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 29-42صفحات/ 95زمستان / سال چهارم/ شماره یازدهم/ پروریعلوم تکثیر و آبزیفصلنامه 

 در شرق (Saurida tumbil)بررسی رژیم غذایی ماهی حسون معمولی  

 های منطقه دریای عمانآب 
 

  3رضا حسینیسید غالم ،2 نسبتورج ولی،  1*پیمان عزیزپور عربی

  

 كیدهچ

عادد   71( در منطقه چابهار واقع در دریای عماان باا بسر ای    Saurida tumbilرژیم غذایی ماهی حسون معمولی )

آوری ها تو ط تور تسال کف صاید و مماع  نمونه فصل زمستان و بهار تعیین گسدید، 2در  1391تا خسداد  1390ماهی از دی 

متاس و وزن   اانتی  6/41 و 7/20  نجی شده باه تستیاد دارای لاول ا اتاندارد    کوچکتسین و بزرگتسین نمونه زیست گسدید.

نمونه  31و40تعداد (.P  <05/0داری مشاهده نشد )و ماده اختالف معنی از نظس اندازه بین دو منس نس گسم بودند. 770و130

عادد خاالی    49عادد راس یاا نیماه راس و       22معده ی بسر ی شده تعاداد   71از  به تستید متعلق به فصل زمستان و بهار بود.

 46/0و86/0و در منس هاای ناس و مااده باه تستیاد       69/0( در کل دوره بسابس (CV بودن معدهخالی بودند.میانگین شاخص

 ای نساتتا  کام خاور تعیاین گسدیاد.     لذا این ماهی گوناه  بود. 01/0( در کل دوره بسابسFI) بود.میانگین رس بودن شاخص معده

همچنین  محا ته گسدید. 99/3و در منس ماده  18/3بود که در منس نس  71/3( در کل بسابسGaSIمیانگین شاخص معدی )

بود که بیانگس رژیم غذایی گوشت خواری این گوناه ا ات و    44/0( در کل دوره RLG) میانگین شاخص لولی نستی روده

( بسای FPزمین کن خال باله بود. شاخص ارمحیت غذایی ) لالل،تی بس، انواع غذای مصسفی شامل ماهیان مختلف  نگسس،

 تنان صفس بد ت آمده ا ت.رو تان و نسمو  خت % 100ماهیان 

 .دریای عمان های تغذیه،شاخص رژیم غذایی، ،Saurida tumbil))حسون معمولی کلید واژه:         

 
 
 
 

 4/12/1395تاریخ پذیرش:              4/8/1395تاریخ وصول: 

 نویسنده مسؤول(واحد بابل، دانشگاه ازاد اسالمی، بابل، ایران) دانشجوی دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان، -*1

peymanazizpoor@gmail.com    
 تهران سسه تحقیقات شیالت ایران،ؤم -2

 ایرانتنکابن،  دانشگاه ازاد اسالمی،واحد تنکابن،  ،عضو  هیئت علمی گروه شیالت -3

 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

 شماره یازدهم/چهارم/سال پروریعلوم تکثیر و آبزیفصلنامه                                          30 

 

 مقدمه -1

منته های مختلف زیست شنا ی و بوم شنا ی امسی بهسه بسداری از ذخایس ماهیان بدون در نظسگسفتن 

ناه هاای    ازد. با مطالعه این ویژگی باسای تماامی گو  غیس اصولی می باشد و بقای آنها را با خطس موامه می

، چه آنهایی که از نظس اقتصادی و شیالتی مهم بوده و چه آنهایی که از درمه مومود در یک اکو یستم آبی

کارهاای مادیسیتی منا اتی را در    تاوان راه تند و یا غیس اقتصادی می باشند، میاهمیت کمتسی بسخوردار هس

زی لتیعای ذخاایس ایان    اختیار بخشهای امسایی قسارداد تا متضمن بهسه بسداری رایدار از ذخایس و حفظ باز ا

 (.1379مستجیس ،  وثوقی وآبزیان باشد)

عمان و خلیج فارس چنین مشخص گسدید که در بسر ی مامع و علمی ارزیابی ذخایس کفزیان در دریای 

باس ا ااس یاک لاس       گونه ی ماهی حسون معمولی دراکو یستم آبی دریای عمان در حال افزایش ا ت.

