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  ارزیابی عادات غذائی گیش ماهی پوزه دراز

(3318,Cuvier  chrysophorys Carangoides) های استان هرمزگاندر آب 
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 1397 خردادتاریخ پذیرش:            1396 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

شود. در این ( بوده و از ماهیان مهم شیالتی محسوب میCarangidaeهای خانواده گیش ماهیان )ترین گونهگیش ماهی پوزه دراز از مهم

تا  95 نمایند از بهارهای متفاوتی اقدام به صید میروشهای صیادی که بهگاهقطعه گیش پوزه دراز توسط تور ترال صید و از تخلیه 440پژوهش 

سنجی فریز شده و به آزمایشگاه منتقل شدند. در های ماهیان پس از بررسی اولیه و زیستبرداری شد. نمونهدر استان هرمزگان نمونه 95زمستان 

دست به جینتاها کالبدشکافی شده و وزن معده، نوع محتویات معده، وزن محتویات معده و وزن کبد مورد بررسی قرار گرفت. ابتدای امر نمونه

درصد و  6/76 بیترتبه یاصل یعنوان غذابه یماه یدر جنس نر و ماده برا ییغذا تیپوزه دراز نشان داد که ارجح شیگ یبررو هایآمده از بررس

غذایی های در بین نمونه .درصد است 3/4درصد و  8/4تنان درصد و نرم 4/17و  1/11 بیترتبه یفرع یعنوان غذاپوستان بهدرصد، سخت1/18

درصد، بز ماهیان  6/5ریش ماهیان درصد، دم 62/19درصد، انواع کالرماهیان  6/56دست آمده از معده گیش پوزه دراز، موتو ماهیان هماهی ب

درصد و  15/63 پوستان، میگودادند. در بین سختدرصد ترکیب غذایی این گونه تشکیل می 51/13درصد و مجموع سایر ماهیان  67/4

داری را بین ارجحیت غذایی های آماری تفاوت معنیها و تحلیلدرصد در محتویات معده گیش پوزه دراز یافت گردید. بررسی 85/36 خرچنگ

خوار دست آمد گونه گیش پوزه دراز یک گونه گوشتهدرصد ب 67/69(. میانگین شاخص خالی بودن معده P≥05/0جنس نر و ماده نشان نداد )

 کم باشد. این گونه جز ماهیان نسبتا  پوستان میدهد که غذای اصلی آن در منطقه مورد بررسی شامل ماهیان و سختمی است و نتایج تحقیق نشان

ای پروری غذا بخش عمدهکه در آبزیجائیدست آمد. از آنهای خالی در فصول تابستان و زمستان بهترین درصد معدهشود و بیشغذا محسوب می

 باشد.دهد، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد این گونه از نظر اقتصادی پتانسیل معرفی به این صنعت را دارا میاختصاص می خودها را بهاز هزینه

 های استان هرمزگان، خلیج فارسماهی گیش پوزه دراز، رژیم غذایی، آب کلمات کلیدی:

 farhadkaymaram@gmail.com :الکترونیکی نویسنده مسئول* پست 
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 مقدمه

