez دادند. انجام ماهیان گیش غذايي رژيم روي بر

 كالیفرنیا وبجن خلیج زي درسطح ماهیان گیش تغذيه شرايط (2012)

نها يک در زمینه تغذيه اين گونه در ايران ت .دادند قرار مطالعه مورد

 دهد كهنتايج تحقیق نشان ميتحقیق مورد بررسي قرار گرفته است 

پوستان غذاي اصلي آن در منطقه مورد بررسي شامل ماهیان و سخت

ي دق)صا شودكم غذا محسوب مي ماهیان نسبتاً وگونه جز باشد. اينمي

یر (. مطالعه بر تغذيه ساير گونه گیش ماهیان نظ1393و همكاران، 

گیش پوزه دراز و گیش كاذب نیز توسط محققین مختلف انجام شده 

ين ا(. در 1388: دوستدار و همكاران، 1394)كمالي و همكاران،  است

تحقیق تغذيه ماهي گیش خال سفید در محیط طبیعي مورد بررسي 

 قرار گرفته است.

 هامواد و روش

از صیادان  1396 آبانتا  1395 آذرصورت ماهانه از به هانمونه       

)خلیج فارس و درياي  هاي استان هرمزگانها در آبنمحلي كه صید آ

ال و گوشگیر عمان( از جاسک، كوه مبارک، سلخ و بندر لنگه با تور تر

عدد   50تا  30ماه تعداد  در هر .شد طور تصادفي تهیهه بود بهانجام شد

سنجي در اين تحقیق اطالعات زيست ماهي مورد بررسي قرار گرفت.

طول كل )از ابتداي پوزه تا انتهاي  شرح زير انجام شد:ماهي مذكور به

رورفتگي باله دمي ماهي(، طول چنگالي )از ابتداي پوزه تا انتهاي ف باله

گیري شد. وزن متر اندازهمیلي 1متر و با دقت دمي ماهي(، به میلي

پس  گیري شد.وسیله ترازوي ديجیتال اندازههگرم ب 1/0بدن با دقت 

سنجي، هر نمونه كالبد شكافي گرديد و معده از انجام عملیات زيست

ا محتويات ابتدا وزن معده ب گرديد. بدن استخراج درون آن از با محتويات

گرم با ترازوي ديجیتال  1/0و سپس وزن محتويات معده با تقريب 

همراه تعیین نوع غذا خورده شده در هر معده ثبت گیري و بهاندازه

اي مورد بررسي براي گونه گیش خال سفید هاي تغذيهشاخص گرديد.

 عبارت بودند از:

اي هر ( برGastrosomatic index= GaSI) GaSIبدني  -شاخص معدي

ابتدا بايد وزن معده با محتويات  GaSIگرديد. براي تعیین ماه تعیین 

 GaSI ري شده و سپس با داشتن وزن ماهي،گیهر ماهي اندازه براي آن

 (.Biswas ،1993) دست آمدهاز معادله زير ب

 
پر و پر هاي مورد بررسي كه به سه دسته خالي، نیمهسپس معده

پر بودن معده، میزان كشیدگي عضالت نیمه تقسیم گرديد. مالک پر و

براي تعیین و درصد  (.James ،1986) معده )میزان حجم غذا( بود

تركیبات غذايي مختلف، معده ماهیان مورد مطالعه بررسي گرديد و 

 دست آمدهاز معادله زير ب معده بودن خالي ثبت شد. شاخص آن اطالعات

(Euzen ،1987). 

 
 (C. malabaricusخال سفید ) نمایی از سطح جانبی ماهی گیش: 1 لشک
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هاي = تعداد معدهES= شاخص خالي بودن معده، CVمعادله:  در اين كه

 هاي مورد بررسي = تعداد كل معدهTSخالي و 

 شود: دست آمده با شرايط زير مشخص ميهب CVتفسیر مقدار 

 كه آبزي مورد نظر پرخور باشد نتیجه منطقي آن است CV ≤ 0 > 20اگر 

ه آبزي مورد ك جه منطقي آن استباشد نتی CV ≤ 20 > 40باشد. اگر مي

ت باشد نتیجه منطقي آن اس CV ≤ 40 > 60پرخور است. اگر  نظر نسبتاً 

ه باشد نتیج CV ≤ 60 > 80كه آبزي مورد نظر تغذيه متوسطي دارد. اگر 

 باشد. اگر خور ميآن است كه آبزي مورد نظر نسبتاً كم منطقي

100 < CV ≤ 80 خور نظر كم آبزي مورد كه باشد نتیجه منطقي آن است

غذاي  در نهايت براي تعیین نوع و ترجیح .(Euzen ،1987) باشدمي

 : (Euzen ،1987) اين ماهي از معادله زير استفاده شد

100
NS

NSj
FP

 
را دارند.  jهاي كه شكار مشخص : تعداد معدهNSjكه در اين معادله: 