مامع تحقیقاتی  که در  ستا س آبهای دریایی عمان و خلیج فارس صورت گسفت مقادار میاانگین صاید باس     

بساباس میازان ایان شااخص در خلایج       2قسیتا  به ت 1387واحد طح حسون معمولی در دریای عمان در  ال 

فارس ر ید که علت آن افزایش ناگهانی تساکم حسون معمولی در دریای عماان ا ات. فساوانای آبزیاان در     

درصد صید مسباو  باه حساون     6الی  5آبهای دریای عمان در  ال های مختلف نشان می دهد که حدود 

ماهی حسون معمولی از مملاه ماهیاان کفازی آ      (.1390ماهیان در آبهای دریای عمان ا ت)ولی نسد، 

باه خاانواده    متعلاق Saurida tumbil  های دریای عمان و خلایج فاارس مای باشاد کاه باا ناام علمای        

Synodontidae    ،خانواده کیجار ماهیان(می باشد. این ماهی به نام های متعددی از قتیل کسیشاو، کیجاار(

ایان   (.1380باشد)صاادقی،  مای  Lizardfishکیمار، کاریچون و حسون نامیده می شود و نام انگلیسای آن  

باا   (.Bianchi, 1985شاود) متسی نیز ریدا مای  250گونه اختصاصا  با تورتسال کف صید می شود و تا عمق 

تومه به ارزش غذایی ماهی حسون و نقش آن در تأمین غذا بسداشت بهینه از آن نیازمند ارزیابی ذخایس ایان  

باشد. در این مطالعه  اعی  آبزی و شناخت بیشتس آن در زمینه خصوصیات زیستی )تغذیه، تولید مثل و...( می

هی در  اواحل چابهاار بسر ای گاسدد، باه      ای این ماگسدیده ا ت با تومه به امکانات مومود، عادات تغذیه

همین دلیل در را تای شناخت ویژگی های زیستی خصوصا  تغذیه گونه حسون معمولی تحقیق حاضس انجام 

بسداری رایدار از ذخایس ماهیان منو  کشور و ا تاندارد ازی صید که با اعمال مدیسیت منا د و بهسهگسدید 

 تی را در اختیار مدیسان امسایی قسار دهد. ایان تحقیاق باا اهاداف     و مدیسیت بهینه شیالتی راهکارهای منا
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 31                                                         ...                 ماهی حسونبررسی رژیم غذایی 

 

شنا ایی مواد غذایی مورد تغذیه و تعیین غذای اصلی، غذای فسعی و غذای تصادفی ماهی حساون تعیاین   

در آ   تغییسات رژیم غذایی به تفکیک فصول زمستان و بهار و بسر ی ارتتا  بین اندازه بدن با رژیم غذایی

 عمان انجام شد.های دریای 

 

 ها مواد وروش -2

هاای بنادر   از آ  1391تا خاسداد   1390از ماهی حسون معمولی لی دو فصل از دی ماه  نمونه بسداری

چابهار دریای عمان واقع در ا تان  یستان و بلوچستان انجام گسفت. نمونه تو ط تاور تاسال کاف تو اط     

در  احل در  سد خانه منجماد گسدیدناد و  ا س    های صید صنعتی صید شده اند. ماهیان صیدشده کشتی

بسای انتقال به آزمایشگاه دانشگاه در یخچال نگهداری شدند. ابتدا با ا تفاده از تسازو وزن بادن را باا دقات    

)فاصله نوک  و لول ا تاندارد گیسی کسده   س لول )فاصله نوک روزه تا انتهای باله دمی(گسم اندازه01/0

متسی و ارتفاع بدن تو ط خط کش تعیاین   انتی 1/0تو ط تخته بیومتسی با دقت  ی(روزه تا شسوع باله دم