های آب سطح در را هاگونه ترینمتنوع (Carangidae) ماهیان گیش       

اند. تاکنون حدود خود اختصاص دادههخلیج فارس و دریای عمان ب

گونه گیش ماهی در جهان شناسایی گردیده است،  140جنس و  30

گونه در خلیج فارس و دریای عمان گزارش  48از این تعداد انتشار 

 Carpenterباشند )ها در دو منطقه مشترک میگونه از آن 40شده که 

(. این ماهیان اهمیت باالیی از نظر اقتصادی و 1997، و همکاران

      دهند.شیالتی دارند و درصد باالیی از صید این مناطق را تشکیل می

از  Indo-Pacific ای در منطقهاکثر گیش ماهیان پراکنش گسترده

های هاوایی در بخش مرکزی اقیانوس آرام دارند خلیج فارس تا آب

(Berry  ،گونه1981و همکاران .)ًدر کنار  های این خانواده معموال

شوند، اما گاه و بیگاه به متر یافت می 20تر از ساحل و در اعماق کم

(. گیش پوزه Ambak ،1996و  Mohsinرسند )متر نیز می 100عمق 

های ایران نیز ماهیان است و در آبهای مهم گیشدراز یکی از گونه

ترین ماهیان خلیج فارس و دریای عمان شناخته مهمعنوان یکی از هب

(. مشخص شده که گیش پوزه 1382نسب و همکاران، شود )ولیمی

تر از خویشانشان هستند و های کدر و آلوده مقاومدراز در برابر آب

تر این گونه در بیششوند. در ایران، ها نیز دیده میافراد جوان در مصب

شود. در منطقه جاسک تا کوه ان دیده میهرمزگ های استانآب مناطق

تری فراوانی بیش بزرگ و کوچک مبارک و منطقه قشم تا جزایر تنب

چنین (. بنابراین، با توجه به حضور فراوان و هم1394)کمالی،  دارند

این گونه سهم چشمگیری  (،1383)ستاری،  دراز پوزه گیش ایرفتار گله

وسایل صید این گونه قالب، ترال  در ترکیب ماهیان صید شده دارند.

است. با توجه  (Trap) کف ، ترال میان ،  تور گوشگیر و گرگور یا قفس

به ارزش باالی تجاری گیش پوزه دراز در صنعت شیالت و صید ترال 

در دریای عمان، تالش صیادی باالیی برای این گونه وجود دارد، اما 

در دریای عمان توسط براساس مطالعاتی که بر روی ذخایر این گونه 

Al-rasady ( صورت گرفت، مشخص شده که تا آن 2012و همکاران )

حد از ذخایر این گونه صورت نگرفته و نویسندگان  از بیش برداشت زمان

های صیادی امکان وقوع برداشت اند که با افزایش تالشاحتمال داده

اره بررسی عادات غذایی ماهیان همو بیش از حد وجود خواهد داشت.

اطالعات ارزشمندی را در اختیار محققان در مورد موقعیت جاندار در 

هرم غذایی آبزیان، بررسی وضعیت ذخیره با توجه به رژیم غذایی 

چنین نیازهای غذایی خاص ماهی در مناطق و فصول خاص و هم

 ترکیب هر بنتخاا در مراحل مختلف رشد خواهد گذاشت.ماهی 

 ،محیط در اییغذ ترکیب آن نیاوافر با هندز دموجو توسط ییاغذ

 وهعال باشدمی مرتبط هندز دموجو توسط ب آننتخاا و نیاوافر انمیز

 کماتر ،فصل ،تغذیه بستر مانند دیمتعد ملاعو به تغذیه خنر ینا بر

و  Prejsدارد )بستگی جنسیت و صید هنحو ،تغذیه ردمو داتموجو

Colonine ،1981 بررسی رژیم غذایی (. تاکنون مطالعاتی در مورد

های مختلف جهان صورت گرفته مختلف گیش ماهیان در آب هایگونه

به بررسی رژیم غذایی  (2008) و همکاران Sleyعنوان مثال، هب است.

در مرکز مدیترانه پرداختند  Gabesاز خلیج  Caranx rhonchus گونه

ز خواران جا داشته و او مشخص کردند که این گونه در گروه گوشت

کنند. پوستان و ماهیان استخوانی تغذیه میتنان، سختپرتاران، نرم

( نیز در مورد رژیم غذایی گیش خال سفید 1393صادقی و همکاران )

(Carangoides malabaricusدر آب ) های استان هرمزگان مطالعاتی

کردند و وزن معده، محتویات معده و وزن کبد را مورد بررسی قرار 

این پژوهش نشان داد گونه گیش خال سفید دارای رژیم دادند. نتایج 

باشد. متاسفانه با وجود اهمیت باالی خوار میغذائی متوسط و گوشت

عنوان یک گونه مهم تجاری هبررسی عادات غذایی گیش پوزه دراز ب

ای با این عنوان خلیج فارس و دریای عمان، تاکنون مطالعه در منطقه

حاضر با هدف بررسی رژیم غذایی  العهصورت نگرفته است. لذا مط

های خلیج فارس و دریای در آب Carangoides chrysophrysگونه 

 عمان در استان هرمزگان صورت گرفته است. 

