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  (Arius dussumieri)بررسی رژیم غذایی گربه ماهی خاکی 

 های دریای عمانر آبد

 
 شویمهدیه چراغی: آزاد اسالمی واحد علوم و  دانشگاهدانشکده علوم و فنون دریایی، ، گروه بوم شناسی دریا

 771-91191 :صندوق پستیتحقیقات تهران، 

 6996-91911صندوق پستی  یراندانشیار موسسه تحقیقات شیالت ا :نسبتورج ولی 

 771-91191 :صندوق پستی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران :غالمحسين وثوقی 

 6996-91911صندوق پستی  ،موسسه تحقیقات شیالت ایران :محمود حافظيه 

 

 9319آبان  :تاریخ پذیرش                                          9319شهریور : تاریخ دریافت

 

 چکیده

ان های دریای عمان، استعدد ماهی صید شده از آب 231با بررسی  (Arius dussumieri)مطالعه رژیم غذایی گربه ماهی خاکی 

 =Wوزن بدن،  -در محاسبه ضریب رشد، در رابطه طول چنگالی . انجام گرفت( 2311-12)سال مدت یکسیستان و بلوچستان، به

aL
% 33نیمه پر و % 33ها پر، معده% 32ررسی معده گربه ماهیان، در ب. باشددهنده رشد ایزومتریک ماهی مینشان دست آمد کههب 2.91

لی در فصل های خادهد، باالترین درصد معدهدر فصول مختلف نشان می (VI)شاخص خالی بودن معده . خالی تشخیص داده شد

 هاماهیدهد، در بهار و تابستان، نشان می (GaSI)بدنی –شاخص معدی. باشدمی% 17ترین درصد در تابستان با و پایین% 47زمستان با 

این در  ، (FP)شاخص ترجیح غذایی. خصوص در جنس نر کاهش یافته استهاند و در پاییز و زمستان تغذیه بتری داشتهتغذیه مطلوب

در مجموع چهار فصل  دهنده فرعی بودن تمام اقالمکه نشاندست آمد، هب% 11تنان ، و نرم%71پوستان ، سخت%31مطالعه برای ماهیان 

؛ از Carangidae ،Engraulidae ،Leiognathidaeترین اقالم غذایی شناسایی شده از ماهیان خانواده مهم. باشدمی

 ؛Opisthoteuthidaeو  Loliginidae؛ از سرپایان Alpheidae؛ از میگوها Porcellanidaeو  Portunidaeها خرچنگ

 .باشدمی Naticidaeو  Muricidaeپایان و از شکم

 

 ی خاکی، رژیم غذایی، دریای عمانگربه ماه :کلمات کلیدی
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 مقدمه
گونه را  633خانواده و حدود  Siluriformes ،63راسته 

خانواده  2از این تعداد تنها . (Ferraris ،1991) شودشامل می

Platosidae  وAriidae ربه ماهیان خانواده باشند؛ گدریایی می

Ariidae های گرم بآاند و عمدتاً در دارای پراکنش جهانی

منطقه فالت قاره  اقیانوس آرام، اطلس، شمال استرالیا و گینه 

، Nelson؛ Kailola ،1993؛ Briggs ،2332) نو سکونت دارند

1991.) 

 هایآبزی کف آبزیان، در زمره Ariidae خانوادهگربه ماهیان 

های ایران، در آب هاآن گیرد که پراکنشان قرار میجنوب ایر

فارس تا بوشهر واحل شمالی دریای عمان، شرق خلیجدر س

گربه ماهی خاکی (. 1692اسدی و دهقانی، )گزارش شده است 

(Arius dussumieri)  گونه غالب این خانواده در  4یکی از

ترین بیوماس و صید بر واحد باشد که بیشای عمان میدری

های استان سیستان و بلوچستان را در آب، (CPUA)  سطح 

متر  13-23و در الیه عمقی ( منطقه گوردیم، پزم و کنارک)

 (.1693؛ ولی نسب، 1613دریانبرد و همکاران، )باشد دارا می

گربه ماهی خاکی دارای بدنی کشیده، دوکی شکل و بدون 

 یله سپریوسسر با حالتی گرد و خمیده، به. فلس است

جفت سبیلک،  6این گونه دارای . شوداستخوانی حفاظت می

های ریز کرکی شکل دهان انتهایی و متمایل به پایین، و دندان

 .(1996و همکاران،  Blaber) باشدمی

های ای مختلفی دارند، ویژگیماهیان عادات تغذیه

مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ماهی، زمان تغذیه در شب یا روز، 