گسدید. نتایج حاصله از زیست  نجی در فسم های تهیه شده ثتت گسدید رس از انجام عملیات زیست  نجی  

افی هس نمونه کالتد شکافی گسدید و معده و روده از بدن خارج و منسیت هس نمونه تعیین شد. باا کالتاد شاک   

بخش ابتدایی د تگاه گوارش در محل اتصال مسی به حلق و بخش انتهایی روده در محل مخسج قطع و از 

گاسم وزن گسدیاد. همچناین    01/0حفسه شکمی خارج گسدید و   س وزن معده و روده با تسازویی باا دقات   

ه آرامی باز شده و وضعیت معده از لحاظ رس و نیمه رس و خالی بودن بسر ی شد   س ریچ و خم های روده ب

،   س روده و معده با قیچی به آرامی بااز  گیسی شده ا تاندازه متس انتی1/0 لول آن با خط کش با دقت

، خاالی را مجاددا وزن و محتاوای معاده و روده نیاز باه صاورت        ومحتویات خارج شده و معده و رودهشده 

معده و روده را به صورت مداگانه ابتدا در و در فسم مسبوله ثتت گسدید. محتوای  تفکیک شده وزن گسدیدند

% مهت بسر ی و شنا ایی بعدی نگهداری و بس روی ظسوف 70  س در ظسف محتوی الکل  % و4فسمالین

نگهداری  تاریخ و شماره نمونه ثتت گسدید. مدا ازی و شنا ایی محتویات ماکسو کوری تا حد امکان و باا  

کسو کوپ انجام گسفت   س محتویات معده و روده تو ط کلیاد  ا تفاده از لوپ و در صورت نیاز تو ط می

های شنا ایی تا حد امکان با تومه به هضم گوارشی شنا ایی شدند.از روش عددی بسای شمارش و مهات  

شنا ایی نمونه های مومود در معده و روده ماهی حسون معمولی از منابع مختلفی ا تفاده گسدید)ا ادی و  
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(. تمام الالعات مذکور در فسم های تهیاه شاده ثتات    et al.,   Carpenter؛1380صادقی، ؛1375 دهقانی،

 (:Biswas,1993گسدید.بسای تععین شاخص تغذیه ای از فسمول های زیس ا تفاده شد)

𝑤 رابطه طول و وزن: = 𝑎𝑙𝑏 

W: )گسم( وزن ماهی    L )لول کل ماهی )میلی متس :bضسید رشد یا ضسید رگس یون : 

a: عسض از متدا (  (ضسید ثابت 

 VI=(E.S/T.S)×100 شاخص خالی بودن معده:

VI:    شاخص خالی بودن معدهE.S  تعداد معده خالی :T.S: تعداد کل معده های مورد بسر ی 

 ((FI شاخص پری معده

 FIتعداد کل معده ها/ تعداد معده حاوی غذا(=×)100

 (GaSIبدنی) -ایشاخص معده

100 ×GasI=(w/W)                w: (وزن معدهg    )W: وزن کل بدن(g) 

 شاخص ارجحیت غذایی یا درصد فراوانی اقالم غذایی

100×FP=NSj/Ns   NSj: .تعداد معده هایی که شکار مشخص دارند  NS     تعاداد معاده هاایی کاه :

 محتوی غذا هستند.

 (RLGنسبت طول روده)     

RLG=Li/LT:     نستت لول رودهLi: لول روده (cm  )LT: لول کل روده (cm) 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده -2-1

ا تفاده گسدید که با ا تفاده  SPSSو نسم افزار  Excelبسای تجزیه و تحلیل الالعات مسبوله از بسنامه 

 منه و انحساف معیار بد ت آورده شد.از این نسم افزار آمارهای توصیفی از ممله میانگین، دا

یک گسوهی تفااوت موماود در    tهای کسو  کال والیس وآزمون رارامتسی همچنین با ا تفاده از آزمون 

 باا  (Chi_Square)ها مورد بسر ی قسار گسفتاه ا ات و از مسباع کاای     ها و همچنین ارتتا  بین دادهمونهن