 

 هامواد و روش

گاه غرب سه تخلیهها از نمونه: برداری و توزین احشاءنمونه       

استان هرمزگان )بندرلنگه، بستانه و جواد االئمه(، حوزه مرکزی 

های جنوب جزیره های شهر بندرعباس دربرگیرنده صیدگاهگاه)تخلیه

های جاسک، سیریک و کوه غرب استان )صیدگاه قشم، الرک( و حوزه

شدند.  تهیهو از فصل بهار تا زمستان  1395مبارک( در طول سال 

ها خارج شد. در ها در آزمایشگاه تشریح شده و امعاء و احشاء آنهیما

گرم(  01/0بعدی وزن کبد و معده با ترازوی دیجیتال )دقت  مرحله

 (.Biswas ،1993توزین شد )

منظور همحتویات معده تخلیه گشته و ب: های تغذیهشاخص       

ترازوی  ( با استفاده از یکCVبررسی شاخص وضعیت غذا در معده )

دیجیتال توزین گشتند. در صورت وجود ماهی یا آبزیان قابل تشخیص 

در معده، شناسایی در حد خانواده صورت گرفته و محتویات بدقت 

 (. Biswas ،1993ثبت شدند )

، Biswasگیری شد )اندازه 1 شاخص وضعیت غذا در معده با معادله

 Cv= ES/ TS ×100          :                            1 معادله (:1993

های ، تعداد معدهES ،شاخص خالی بودن معده :Cvدر این معادله، 

 دهد.های مورد بررسی را نشان می، تعداد کل معدهTSو  ،خالی

تعیین ترجیح غذایی یا درصد فراوانی وقوع شکار با استفاده از معادله 

 (:Euzen ،1987گیری شده است )اندازه 2

 FP= Nsj / Ns ×100                                                 2معادله 
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های حاوی تعداد معده :Nsj ،ارجحیت غذایی :FP ،2 مطابق معادله

 های حاوی غذا است. تعداد معده :Nsو  ،jشکار مشخص 

10>FP شده است، به این معنی  خورده شکار بودن دهنده تصادفینشان

آن  دهندهنشان FP≥ 10≤50 ،شودمحسوب نمی غذای آبزی که اصالً

نشان  FP≥50و  ،است که شکار خورده شده، غذای فرعی آبزی است

 دهد که شکار خورده شده، غذای اصلی آبزی است.می

آوری شده با استفاده های جمعتجزیه و تحلیل داده :آماری آنالیز       

ها با ( صورت گرفت. توزیع داده16)نسخه  SPSSافزار آماری از نرم

مورد بررسی  Kolmogorov-Sminrovو  Shapiro-Wilkهای آزمون

های های غیرنرمال با استفاده از آزمونقرار گرفتند و توزیع داده

والیس و من ویت نی صورت گرفت. نمودارها  -غیرپارامتری کراسکال

 ند. رسم شد Excel 2007افزار با استفاده از نرم

 

 نتایج
های ماهی برداشت شده به تفکیک در تحقیق حاضر تعداد نمونه       

عدد ماده(، فصل  46عدد نر و  51عدد ) 97فصول، در فصل بهار 

عدد دارای  36عدد ماده  و  55عدد نر،  26عدد ) 119تابستان 

عدد نر  57عدد )  100جنسیتی که قابل تشخیص نبود(، فصل پاییز 

عدد  71عدد نر،  52عدد )  124ماده( و در فصل زمستان عدد  43و 

عدد هم دارای جنسیت غیرقابل تشخیص( و در کل تعداد  1ماده و 

های انجام عدد بود. طی بررسی 440برداری شده نمونه هایماهی قطعه

ترین میزان شاخص خالی بودن ، بیشهای معدهشده بر روی نمونه

درصد و  1/78به فصل تابستان با  ( در بین فصول مربوطCVمعده )