های رقابتی، همگی بر موجود در محیط و رفتار میزان غذای

، Cechو  Moyle) ها تأثیرگذار خواهد بودای آنعادات تغذیه

ی هادر برابر تغییرات فراوانی طعمه آبزیان معموالً .(1993

دهند و درصورتی که غذای مصرفی، از خود سازگاری نشان می

خود  کافی و قابل دسترس در محیط موجود نباشد، رژیم غذایی

 .(1996و همکاران،  Blaber)دهند را تغییر می

و همکاران  Bollietطبق مطالعات انجام گرفته توسط 

، گربه ماهیان برای یافتن غذا به نور نیاز چندانی ندارند (2331)

. و اغلب به تارهای حسی موجود در سبیلک شان متکی هستند

 ترینبیشرند و دا شبانهغذایی  عاداتمعموالً  ماهیاناز طرفی، این 

و  Erikson) دهندتغذیه را در زمان غروب انجام می

Vanveen ،1913). 

                                                           
1
 Catch Per Unit Area 

Nikolsky (1936)نوع : ای ماهیان از قبیل، عادات تغذیه

بدن موجود و اندازه طعمه، اندازه آن و دفعات تغذیه را به 

چنین، میزان هضم غذا، هم. داندسیستم هضمی آن مربوط می

غذایی و گونه ماهی، به شرایط محیطی از  عالوه بر نوع ترکیب

 .(Bond ،1999) قبیل دما هم بستگی دارد

گربه ماهیان دارای خصوصیت منحصر به فردی هستند که 

در این ماهیان نرها وظیفه . باشدشان نمیتأثیر در تغذیهبی

ها را از ها در دهان را برعهده دارند، که این مسئله آنحمل تخم

، Day؛ Tobor ،1939) کندطع زمانی منع میتغذیه در این مق

1199). 

ای گربه ماهیان طبق تحقیقاتی که بر روی عادات تغذیه

اهیان شکارگران فعال و انجام گرفته، این م Ariidaeخانواده 

های بنتیک و باشند که از طیف وسیعی از طعمهپرخوری می

گسر، نس .(1919همکاران،  و Al-Hassan) کنندپالژیک تغذیه می

 Portunusماهیان؛ خرچنگ  یال اسبی، گیش و خارو از

pelagicus  وEurycarcinus orientalis ؛ و میگوهای

های شناسایی شده در ، از جمله نمونهAlpheidaeخانواده 

 باشدمحتویات معده گربه ماهی خاکی در سایر تحقیقات می

(Thangavelu  ،؛ 2336و همکارانAl-Hassan  ،و همکاران

 .(Somasekharan ،1931و  Susselan؛ 1919

 مصرف گربه ماهیان در ایران از لحاظ شرعی مقدور 

های بیوماس باالیی که این آبزی در آبباشد، اما با توجه به نمی

. باشندمیهای با ارزش صادراتی مطرح عنوان گونهجنوب دارد، به

 های زیستی این ماهی، از قبیل عاداتبنابراین شناخت ویژگی

 .نمایدمیایفا  ها رانآ ذخایر بهینهدر مدیریت  مهمیغذایی، نقش 

 

 هامواد و روش
های دریای عمان در ایران، محدوده دو استان سیستان آب

طول )و بلوچستان و شرق هرمزگان، از رأس سیریک 

طول جغرافیایی )در غرب، تا منطقه گواتر ( E'5700جغرافیایی

6125'E )منطقه  9ه است، و به در شرق را در بر گرفت

(primary stratum) بندی شده که استان سیستان و تقسیم

منطقه را شامل شده؛ و دارای مساحتی در حدود  2بلوچستان 

 .باشدمایل مربع دریایی می 113412

   68
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  های استان سیستان و بلوچستانبرداری گربه ماهی خاکی در آبمنطقه نمونه: 1شکل

 

اکی به صورت فصلی در طول سال عدد گربه ماهی خ 162

صورت منجمد به های این استان صید و بهاز آب 91-1693

 سنجیزیست کشخط یلهوسبهطول چنگالی . منتقل شد آزمایشگاه

متر، و وزن هر ماهی با ترازوی دیجیتال با دقت میلی 1با دقت 

رابطه طول و وزن ماهی جهت بررسی . گرم سنجیده شد 31/3

W= aLا استفاده از مدل نمایی الگوی رشد، ب
b (W :وزن ماهی 

شیب خط یا ضریب  :b، (مترسانتی) طول ماهی :L،  (گرم)