Nsشند. مقادير حاصل از اين باهايي كه محتوي غذا مي: تعداد معده

 هاي زير است.داراي مشخصه FPمعادله در ارتباط با تغییرات مقدار 

ه ي بوده و به هیچ وجفباشد يعني شكار خورده شده تصاد FP > 10اگر 

 شكار خورده يعني باشد، FP ≤ 10 > 50 اگر شود.نمي آبزي محسوب غذاي

باشد. اين غذا مي ( يک غذايي است كه در اولويت دوم )فرعي(jشده )

 شود كه غذاي اصلي در دسترس نباشد. اگردر صورتي مصرف مي

50 ≥ FP باشدباشد. يعني شكار خورده شده غذاي اصلي ماهي مي 

(Euzen ،1987). 

و سنجي زيستدست آمده از طريق ههاي بداده: آماري آنالیز

يج حاصله انت و هاي ذكر شده در باالبرداري با استفاده از فرمولنمونه

ر رسم و در ه Excelافزار به شكل جداول و نمودارهاي مجزا در نرم

افزار ميک از نمودارها میانگین، انحراف معیار و خطاي معیار توسط نر

Spss عني ميا بي دار ومعني هايها جهت تفاوتداده محاسبه شده و اين

 توسط آزمون توكي مورد سنجش قرار گرفت.

 

 نتایج
قطعه ماهي مورد زيست  438ماه بررسي،  12طوركلي در طي هب       

سنجي هاي زيستسنجي قرار گرفت و نتايج حاصل از بررسي داده

متر میلي 365كل  طول حداكثر C. malabaricusكه در گونه  نشان داد

باشد، ماه مي شهريور در مترمیلي 140ارديبهشت ماه و حداقل آن  در

گرم  8/57گرم و حداقل آن  5/534 چنین حداكثر میزان وزنهم

ین طي اين مدت مشخص گرديد كه میانگین طول نچباشد. هممي

 78/191±35/25 ماهیان وزن میانگین و مترمیلي 261±41/18 ماهیان كل

 (.1گرم بود )جدول
 

سنجی مورد بررسی در گونه گیش خال فاکتورهاي زیست: 1جدول 

 1395-96سال ( درC. malabaricusسفید )

 

 ي گیش خال سفیدهاي انجام شده بر روي معده ماهدر بررسي

(C. malabaricus تعداد )معده  273پر و معده نیمه 96معده پر و  69

صورت هخالي ب هايمعده تعداد ،2 شكل (. در2 )جدول خالي مشاهده شد

 هاي ماه مورد نظر(كل معده هاي خالي به تعدادماهانه )درصد معده

كیک ( به تفCVچنین شاخص خالي بودن معده )هم .آورده شده است

كه طوريهب نشان داده شده است. 2و شكل  2ماه نیز در جدول  فصل و

ترين بیش و ندبود خالي عدد 63زمستان  فصل در شده معده بررسي 97 از

  .باشددرصد مي 42/74شاخص خالي بودن مربوط به دي ماه با 
 

گیش خال سفید در فصول مختلف   CV: وضعیت معده و  2جدول 

 1395-96سال دردر استان هرمزگان 

 

طور ماهانه محاسبه هماده و نر ب جنس براي (GaSI) معدي شاخص

ف اختال و نشان داده شده است 3گرديد كه تغییرات آن در شكل 

(. شاخص <05/0p) هاي مختلف سال نشان ندادداري را  در ماهمعني

 33/62ها محاسبه گشت و مقدار ( در كل نمونهCVخالي بودن معده )

شاخص خالي بودن معده مربوط به درجه پرشدگي معده  دست آمد.هب

پر و خالي( به تفكیک جنسیت نیز مورد بررسي قرار گرفت )پر، نیمه

ترين نشان داده شده كه براساس آن بیش 4شكل و  3كه در جدول 

  .محاسبه شده است %67/76شاخص خالي بودن معده براي نابالغین با 

براي تعیین نوع غذاي مصرفي، درصد فراواني نوع غذاي خورده شده 

( براي FPشده است. ترجیح غذايي ) نشان داده 6 و 5هاي كه در شكل

پوست و ترتیب براي ماهي و سختهاي غذا محاسبه گشت كه بهگروه

( براي هر FP) بود. ترجیح غذايي 64/3و  63/23، 73/72تنان برابر نرم

  میانگین حداکثر  حداقل فاکتور

  261 365  140 (مترمیليطول كل  )