 دست آمد. هدرصد ب 8/57ترین میزان مربوط به فصل بهار و کم
 

شاخص وضعیت معده )خالی، نیمه پر و پر( ماهی گیش پوزه  :1جدول 

 1395 های استان هرمزگان در سالدراز در فصول مختلف در آب

 فصل
های درصد معده
 خالی

های درصد معده
 نیمه پر

های معدهدرصد 
 پر

 43/14 86/28 8/57 بهار
 94/5 96/15 1/78 تابستان
 7 22 71 پاییز

 06/8 16/20 78/71 زمستان
 

های خالی در گیش ترین درصد معدهبیش ،1با توجه به شکل        

های تابستان ماهی پوزه دراز در بین فصول مطالعاتی مربوط به فصل

ترین آن مربوط به فصل و کم درصد( 01/73درصد( و زمستان ) 1/78)

های پر در جنس در ترین درصد معدهدرصد( است. بیش8/57بهار )

درصد( 94/5ترین آن در فصل تابستان )درصد( و کم43/14) فصل بهار

درصد(   86/28های نیمه پر در فصل بهار )ترین درصد معدهاست بیش

 درصد( بوده است. 96/15ترین آن در فصل زمستان )و کم

های خالی در جنس ترین درصد معدهبیش ،2با توجه به شکل        

درصد(  01/73ماده در بین فصول مطالعاتی مربوط به فصل زمستان )

ترین درصد است. بیش درصد( 7/58) مربوط به فصل بهارترین آن و کم

ترین درصد( و کم 04/13های پر در جنس ماده در فصل بهار )معده

های ترین درصد معدهدرصد( است بیش 27/7آن در فصل تابستان )

ترین آن درصد(  و کم 26/28نیمه پر در جنس ماده در فصل بهار )

 درصد( است.  46/17در فصل زمستان )

های خالی جنس نر ترین درصد معدهبیش ،3با توجه به شکل        

ترین آن در فصل درصد( و کم 94/78گیش پوزه دراز در فصل پاییز )

های پر در جنس نر ترین درصد معدهاست، بیشدرصد(  9/54بهار )

درصد(  01/7ترین آن در فصل پاییز )درصد( و کم 7/15در فصل بهار )

های نیمه پر در جنس نر، در فصل بهار ترین درصد معدهاست و بیش

درصد( است.  03/14ترین آن در فصل پاییز )درصد( و کم 41/29)

داری بین شاخص وضعیت وت معنیبنابراین با توجه به آنالیز آماری تفا

معده )معده خالی، پر، نیمه پر( در جنس نر و ماده وجود داشت. 

 
ماهی گیش ( پر و نیمه پر خالی،) شاخص وضعیت معده نمودار :1 شکل

 1395های استان هرمزگان آب در های مختلففصل پوزه دراز در
 

 

 
نمودار شاخص وضعیت معده ماهی گیش پوزه دراز ماده در : 2شکل 

 1395های استان هرمزگان در سال های مختلف در آبفصل
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و  1/84ترتیب ارجحیت غذایی گیش پوزه دراز در جنس نر و ماده به