و  Ramantham) انجام گرفت( عرض از مبدأ :aرگرسیون، 

Venkatra ،1994).  از ضریب رگرسیون(b)،  جهت بررسی رشد

پائولی  tماهی در سه بعد استفاده شد و اختالف آن با آزمون 

 :ارزیابی قرار گرفتمورد 

t=[(s.dx)/(s.dy)]*[(│b-3│)/ (  
  

(s.dx : ،انحراف معیار لگاریتم طبیعی طول چنگالیs.dy انحراف

r، رگرسیون ضریبیا  خط شیب :bمعیار طبیعی وزن بدن، 
2: 

 .(Pauly ،1914 ) (ها نمونهتعداد  :n، تعیین ضریب

 رژیم غذایی

، سنجیزیستی، پس از عملیات اجهت انجام مطالعات تغذیه

ها از ناحیه شکم با استفاده از قیچی جراحی شکافته شدند ماهی

پس از تعیین جنسیت هر ماهی، . و دستگاه گوارش خارج گردید

گرم  31/3معده و روده، جداگانه با ترازوی دیجیتال با دقت 

سپس دستگاه گوارش شکافته شده و وضعیت . توزین شدند

بندی پر و پر تقسیمدسته خالی، نیمه 6ری در ز لحاظ پمعده ا

پس از تخلیه محتویات معده و روده، وزن خالی هریک ثبت . شد

. گردید و با کم کردن از وزن کل، وزن محتویات محاسبه شد

محتویات معده و روده زیر استریومیکروسکوپ بررسی شدند و 

هضم شده جانوری جهت های هضم نشده و نیمهبخش

درصد فیکس و سپس  4جداسازی و ابتدا در فرمالین شناسایی، 

درصد نگهداری  93های کدگذاری شده حاوی الکل در ویال

وسیله استریومیکروسکوپ و با کمک ها بهشناسایی نمونه. شدند

؛ حسین زاده و 1692اسدی و دهقانی، )کلیدهای شناسایی 

و  Smith؛ 1999و همکاران،  Carpenter ؛1699همکاران، 

Heemstra ،1913 ؛Fischer  وBianchi ،1914 )انجام گرفت. 

 ایهای تغذیهشاخص

جهت تعیین میزان  (VI)شاخص خالی بودن معده ( الف

  .(Biswas ،1996) اشتهای ماهی استفاده شد

×100 VI =      

Ts): های بررسی شده، تعداد کل معدهEs: ای هتعداد نمونه

  )دارای معده خالی

 VI<40≥20خور، پر VI<20≥0: شودو به این صورت معنی می

نسبتاً  VI<80≥60تغذیه متوسط،  VI<60≥40نسبتاً پرخور، 

 .خورکم VI<100≥80خور، کم
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شدت تغذیه ماهی را  (GaSI)بدنی  –شاخص معدی( ب

 .(Biswas ،1996) کندبیان می

  ×100 GaSI=  

Sw) :(گرم) وزن معده ،Tw :(گرم) وزن بدن). 

نوع غذای مورد مصرف  (FPj)شاخص ترجیح غذایی ( ج

 . (Biswas ،1996)کندماهی را مشخص می

 ×100  FPj=  

Ns) :هایی که حاوی غذذا هسذتند  تعداد کل نمونه ،Nsj:   تعذداد

ترتیذب  بذدین  و) هسذتند  jه حاوی طعمه مشخص هایی کمعده

غذذای  : FP<50>10غذذای تصذادفی،    :FP<10: شودمعنی می

 . غذای اصلی :FP>50فرعی، 

 