در هاس فصال ا اتفاده     دار بودن اختالف میان ماهیان نس و مااده درصد بسای تعیین معنی 95 حدود المینان

 (.al.,1989 Sparre et)شد
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 نتایج -3

معیار انحساف) حداقل ،حداکثسو میاانگین میانگین لول و وزن در ماهی حسون معمولی: ( لاول کال   ±

 انتی متس ثتت و محا ته گسدیاد.این مقاادیسبسای مانس    7/39 ± 9/4و3/9،9/48ماهی حسون معمولی به 

 3/9،3/48 ااانتی متسثتاات و بااسای ماانس نااس بااه تستیااد   2/40± 70/4و1/4،26/48ماااده بااه تستیااد 

 ااانتی متااس ثتاات و محا ااته شااد.در بسر اای وزن کاال ایاان ماااهی حداقل،حااداکثس و      6/38±50/5و

انحساف معیارمیانگین)  4/488±13/158و  790،130( وزن کل بسای منس های نسو ماده باه تستیاد     ±

گاسم و باسای     8/505± 62/153و130،770به تستید  گسم ثتت و محا ته شد.این مقادیس بسای منس ماده

 گسم ثتت و محا ته شد. 0/452 ± 6/164و 790، 160منس نس به تستید

 

 جنسیت -3-1

درصاد را ماهیاان ناس     5/28درصاد را ماهیاان مااده و     5/71عدد ماهی مورد بسر ی قسار گسفته  71از  

درصاد و   8/68، 2/31های زمستان به تستیاد  تشکیل دادند. درصد فساوانی منس های نسو ماده لی فصل 

محا ته شده اند. در هس دو فصل مشاهده می شاود کاه تعاداد درصاد      3/74، 7/25در فصل بهار به تستید 

ماهیان ماده بیشتس از ماهیان نس می باشد.بس ا اس نتایج بد ت آمده مشخص گسدید ماهیان ناس و مااده در   

 کلیه ماه ها  حضور داشتند.

 

 وانی طولیفرا -3-2

 بنادی شادند.  متس د تههای لول کل و لول ا تاندارد ماهی حسون معمولی با فواصل یک  انتیداده 

 انتی متس مشااهده شاد و    42و  40و 36متسی و رس از آن  انتی 38بیشتسین فساوانی لول کل در ردیف 

 گسفته ا ت.متس قسار  انتی 52و  26و  24کمتسین فساوانی لول کول در لتقه لولی 
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 متر(سانتی -توزیع فراوانی طولی )طول کلنمودار . 1شكل 

 

عدد ماهی حساون  ماورد بسر ای قاسار      71رابطه لول کل و وزن کل  رابطه طول کل و وزن کل:

و بسای  95/0 حدود،بسای منس نس 96/0گسفت.ضسید همتستگی بین این دو رارامتس بسای منس ماده حدود 

بسای منس ماده،نس و هس دو منس نسو ماده به تستید حدود  bمقدار محا ته شد.96/0و ماده  دو منس نس هس

نزدیاک باوده و نشاان     3تعیین شد که مقدار ضسید رگس یون در کل ممعیت به عدد  76/2و  80/2،69/2

باا حادود    tو مااده در آزماون    شده بسای مانس ناس  محا ته bدر مقادیس  دهنده رشد ایزومتس یک می باشد.

 داری مشاهده نشد.نیدرصد اختالف مع 95المینان 

 
 (1390-91های چابهار )بدن  در ماهی حسون معمولی در آب رابطه نمایی طول کل و وزن. 2شكل 
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 بودن معده(و خالی )پر وضعیت تغذیه -3-3

عدد متعلاق باه    40عدد ماهی مورد بسر ی واقع گسدید که از این تعداد  71مهت تعیین وضعیت تغذیه، 

عدد نمونه مورد بسر ای   71از  باتومه به الالعات بد ت آمده، متعلق به فصل بهار بود.عدد  31زمستان و 

 درصد مشاهده گسدید. 5/64درصدو در بهار با  5/72حداکثس میزان خالی بودن در زمستان 

 انواع غذای مصرفی -3-4

نا ایی مواد در نمونه های تهیه شده ماهی حسون معمولی  بیشتسین محتویات روده هضم شده بود و ش

های  خت بدن مومودات خورده شاده ،نظیاس  اتون مهاسه و اتولیات و      مصسف شده از روی شمارش اندام

عدد د تگاه گوارش )معده و روده( رس  22نتایج بد ت آمده از  فلس الالعات الزم گسد آوری و ثتت گسدید.