پوستان عنوان غذای اصلی و سختدرصد متعلق به ماهیان به 3/78

 4/17نر و  درصد در جنس  1/11 ترتیب در دو جنس نر و ماده برابربه

عنوان غذای فرعی تشخیص داده شده است درصد در جنس ماده به

تنان یافت شده در محتویات معده گیش ماهی پوزه دراز نسبت نرم

درصد از غذای کل را  3/4و  8/4ترتیب در دو جنس نر و ماده برابر به

داری را در ارجحیت غذایی داد. آنالیز آماری تفاوت معنیتشکیل می

( ماهی گیش پوزه دراز FPترجیح غذایی ) و ماده نشان نداد. جنس نر

شده در  های شناساییبین گونه ترتیب درآمده است بدین 2 جدول در

 ماهیان استخوانی است. به مربوط فراوانی تریندراز بیش پوزه معده گیش
 

 
های وضعیت درصد معده ماهی گیش پوزه دراز نر در فصل: 3شکل 

 1395 های استان هرمزگان در سالمختلف در آب
 

درصد آبزیان شناسایی شده در محتویات معده ماهی گیش  :2 جدول

 های استان هرمزگانهای دوره بررسی در آبخال سفید در فصل

 (FPدرصد فراوانی )%( ) نوع
 6/76 ماهیان استخوانی

 1/18 پوستانسخت
 6/4 تناننرم

 7/0 نامعلوم
 

 
( در FPهای موجود )ای فراوانی انواع گونهنمودار دایره :3شکل

 1395های استان هرمزگان در سال معده گیش پوزه دراز در آب

 
 )الف(

 
 )ب(

)الف(: درصد فراوانی محتویات غذایی معده گیش  -3شکل 

های های نر )الف( و ماده )ب(: ماده در آبپوزه دراز در جنس

 1395استان هرمزگان در سال 
 

ماهیان شناسایی شده در معده ماهیان مورد بررسی متعلق به        
(  Leiognathidaeکالر ماهیان ) (،Engraulidaeخانواده موتو ماهیان )

در  (، بودند.Mullidae( و بزماهیان )Nemipetridaeدم ریش ماهیان )
ماهیان النهها نیز مانند خانواده دهاناین بین ماهیان سایر گونه

(Apagonidaeو هم )پوستان شامل هایی از رده سختچنین نمونه
میگو و خرچنگ نیز در معده گیش پوزه دراز مشاهده و شناسایی 

در این  .آمده است 4ها در شکل شدند. درصد فراوانی هر کدام از گونه
 ترین غذای موجود در معدهدرصد، بیش 6/56میان موتو ماهیان با 

 ز بوده است. بعد از آن کالر ماهیان که در انواع کالرهایگیش پوزه درا

و  (Leiognathus bindus) گرد (،Leiognathus lineolatus) کشیده
(، شناسایی شدند در رتبه دوم و Leiognathus fasciatus) فاسیاتوس

ترین فراوانی را بعد از موتوماهیان داشتند. پس درصد بیش 62/19با 
درصد  67/4درصد، بزماهیان با  6/5ریش ماهیان با از این دو گروه دم 
گیش  های ماهی موجود در معدهسایر گروه 51/13و سایر ماهیان با 

  دادند.ماهی پوزه دراز را تشکیل می
 

 
گیش  ای درصد ماهیان موجود در معدهنمودار دایره :4شکل 

 1395پوزه دراز طی سال 
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 بحث
ترین میزان حاضر نشان داد که بیشنتایج حاصل از بررسی        

درصد و  1/78( در فصل تابستان با CVشاخص خالی بودن معده )