 نتایج
درصد ماده،  46عدد ماهی بررسی شده،  162از مجموع 

درصد نامعلوم تشخیص داده شده  44 جنسیتدرصد نر و  26

های بررسی شده، حداقل و حداکثر طول چنگالی در نمونه. است

ترین بیشترین و کممتر برآورد شد؛ میلی 939و  242ترتیب به

ترین بیش. گرم تعیین گردید 2131و  192ترتیب وزن بدن به

 مترمیلی 639-614نر در محدوده  جنسدر  چنگالیطول  فراوانی

متر میلی 619-611جنس ماده در محدوده درصد و در  32با 

ترین فراوانی را در بیشوزن بدن . ه استدرصد برآورد شد 93با 

درصد در جنس نر و در محدوده  11گرم با  491-1221بازه 

بررسی فراوانی . باشدگرم در جنس ماده دارا می 1396-212

دهد، باالترین درصد ل مختلف نشان میطول چنگالی در فصو

متر با میلی 621-692ابستان و در محدوده فراوانی در فصل ت

ترین فراوانی را در بیشچنین وزن بدن باشد؛ هممی درصد 31

 درصد دارا  19گرم با  494-1224فصل تابستان و در بازه 

 و ANOVAبررسی طول و وزن ماهی براساس آزمون . باشدمی

داری میان دو جنس نر و اختالف معنی (Tukey)تست توکی 

 .<P)32/3( فصل، نمایش نداد 4ماده و در 

X  <12/6 نسی نر به ماده، چنانچهدر بررسی نسبت ج
2 

دار است، معنی 32/3باشد، اختالف دو جنس نر و ماده در سطح 

که در جمعیت گربه ماهیان مورد مطالعه مشخص شد، میان 

نسبت جنسی نر به ماده در فصل تابستان و در کل جمعیت، 

 .باشددار میاختالف معنی

 

 (1911-11)های دریای عمان در آب (Arius dussumieri)ل در گربه ماهی خاکی نسبت جنسی نر و ماده به تفکیک فص: 1جدول 

 نسبت نر به ماده (X2)مربع کای  M:F فصل

 9/1 23/3 61/3:  32/3 بهار

 2/6 31/12 22/3:  91/3 تابستان

 2/3 66/1 39/3:  66/3 پاییز

 3/6 6../ 22/3:  92/3 زمستان

 6/2 49/12 61/3:  39/3 کل

 

ول چنگالی و وزن بدن را رابطه نمایی میان ط 2شکل 

91/2 ضریب رگرسیون در این رابطه. دهدنمایش می
aL W= ه ب

دهنده رشد ، نشان6به عدد  نعلت نزدیک بودهدست آمده، که ب

پائولی اختالف  tچنین آزمون هم. باشدایزومتریک ماهی می

 در سطح 6محاسبه شده با عدد  bداری میان مقدار معنی

)32/3(P> در  همبستگیعالوه بر این، ضریب . دهدنشان نمی

 .دست آمدبه =93/3R این رابطه

   70
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 (1911-11)های دریای عمان در آب (Arius dussumieri)رابطه طول چنگالی و وزن بدن در کل جمعیت گربه ماهی خاکی : 2شکل 

 

 61دد گربه ماهی خاکی، ع 162در بررسی وضعیت معده 

درصد خالی تشخیص  63پر و درصد نیمه 66ا پر، هدرصد معده

از طرفی، وضعیت معده در فصول مختلف اختالفات . داده شد

و  (VI)دهد؛ درصد خالی بودن معده چشمگیری را نمایش می

ارائه شده  2در فصول مختلف، در جدول  (FI)پر بودن معده 

 .است

 

های در آب (Arius dussumieri)در گربه ماهی خاکی  در فصول مختلف (FI)و پر بودن معده  (VI)درصد خالی بودن معده : 2جدول 

 (1911-11)دریای عمان 

FI (%) VI (%) فصل تعداد 

 بهار 13 61 44

 تابستان 99 24 69

 پاییز 11 23 11

 زمستان 19 94 2

 کل 162 63 61

 

در فصول مختلف نشان  (VI)شاخص خالی بودن معده 

 24درصد و فصل تابستان با  94ا دهد، فصل زمستان بمی

. باشندرا دارا می VIترتیب حداکثر و حداقل میزان درصد به

های با شاخص خالی بودن معده در دو جنس نر و ماده و نمونه

نمایش داده شده است، که نشان  6جنسیت نامعلوم در شکل 

در جنس نر و در فصل های خالی معدهترین درصد بیشدهد می

 .باشدمی زمستان

 
های دریای عمان در آب (Arius dussumieri)شاخص خالی بودن معده به تفکیک فصل و جنسیت در گربه ماهی خاکی : 9شکل 

(11-1911) 
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مبین باال بودن تغذیه در  (GaSI)بدنی  –شاخص معدی 