  22/210 320  110 (مترمیلي) چنگاليطول 

  78/191 5/534  8/57 (گرموزن ماهي )

  52/12 5/34  62/1 (گرموزن معده )

  13/8 32/21  5/0 (گرموزن محتويات معده )

 زمستان پاییز تابستان بهار 

 13 18 17 21 معده پر

 21 24 23 28 معده نیمه پر

 63 69 66 75 معده خالي

(%) CV 48/60  26/62  16/62  95/64  
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 هب داده شده است. نشان 4جدول  نوع غذا نیز محاسبه گشت كه در

 مشاهده گرديد. sp. Leognathusعدد معده ماهي  51 كه در طوري
 

 
صورت ماهانه در ماهی گیش هلی بودن معده ب: تغییرات شاخص خا 2شکل 

 1395-96سال ( درC. malabaricusخال سفید )
 

 
 

 
هاي مختلف )ضریب گاستروسوماتیك( در ماه GaSI: تغییرات  3شکل 

 1395-96سال در (C. malabaricusسال براي  ماهی نروماده گیش خال سفید )

( به C. malabaricus) گیش خال سفید  CV: تعداد معده و 3جدول

      1395-96سال تفکیك جنس در استان هرمزگان در

 نابالغ نر ماده 

 1 28 40 معده پر

 6 38 52 معده نیمه پر

 23 115 135 معده خالی

(%) CV 47/59  54/63  67/76  

 

 
د : درجه پرشدگی معده به تفکیك جنس در ماهی گیش خال سفی4شکل 

(C. malabaricusدر ) 1395-96سال      
 

 

: نمودار درصد فراوانی ترجیح غذایی بر حسب گروه در ماهی گیش 5شکل 

 1395-96سال ( درC. malabaricus) خال سفید
 

 
: نمایش وضعیت معده از نظر میزان پر بودن در ماهی گیش خال 6شکل 

      1395-96سال ( درC. malabaricus) سفید
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      1395-96سال ( در استان هرمزگان درC. malabaricus) ورده شده توسط گیش خال سفید: ترجیح غذایی آبزي خ4جدول 

 بحث
( C. malabaricus) سفید خال گیش ماهي در معده بودن خالي درصد       

هاي پر و نیمه چنین درصد معدهفكیک جنس و همتطوركلي و به هب

و با  مشاهده شد 4و  2هاي فكیک جنس در شكلتطوركلي و به هپر ب

هي يک ماهي نسبتاً توان گفت كه اين مامحاسبه شده مي CVبه  توجه

هاي نر و ماده نشان داد در جنس CVچنین بررسي خور است. همكم

ها بوده كه بیانگراين است كه ماده تركم ها از نرهاماده CVكه مقدار

خورتر هستند پرخورتر هستند. اين موضوع ممكن است به ها پراز نر

ه اين گونه كها باشد. البته با توجه به اينعلت تولید تخمک در ماده

هاي گوارشي خواران آنزيمخوار بوده و در گوشتيک ماهي گوشت

تورهاي صیادي، به  دلیل ماندن درچنین بهتري وجود دارد و همقوي

هاي گوارشي درون معده باعث شده مواد غذايي علت وجود هورمون

طور يقین اعالم نمود هتوان بهمین دلیل نميدرون آن هضم شده و به

ترين با توجه به بیش .خور باشدماهي از دسته ماهیان نسبتاً كم كه اين

توان گفت اين هاي خالي در جنس ماده در فصل پايیز و بهار ميمعده

تر و ريزي در فصل پايیز با تاكید بیشماهي در سال دو پیک تخم

)صادقي و همكاران،  تر در فصل بهار دارددومین پیک با شدت كم

 GaSIان داد كه در اين گونه دو پیک براي میزان نش ،2(. شكل 1393

سازد كه تغذيه ماهي با تولیدمثل ارتباط وجود اين امر خاطر نشان مي

 .(2012و همكاران،  Al-Rasady) نزديكي دارد

درصد  33/62( براي اين گونه CVشاخص تهي بودن معده )       