درصد بوده است. با توجه به جدول  8/57ترین آن در فصل بهار با کم

، میانگین کل شاخص خالی بودن معده در ماهی گیش پوزه دراز 1

ل بهار ترین این شاخص در فصدست آمد کمهب 7/69)نر و ماده(، 

ترین آن در فصل تابستان و زمستان مشاهده گردید. و بیش 8/57

 (،  و شاخص خالی بودن معده1987) Euzenبنابراین طبق مطالعات 

وی که تخمینی از پرخوری ماهی شکارچی است این ماهی جز ماهیان 

محاسبه  CVگیرد. این بدان معناست که هرچه عدد خور قرار میکم

تری بیش درصد که است دهنده ایننشان تر باشدبزرگ دارای مقادیر شده

های خالی وجود دارد و عکس این مطلب نیز صادق ها با معدهاز نمونه

عبارتی در مطالعه حاضر این گونه در فصل تابستان و زمستان است به

عبارتی درصد( و به 8/71و  1/78ترتیب های خالی )بهترین معدهبیش

های بهار و ر و نیمه پر را داشته است و در فصلهای پترین معدهکم

درصد( و  22و  86/28ترتیب )به ترین درصد معده نیمه پرپاییز بیش

درصد(  06/8و  43/14) درصد معده پر ترینبیش بهار و زمستان فصل در

های خالی برای جنس ماده طی ترین درصد معدهرا داشته است. بیش

ترین بیش و درصد( 01/73 و 9/70 ترتیب)به و زمستان تابستان هایفصل

 26/28های نیمه پر برای جنس ماده در فصل بهار و پاییز )درصد معده

ترتیب ترین معده پر در فصل بهار و پاییز )بهدرصد( و بیش 9/27و 

ترین درصد ( بوده است. در رابطه با جنس نر بیش63/11و  04/13

 96/78و  72ترتیب و پاییز )بهخالی مربوط به فصول تابستان  معده

های نیمه پر مربوط به بهار و زمستان ترین درصد معدهدرصد( و بیش

های پر ترین درصد معدهدرصد( و بیش 93/26و  41/29ترتیب )به

(. در 69/7و  7/15ترتیب مربوط به فصل بهار و تابستان است )به

به جنس معده مربوط  215معده بررسی شده  440بررسی حاضر از 

معده مربوط جنس ماده است که از مقادیر مورد نظر در  185ماده و 

 58/67درصد خالی و در جنس نر این مقدار برابر  09/67جنس ماده 

 (. ˃05/0P) دار نبوددرصد بود. این اختالف از نظر آماری معنی

( انجام گرفت 1984و همکاران ) Alegriaای که توسط مطالعه در       

 Trachurus گونه در شده بررسی معده نمونه 1200 تعداد از

mediterraneu ،606  معده خالی بودند یعنی میانگین کل شاخص

های خالی، ترین معدهدرصد بود و بیش 5/60خالی بودن در این گونه 

درصد در  3/35های خالی ترین معدهدرصد در فصل بهار و کم 66

 که توسط کمالی و همکاراندر مطالعه دیگری  فصل پاییز بود.

روی گیش پوزه دراز صورت گرفت به بررسی تغذیه طبیعی  بر (1395)