ی مصاسف شاده در دوره فصاول    درصد فساوان تسین غاذا  100حاکی از آن ا ت که از نظس فساوانی ماهیان 

رو اتان  اهمی در تغذیاه مااهی     تحقیق تو ط این گونه می باشدو  ایس گسوه ها مانند نسم تنان و  اخت 

 بنابساین با تومه به بسر ی محتویات معده و روده ،رژیم غذایی این ماهی تعیین گسدید. اند.حسون نداشته

 

  معمولی گروه غذایی شناسایی شده در معده ماهی حسون -3-5

 .خانواده به شس  زیس شدند 5از گسوه ماهیان 

  Priacanthus tayenusگونه  (Priacanthideaخانواده تیتس ماهیان ) -

 Pomadasys maculatumگونه  (Haemulidaeخانواده  نگسس ماهیان ) -

 Grammoplites suppositusگونه  (Platicephalidae) ماهیان کن خانواده زمین -

 Thryssa vitrirostrisگونه  (Engraulidaeماهیان )خانواده موتو  -

 Sarda oreintalis( گونه Scombridaeخانواده تون ماهیان ) -

 

 های تغذیهشاخص -3-6

میانگین شاخص ارمحیت غذایی در لی دوره  : (Food Preference) شاخص ارجحیت غذایی

%(، خت رو تان و نسم تنان صفس بد ت آمده میانگین 100مطالعه ،در ماهی حسون معمولی بسای ماهیان )

( و زمین 2/14( و لچه )2/14تیتس ماهیان) ،(5/28(، لالل ماهیان)5/28اهیان )بسای  نگسس م FPشاخص 
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این مطلد ا ت که حسون ماهیان بیشتسین تغذیه را از  نگسس و ( بد ت آمد که بیانگس 2/14کن خال باله)

بوده به عنوان غذای تصادفی آبزی محسو   10کمتس از  FPلالل داشته ا ت. ولی به دلیل اینکه شاخص 

 گسدید.

 

 گروه های مختلف در ماهی حسون  FPدرصد  شاخص  :1جدول

 

 (CV ) شاخص خالی بودن معده -3-7

بد ت آمد،در نتیحاه ایان آبازی در گاسوه ماهیاان       69/0شاخص خالی بودن معده در کل دوره بسر ی 

داد بسر ی خالی بودن معده حسون معمولی به تفکیک منس ماده و نس نشاان   گیسد.نستتا   کم خور قسار می

بد ت آمده ا ت باس هماین ا ااس     46/0و در منس ماده  86/0که شاخص خالی بودن معده در منس نس 

 ANOVAتوان نستتا  کم خور و منس ماده را در گسوه متو ط قسار داد.با ا تفاده از آزماون  منس نس را می

داری بااسای مقایسااه شاااخص خااالی بااودن معااده بااه تفکیااک ماانس در ماانس نااس اخااتالف معناای     

041/0𝑃ارد)د 05/0𝑃یعنی  (=  بود. >

 

 (Gastrosomatic Index) شاخص معده -3-8

چنانچه در  محا ته شد. GaSIشاخص  در ارتتا  با شدت تغذیه در فصل های مختلف نمونه بسداری، 

و  18/3های نس و ماده به تستید و در منس 71/3کل در ماهی حسون  GaSIنتایج دیده می شود میانگین 

 آمدند. بد ت 99/3

 