ن نسبتاً محاسبه شد بیانگر اين است كه اين ماهي در گروه ماهیا

هاي گوارشي قوي خور مي باشد دلیل آن را مي توان، وجود آنزيمكم

هاي نر در جنس CVكرد. بررسي  خواران است عنوانكه خاص گوشت

علت ها از نرها پرخورتر هستند كه شايد بهو ماده نشان داد كه ماده

هاي در آب (1391) ها باشد. صادقي و همكارانتولید تخمک در ماده

 گیش ماهي در معده بودن شاخص خالي كل فارس میانگین خلیج

 شاخص اين ترينكم آوردند كه دستبه 03/62 و ماده( )نر سفید خال

 و بهار فصل در ترينبیش و درصد 78/34 زمستان فصل ماده در در

ازجمله عوامل مؤثر بر . درصد بود 01/83و  09/88ترتیب پايیز به

غذاي مناسب، تغییرات ناگهاني در  توان بهخالي بودن معده را مي

عوامل محیطي  حقیقت ناپايداري حرارت و در مثل درجه محیطي عوامل

درصد باالي  اين شاخص  .( 2004، همكاران و Bartulovicاشاره كرد )

ريزي آن ربط داد. در اوج توان به فصل تخمدر ارديبهشت ماه را مي

پوشاند فره بدني را ميها حجیم شده و كل حرسیدگي و بلوغ، تخمدان

و احتماالً در اين وضعیت دستگاه گوارش تحت فشار قرارگرفته و آبزي 

 (.2002و همكاران،  Dadzi) براي تغذيه به مشكل روبرو خواهد شد

ر ظ)ترجیح غذايي( از ن Fpبا بررسي محتويات معده و محاسبه        

پوستان تشد كه غذاي اين ماهي را ماهیان و سخ گروه غذايي مشخص

دست آمده نشان داد كه هب Fp(. میزان 5 تنان تشكیل داد )شكلو نرم

كالر و موتو  گونه را گروه ماهیان استخواني شامل ماهي غذاي اصلي اين

 پوستاندهد و گروه سختمي( تشكیل٪ 73/72و ماهیان هضم شده )

( جزء غذاي تصادفي ٪ 64/3( جزء غذاي فرعي و نرم تنان )63/23٪)

با  4شوند. از نظر نوع غذاي خورده شده، مطابق جدول سوب ميمح

( و Leognathus. spهاي كالر)، ماهيتوجه به حجم ماهیان هضم شده

عنوان غذاي اصلي براي گیش ( بهEncrasicholina punctifer) موتو

عنوان غذاي فرعي و توان بهشود. میگو را ميخال سفید محسوب مي

شده كه عبارت بودند از اسكويید و خرچنگ را هاي خورده بقیه گونه

هاي تصادفي مطرح كرد. طي يک تحقیق در آب عنوان غذايهتوان بمي

( بیان C. malabaricusخلیج فارس بر روي تغذيه گیش خال سفید )

تنان تغذيه اين گونه را تشكیل پوستان و نرمسخت ،هاشد كه ماهي

 نشان حاضر تحقیق ايج(. نت1393 ،)صادقي و همكاران دهندمي

 غذاي و است خوارگوشت ماهي سفید گیش خال گونه كه دهدمي

 .باشدمي مختلف ماهیان شامل بررسي مورد در منطقه آن اصلي

 

 منابع
روش هاي استان هرمزگان بهپايش ذخاير كفزيان آب .1382دهقانی، ر.،  .1

سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزي، موسسه  .مساحت جاروب شده

 77 .حقیقات شیالت ايران، پژوهشكده اكولوژي خلیج فارس و درياي عمانت

  صفحه

رحمتی،  و .م کاظمیان، .؛غ وثوقی، .؛غ دریانبرد، .؛م دوستدار، .2

 هايبآ كاذب در گیش ماهي طبیعي غذايي رژيم بررسي .1388 ،ر.

 دانشگاه دامپزشكي مجله .(Lactarius lactarius) عمان درياي ساحلي

  .37تا  32فحات ، ص12شماره  .مياسال آزاد

 رژيم بررسي .1393ا.،  ،معنوي ، س. وابدالی صادقی، م.س.؛ .3

هاي آب در Carangoides malabaricus سفید خال گیش ماهي غذايي

هاي علوم و استان هرمزگان )محدوده خلیج فارس(. مجله پژوهش

 .78 تا 69ات ، صفح1، شماره 9سال  .فنون دريايي

 خرچنگ اسکویید penaeidae میگوها Leognathus sp.. Encrasicholina punctifer ماهی هضم شده نوع غذاي خورده شده

 10 6 29 41 51 28 تعداد معده داراي غذا

97/16 ترجیح غذايي  91/30  85/24  57/17  63/3  06/6  
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