های های استان هرمزگان پرداختند صید نمونهگیش پوزه دراز در آب

و با روش ترال انجام گرفت،  دراز توسط شناورهای صیادیگیش پوزه

ه درصد نمونه مشخص شد که با توجه ب 376روی  ها برطی تحقیق آن

های پر و چنین درصد معدهگیش پوزه دراز و هم خالی بودن معده در

 توان گفت که این ماهی احتماالً می CVچنین با محاسبه نیمه پر و هم

دست آمده از هیک ماهی کم خور است که نتایج آنان مشابه نتایج ب

 که این گونه یک ماهی مطالعه حاضر است البته با توجه به این

تری وجود های گوارشی قویخوارها آنزیموار بوده و در گوشتخگوشت

ها از کشتی تهیه که نمونهدلیل ایندارد و از طرفی در مطالعه حاضر به

تا زمان مطالعه برروی آن زیاد بوده است  صید شده است فاصله زمانی

تر مواد های گوارشی بیشرود که در نتیجه هورموناحتمال آن می

همین علت های حاضر هضم شده باشد و بهمعده نمونهغذایی درون 

توان با احتمال باال اعالم نمود که این ماهی از دسته ماهیان نیز نمی

ها مشخص شد که غذای این خور است. از طرفی طی مطالعه آنکم

 FPدهند، میزان تنان تشکیل میپوستان و نرمگونه را ماهیان، سخت

ذای این گونه را گروه ماهیان استخوانی دست آمده نشان داد که غهب

تنان جز غذای تصادفی پوستان  و نرمدهد و گروه سختتشکیل می

شوند با توجه به حجم باالی ماهیان هضم شده میاین گونه محسوب 

عنوان تر ماهی موتو بوده است این ماهی بهرود بیشنظر میکه به

های خورده شده بقیه گونهرود. شمار میغذای اصلی در این گونه به

اند از میگو، کفشک، زمین کن، آپاگون، بزماهی، نیز که عبارت بوده

عنوان توان بهکالر، چغوک، اسکوئید، ماهی مرکب، خرچنگ را می

 نتایج پژوهش حاصل از این هاییافته غذای تصادفی مطرح کرد. بنابراین

 Carangoidesنماید. گونه ( را تایید می1395و همکاران ) کمالی

caballus عنوان غذای اصلی و در سواحل کولیما از موتوماهیان به

پوستان تغذیه کرده بودند عنوان غذای اصلی و سختپوستان بهسخت

حاضر مطابقت دارد  دراز در مطالعهکه با رژیم غذایی گیش پوزه

(saucedo-Lozano ،2012ماهی گیش کاذب به .)ای عنوان گونه

مهرگان عنوان رژیم غذایی اصلی از ماهیان و از بیبه خوار،گوشت

کنند )دوستدار و همکاران، عنوان غذای فرعی تغذیه میکفزی به

 نشان  خود از غذایی ارجحیت زیادی در ماهیان تنوع (. گیش1388

چون، طور عمده از الرو ماهیانی همدهند و اعضای این خانواده بهمی

  و Stolephorus جنس و Leiognathus جنس ،Sardinellaجنس 

دست ه( که با نتایج بSivakami ،1995کنند )پوستان تغذیه میسخت

آمده از مطالعه حاضر مطابقت دارد. مهاجرت عمودی در بسیاری از 

خاطر ریتم درونی )بدون دخالت چرخه پوستان بههای سختگونه

باشد، این محیطی( و تحت تاثیر چرخه تاریکی یا روشنایی روزانه می

 زمانی بین حضور شکار و شکارچیان در ستون آب امر باعث هم

( 2005و همکاران )  Kulbicki(.1990و همکاران،  Neilsonگردد )می

جزایر مرجانی کالدونیا  خواربرروی ترکیب رژیم غذایی ماهیان گوشت

ها مطالعات خود را بر روی چهار خانواده به تحقیق پرداختند. آن
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Lethrinidae ،Lutjanidae ،Serranidae  وCarangidae  .انجام دادند

داد، ها ماهی غذای اصلی گیش ماهیان را تشکیل میدر مطالعه آن

را در این خانواده  درصد محتویات معده 70که ماهی حدود نحویبه

که با  شد ها این واقعیت نیز مشخصآن مطالعه در داده است.می تشکیل

پوستان غذایی از نوع سخت خواری، اهمیت جیرهویژگی گوشت کاهش

ها با نتایج مطالعه حاضر مطابق است یابد که نتایج آنافزایش می

(Kulbicki 2005همکاران،  و.) حاضر مشخص  تحقیق هاییافته براساس

رود و شمار میخوار بهگیش پوزه دراز یک ماهی گوشت شد که گونه

 غذای اصلی آن در منطقه مورد مطالعه شامل ماهیان مختلف و 

شود. از طرفی این گونه جزء تنان مینرم پوستان و تا حدودیسخت

های خالی ترین درصد معدهشود و بیشماهیان کم غذا محسوب می

در فصول تابستان و پاییز مشاهده گردید و بین درصد معده خالی در 

 که هزینهجائیداری وجود نداشت. از آنالف معنیجنس نر و ماده اخت

سزایی در قیمت تمام شده محصول هغذا در صنعت آبزی پروری تاثیر ب

 توان در صنعت آبزیهای حاصل از این پژوهش را میدارد، لذا یافته

 ای مورد استفاده قرار گیرد. بندی غذایی گونهجیره پروری جهت تهیه
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