 نوع غذا FPشاخص  ردیف

  نگسس 09/9 1

 لالل 09/9 2

 تیتس 55/4 3

 لچه 55/4 4

 زمین کن خال باله 55/4 5
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در جنس نر و ماده ماهی ( FI)( و شاخص پر بودن cv): میانگین وضعیت تغذیه و شاخص خالی بودن 2جدول 

 حسون

 

 

 

 

 

 (Relative length of Gut) طول نسبی رودهشاخص  -3-9

میانگین عددی لول نستی  لول نستی روده ا ت. ،تغذیهیکی از شاخص های مفید در تشخیص نوع 

به تفکیک منس  بد ت  RLGروند تغییسات فصلی شاخص  بد ت آمد. 488/0این ماهی  (RLGروده )

با  می باشد. 453/0و  440/0در هس دو منس نس و ماده به تستید   RLGآمد.به لوری که میانگین عددی 

داری در مجموع به تفکیک منس  اختالف معنی RLGبسای مقایسه شاخص   ANOVAا تفاده از آزمون 

 مشاهده نشد.

 در ماهی حسون معمولی در آبهای چابهار به تفكیک جنس  RLGروند تغیرات فصلی شاخص . 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه -4

 (Abdurahimanذخایس ماهی ا ات رابطه لول و وزن فاکتور مهمی در مطالعات بیولوژیکی و ارزیابی 

et al., 2004  (.         با ا تفاده از این رابطه امکان تخمین وزن ماهی باا داشاتن لاول مااهی امکاان راذیس

میزان تغذیه ، بلوغ و ضسید وضعیت کاربسد دارد. باه لاور    ا ت.همچنین در مطالعات رشد و تو عه گنادی،

 منسیت

 وضعیت تغذیه (cvشاخص خالی بودن) (FPشاخص رس بودن ) 

 متو ط 46/0 54/0 ماده

 نستتا کم خور 87/0 13/0 نس

 نستتا کم خور 69/0 31/0 کل

 

 کل نس ماده

 71 23 48 تعداد

 0/2442 0/3004 2442/0 حداقل

 0/7312 0/5829 0/7312 حداکثس

 0/4871 0/2826 0/4871 دامنه

 0/4487 0/4400 0/4534 میانگین

 0/1016 0/0875 0/0941 (SDانحساف معیار)
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چناین  های مختلف ، بلکه در افساد یک گونه و همتنها در گونهنه   bو  a کلی در رابطه لول و وزن مقادیس 

یطی و مساحل منسی نیاز  ، رارامتسهای زیست محبس حسد منسیت، شدت تغذیه، شسایط فیزیولوژیک ماهی

یابد وباین لاول و وزن ماهیاان رابطاه     ثیس لول بدن افزایش میأرشد ماهیان تحت ت . عموما متفاوت ا ت

بین لول و وزن مااهی حساون معماولی ماورد بسر ای رابطاه         (.Biswas,1993) باشدنمایی بس قسار  می

در این بسر ی ضسید رشاد حاصال از    یابد.وزن ماهی نیز افزایش می مستقیم ومود دارد و با افزایش لول،

دهاد ایان گوناه دارای رشاد     که  نشان می 76/2 رابطه لول کل و وزن کل بسای کل ممعیت )نس و ماده (

محا ته گسدید که نشاان   69/2و بسای منس نس  80/2ا ت. ظسید رشد بسای بسای منس ماده  ایزومتسیک

هاای ماورد   دهد رشد ماهی در منس نس و ماده اختالفاتی ندارد و به صورت ایزومتسیک ا ت. در نموناه می

  6/41ارد گسم و حداکثس لول ا تاند 130متس با وزن  انتی 7/20بسر ی ماهی حسون حداقل لول ا تاندارد 

ای دارد که لتیعت ریچیده ماهیان، های غذایی،مطالعه غذا و عادت گسم  ثتت گسدید. 770متس با وزن  انتی

هاا در  های غذایی ماهیمستلزم کار محیطی و آزمایشگاهی زیادی ا ت. همچنین مشاهدات مستقیم عادت

ارد که در شاسایط موماود کشاور ماا     شان بسیار مشکل و نیاز به تجهیزات و امکانات خاصی دمحیط لتیعی

نمودن دقیق نوع غذای ماهی بهتسین راه بسر ی محتویاات معاده و   این بسای مشخصغیسممکن ا ت بنابس

هایی نیز در بسر ی محتویات معده و روده ومود دارد. باس ا ااس مناابع موماود یاک      محدودیت روده ا ت.