زمستان، در دو جنس نر و  بهار و تابستان و تنزل آن در پاییز و

الف بین دو جنس نر و ماده با استفاده وجود اخت. باشدماده می

داری یاز آزمون من ویتنی بررسی شد که نتایج آن اختالف معن

همچنین جهت سنجش  .<P)32/3( میان دو جنس نشان نداد

اختالف در فصول مختلف، از آزمون کروسکال والیس استفاده 

 .<P)32/3(داری را نمایش داد شد که این آزمون اختالف معنی

 

 

 
 (1911-11)های دریای عمان در آب (Arius dussumieri)بدنی به تفکیک فصل و جنسیت گربه ماهی خاکی  –شاخص معدی: 4ل شک

 

در کل جمعیت برای ماهیان  (FP)شاخص ترجیح غذایی 

 پوستانسختدرصد، سایر  9 خرچنگدرصد،  29 میگودرصد،  69

سایر درصد و  9تنان درصد، سایر نرم 11درصد، سرپایان  4

درصد اقالم غذایی در . دست آمدهدرصد ب 1اقالم غذایی حدوداً 

دهد، به طوری که در بهار هایی را نشان میفصول مختلف تفاوت

 ترینبیش، ماهیان زمستانو  پاییز؛ و در سرپایان، میگو و تابستانو 

 .انددرصد فراوانی را به خود اختصاص داده

 

 در  (Arius dussumieri)در فصول مختلف و کل جمعیت گربه ماهی خاکی برحسب درصد  (FP)شاخص ترجیح غذایی : 9جدول 

 (1911-11)های دریای عمان آب

 

درصد هریک از اقالم غذایی شناسایی شده در فصول 

سایر اقالم غذایی در فصول . ارائه شده است 6مختلف در جدول 

درصد برآورد شده، اما  1بهار، تابستان و پاییز به میزان صفر تا 

الروماهی، : ه شاملدرصد تعیین گردیده ک 66در زمستان

میگوی مانتیس، مادرمیگو، باالنوس، خیاردریایی، خرگوش 

دریایی، گیاه دریایی، روزنه دار، زئوپالنکتون، اسفنج و شقایق 

 .باشدمی دریایی

فراوانی اقالم غذایی موجود در معده گربه ماهی خاکی در 

طبق این . ارائه شده است 2رده های طولی مختلف در شکل 

، مترمیلی 633تر از کوچک طولی هایردهدر  پوستانختسنمودار، 

ترین درصد را بیشمتر میلی 433-233متر و میلی 433-633

 تربزرگمتر و میلی 233-333های طولی و در رده باشنددارا می

خود اختصاص همتر، ماهیان باالترین درصد را بمیلی 333از 

تر از در رده طولی کمتنان ترین درصد هم به نرمکم. اندداده

 سایر اقالم کرم و انگل تنانسایر نرم سرپایان پوستانسایر سخت خرچنگ میگو ماهی فصل

 صفر 19 12 13 6 1 63 24 بهار

 1 4 4 12 4 9 43 22 تابستان

 1 1 9 3 6 12 3 24 پاییز

 66 11 3 4 3 3 4 26 زمستان

 1 صفر 9 11 4 9 29 69 کل
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  .متر نسبت داده شده استمیلی 633

 
 (1911-11)های دریای عمان آب های طولی مختلف دردر رده (Arius dussumieri)درصد فراوانی اقالم غذایی موجود در معده گربه ماهی خاکی : 5شکل 

 

 (1911-11)های دریای عمان در آب (Arius dussumieri)اقالم غذایی شناسایی شده در معده گربه ماهی خاکی : 4جدول 
 درصد گونه جنس خانواده نام فارسی اقالم غذایی

 ماهیان

 Carangidae Megalaspis M.cordyla 22/9 کتو
 Engraulidae Stolephorus S.indicus 64/6 موتو هندی
 Leiognathidae Leiognathus  36/6 پنجزاری

 Nemipteridae Scolopsis گوازیم
Nemipterus N.japonicus 

29/2  
99/3  

 Scombridae   99/3 طالل
 Carangidae Decapterus  99/3 گیش دم زرد
 Sciaenidae Johnius  99/3 بچه میش