و از لاسف دیگاس هاس     گسداناد می اثس شوک وارده بسماهی هنگام صید اغلد باقیمانده آخسین غذایش را در 

بسای مثال در روده بعضی از ماهیان باا    توان غذا محسو  کسد.شود نمیآنچه که در روده و معده یافت می

آورد و ایان  توان آن را به عنوان غذای ماهی به حسا  شویم که نمیادیس زیادی از ذرات  نگ روبسو میمق

تغذیه و نوع غذا در ارتتا  با شکل بادن و د اتگاه    ینحوه .((Biswas,1993 باشدمواد غیسقابل هضم می

ه گاوارش  به عالوه  مسیس تکاملی ماهیان نیز عامل مهمی در تعیین  اختمان نهاایی د اتگا   گوارش ا ت.

های غذایی یکسان ممکن ا ت د تگاه گوارش متفاوتی های مختلف با رژیمبوده و مشخص شده که گونه

هاای حسای   اندام هسگونه ماهی به غذای مخصوصی  ازگاری یافته که بسحسد رژیم غذایی، باشند. داشته

بسای مست و مو کسدن ،حفسه دهانی بسای گسفتن و روده بسای هضم آن غذای خاص تخصص یافته ا ات  

(Nikolsky,1963). باا   توان با بسر ی یک یا تعدادی از اعضاا مشاخص نماود.   رژیم غذایی ماهیان را می

در اکثاس   توان به نوع رژیم غذایی مااهی رای باسد.   بسر ی محتویات و همچنین تعیین لول نستی روده می
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در  مشاهدات نستت لول روده به لول بدن در گیااهخواران بیشاتس از گوشاتخواران مشااهده شاده ا ات.      

ده مای شاود   داران دیا ن بلکاه در گاسو هاایی از دیگاس مهاسه     حقیقت این مشاهده نه فقط در میاان ماهیاا  

(Nath,1996.)  نستت منسی ماهیان نس به ماده در نمونه های مورد مطالعه بد ت آمده علت کاهش نسها را

رفتار های متفااوت   می توان به چند عامل مستتط دانست. تحمل کم نسها در بسابس شسایط محیطی نامساعد،

ر رشد بین منس ها همه از عاواملی  بین دو منس نس و ماده مثل ادوات صید ،موقعیت های صید و تفاوت د

 (.1379 زاده صاحافی، حساین )هستند که  تد تفاوت در میزان صید یک مانس باه دیگاسی شاده ا ات     

ها به مادت بیشاتس   تواند ناشی از توقف مادههمچنین تفاوت بین تعداد نس ها و ماده ها در فصول مختلف می

تفاوت در نستت منس نس و ماده می تواند در  (.Nikolsky,1963نستت به نس ها در منطقه تخم ریزی باشد)

درصد  5/71در این بسر ی  احتمال صید آ انتس یک منس و یا اختالف در مسگ و میس میان دو منس باشد.

های ناس و مااده باه تفکیاک     درصد فساوانی منس درصد را ماهیان نس تشکیل دادند. 5/28را ماهیان ماده و 

درصد محا اته   7/25،3/74درصد و در فصل بهار به تستید  8/68 ،2/31صول در فصل زمستان به تستید ف

باس   شود که عداد درصد ماهیان ماده بیشتس از ماهیان ناس مای باشاد.   در هسدو فصل مشاهده می شده ا ت.

در منطقه چابهاار   اند.آمده مشخص گسدید ماهیان نس و ماده در هس دو فصل حضور داشتها اس نتایج بد ت

زماین    نگساس،  انواع ماهیان مانند تیتس، در محتویات د تگاه گوارش )معده و روده( این گونه،دریای عمان 

فلس، ا اکلت مااهی و قطعاات از گوشات      کن خال باله، لچه ،لالل و همچنین قطعات ماهی مانند مهسه،

و روده مشاهده شد. نگ و شن ریزه را  ریزه نیز در محتویات معدههای  نگ و شنتکه ماهی مشاهده شد.