 Ephippidae Ephippus  99/3 شنگ
 Congeridae Conger  99/3 مارماهی

 پوستانسخت

 Portunidae Portunus خرچنگ گرد
Charybdis 

P.hastatoides 
91/6  
99/3  

 Porcellanidae Raphidopus  29/1 خرچنگ گرد
 Leucosiidae   99/3 خرچنگ گرد
 Pilumnidae   99/3 خرچنگ گرد

 Alpheidae Alpheus  44/44 میگو
 Squillidae   99/4 میگوی مانتیس

 تناننرم

 Loliginidae Uroteuthis U.duvaucellii 11/11 اسکوئید هندی
 Opisthoteuthidae Octopus O.aegina 29/2 هشت پا

 Sepiidae Sepia S.pharaonis 93/4 ماهی مرکب ببری
 Muricidae   91/6 شکم پا
 Ceritidae   99/3 شکم پا
 Naticidae Natica N.vitelius 99/3 شکم پا
 Marginellidae Marginella  99/3 شکم پا
 Strombidae   99/3 شکم پا

 Unionidae Anodontia  29/1 دوکفه ای
 Opistobranchia   29/1 خرگوش دریایی

 سایر
 Rotalidae Ammonia A.beccarii 66/1 روزنه دار

 Holothuriidae Holothuria  93/4 خیار دریایی
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 بحث 
، ضریب رگرسیون در رابطه طول سنجیزیستدر مطالعات 

، و ضریب 6ی به عدد علت نزدیکوزن بدن به –چنگالی

دهنده رشد نشان، 1علت نزدیکی به عدد همبستگی به

ایزومتریک ماهی و همبستگی باال بین طول چنگالی و وزن بدن 

 . باشدمی

ترین بیشدرصد  44ای، فصل بهار با در مطالعات تغذیه

ترین بیشدرصد  94وضعیت پری معده و فصل زمستان با 

باال بودن (. 2جدول )باشد میهای خالی را دارا درصد معده

علت الً بههای خالی در فصول پاییز و زمستان احتمادرصد معده

ریزی این ماهیان است که از نظر مصادف شدن با فصل تخم

اکولوژیک با فیزیولوژی تولیدمثل ماهیان مناطق گرمسیری و 

در ها آنریزی رمسیری که معموالً پیک اصلی تخمگنیمه

نسب، کمالی و ولی)باشد، مطابقت دارد میل بهار زمستان یا اوای

های تولیدمثلی رشد ریزی، اندامچرا که در فصل تخم(. 1611

کنند و این امر موجب پر شدن حفره شکمی توجهی میقابل

شده و در نتیجه آن، عالوه بر کاهش حجم معده، بخش عمده 

رشد  انرژی به اندام تولیدمثلی منتقل شده، بنابراین تغذیه و

، Ralstonو  Provina) یابدکاهش میماهی در زمان تولیدمثل 

1919). 

گربه ماهی ، (VI)اساس شاخص خالی بودن معده  بر

بررسی . ای نسبتاً پرخور تشخیص داده شده استخاکی، گونه

دهد، در فصول بهار و شاخص مذکور در فصول مختلف نشان می

تغذیه متوسط و در  تابستان این ماهی نسبتاً پرخور، در پاییز

بین دو جنس نر و  VIچنین، زمستان نسبتاً کم خور بوده؛ هم

فصل، در نرها باالتر و در زمستان مشهودتر بوده  4ماده و در 

تواند به زمان تولیدمثل و حمل ؛ و علت آن می(6شکل )است 

ها را از تغذیه ها توسط جنس نر در دهان بازگردد، که آنتخم

. (Day ،1199؛ Tobor ،1939) داردنی باز میدر این مقطع زما

عنوان یکی از ویژگی باعث شده تخم این ماهی، بهاز طرفی، این 

اقالم غذایی تصادفی در محتویات معده گربه ماهیان مشاهده 

 . شود

در گربه ماهی خاکی  (GaSI)بدنی  –بررسی شاخص معدی

ال و در نشان داد، تغذیه این گونه در فصول بهار و تابستان با

یابد؛ عالوه بر این، جنس نر نسبت به پاییز و زمستان کاهش می

تری داشته و در پاییز جنس ماده در بهار و تابستان تغذیه بیش

علت این (. 4شکل )تری برخوردار بوده و زمستان از تغذیه کم

تواند به نقش فاکتورهای ریزی، میمسئله عالوه بر زمان تخم

فصول گرم سال نیز مربوط باشد،  محیطی مثل دمای آب در

 تریبیشیافته و تغذیه  افزایشماهی  متابولیسمزیرا با افزایش دما 

 . کنددر فصول گرم سال طلب می

بررسی عرض دهان و شکل صفحات دندانی در تغذیه این 

خاطر عرض دهان زیاد، ماهی نشان داد، گونه مورد مطالعه به

یز، عمدتاً از ماهیان بتاً تهای نسصفحات دندانی وسیع و دندان

ترین درصد اقالم ، بیش2چنین طبق شکل هم. کندتغذیه می

غذایی مصرف شده توسط گربه ماهی خاکی در رده طولی 

 تربزرگباشد، زیرا ماهیان متر، از ماهیان میمیلی 333تر از بیش

های بزرگ و متحرک را صید نمایند، توانند طعمهتر میراحت

 Blaber ج تا حد زیادی با گزارشات منتشر شدهکه این نتای

(1996)، Rojas-Beltran(1919) وTaylor  .مطابقت دارد (1919) 

، گربه در این مطالعه نشان داد (FP)شاخص ترجیح غذایی 

رصد، د 69ای گوشتخوار بوده و ماهیان با ماهی خاکی گونه

درصد، همگی به  23تنان با درصد و نرم 63پوستان با سخت

این نتایج با . باشندنوان غذای فرعی این گونه مطرح میع

، (2336)و همکاران  Thangavelu توسط گزارشات ارائه شده

Al-Hassan  و (1919)و همکاران Susselan  وSomasekharan 

خوار بودن این گونه و نوع اقالم در خصوص گوشت (1931)

از های شناسایی شده غذایی مورد مصرف و حتی برخی گونه

، میگوهای خانواده Portunusقبیل خرچنگ گرد جنس 

Alpheidaeگیش ماهیان و شبه تون ماهیان ،Scombridae)   

 4بررسی شاخص مذکور در . مطابقت دارد Carangidae) و

با توجه به تفاوت (. 6جدول )دهد فصل، اختالفاتی را نمایش می

ر فصول غذایی د نسبتاً زیاد در درصد فراوانی هریک از اقالم

، شوندنمیصورت انتخابی صید به هاطعمهرسد نظر میمختلف، به

. گیرندبلکه با توجه به فراوانی در محیط، مورد تغذیه قرار می

دسترس بودن طعمه در انتخاب غذا در گربه ماهیان  نقش در

هم ( 1996)و همکاران  Blaber، توسط Ariidaeخانواده 

چیزخوار طلب و همهتگزارش شده که این ماهیان را فرص

را خود های مختلف، رژیم غذایی کند، که در زیستگاهمعرفی می

 .دهندبا توجه به فراوانی اقالم غذایی موجود در محیط تغییر می

های جنوب با توجه به بیوماس باال گربه ماهیان در آب

های زیستی از ، شناخت سایر ویژگیکشور و ارزش صادراتی

ین سن، پارامترهای پویایی جمعیت و غیره؛ قبیل تولیدمثل، تعی

چنین تکمیل اطالعات مربوط به میزان ذخایر و الگوی هم

پراکنش، در راستای مشخص نمودن مناطق صیدگاهی، نقش 

برداری صحیح و بهینه از ذخایر این ماهیان ایفا مهمی در بهره

بنابراین، مطالعات تکمیلی بر رژیم غذایی . خواهد نمود
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Abstract
Due to study the food regime of Arius dussumieri, a total of 132 specimens were collected

from the Oman Sea waters. The length – weight relationship was calculated as: W=aL2.91 in
which it shows the isometric growth. The stomach content, were taken into consideration and
it was found that the amount of full, semi-full and empty stomachs were 31, 33 and 36 %,
respectively; of which the highest frequency was in winter (74%) and the lowest was in
summer (24%). The GaSI shows better feeding condition of A.dussumieri in spring and
summer but feeding frequency (mostly in males) were decreased in autumn and winter. The
Food Preference (FP) Index was estimated as: fishes (39%), crustacean (40%) and molluscs
(20%) namely all of them are considered as minor food in all four seasons. The most
important food items were identified as 1) fishes consist of: Carangid, Engraulids and
Leiognathids; 2) crustaceans as crabs: Portunidae and Porcellanidae families; shrimp:
Alpheidae family; and 3) mollusks consist of cephalopods: Loliginidae and Opisthoteuthidae;
gastropods: Muricidae and Naticidae.
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