نمی توان از اقالم غذایی محسو  کسد و بلکه نشان از تغذیه موردی حسون از تماس باا بساتس دریاا باوده     

های مختلف مشخص گسدیاد کاه گاسوه    در بسر ی فصل لذا در فهس ت مواد غذایی ارائه نشده ا ت. ا ت.

نتاایج مسباو  باه شااخص      غذایی این گونه وماود دارناد.   های مورد مطالعه در رژیمماهیان در کلیه فصل

دهد ولی با دهد که ماهیان بیشتسین درصد غذایی ماهی حسون را شکل مینشان می (FPارمحیت غذایی )

همچین شاخص راس   شود.بوده به عنوان غذای تصادفی آبزی محسو  می FP<10تومه به اینکه شاخص 

دهد بیشاتسین تغذیاه مااهی    بوده ا ت که نشان می 54/0و  13/0د بودن معده در منس نس و ماده به تستی

های دریاای عماان داشاته    ( در بسر ی که در آ 1390همکاران)بارکزایی و  باشد.حسون در منس ماده می

باشد که نمی 50ی مورد تغذیه باالتس از هاا ت نشان داد شاخص فساوانی وقوع شکار بسای هیچ یک از گونه
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کاوتس   یال ا تی، شده ماهیان از قتیل بز ماهی،با این تفاوت که در گزارش ارائه شتاهت دارد.با تحقیق فوق 

کن در بقیه موارد هیچ ای و  اردین مشاهده شد که به غیس از ماهی زمینگوازیم دم رشته ،زمین کن ماهی،

در مطالعاه   شنا ایی نشاد.  یال ا تی و کوتس ا تی در این مطالعه بز ماهی، ای،ای از  گوازیم دم رشتهگونه

در معاده ماهیاان    های  واحل هسمزگان که به صورت ماهیانه انجام شد،( در آ 1385) ایزدیان و همکاران

هاا در  حسون ماهیان و  سرایان به مقدار کمتس یافت شد که گوناه  هایی چون شگ ماهی،مورد بسر ی گونه

اختالفات را چنین بیان کسد که حضور یک مومود در  توان اینمقایسه با مطالعه حاضس ومود نداشت که می

های غذا در نوا انات فصلی  و فاکتور بودن و انتخا  آن به عنوانت در د تسسعالوه بس قابلی رژیم غذایی،

همچنین علت اختالفات در فساوانی نوع غذا در معده با فساوانی آن  فیزیکی و شیمیایی آ  دریا بستگی دارد.

درصد به د ت آماد کاه مشاخص     69بودن معده میانگین شاخص خالی لساف مستتط ا ت.غذا در محیط ا

%  86بودن معده در منس ناس  نمود ماهی حسون با تغذیه نستتا  کم می باشد با این تفاوت که شاخص خالی

( میانگین شاخص خالی 1390% بد ت آمد.در مطالعه بارکزایی و همکاران )46و کمتسین آن در منس ماده 

همچناین در مطالعاات انجاام شاده تو اط ایزدیاان و همکااران         % محا ته شد. 7/51ودن معده  در کل ب

بیشتسین میزان شااخص  Soofiani (2006 ) %  بد ت آمد.6/60( میانگین شاخص خالی بودن معده 1385)

cv  درصد گزارش کسده ا ت. همانطور که مشاهده می شود در هاس چهاار مطالعاه ایان شااخص       4/45 را

ماهی حسون را یک آبزی با تغذیه نستتا  کم خور می باشد.با این تفاوت که از نظس اعداد مطالعه حاضس با  ه 

اخص لاول  شا  های مفید که به آ انی قابال محا اته ا ات،   یکی از شاخص گزارش قتلی اختالفاتی دارد.

را  RLG( درمه باالیی از همتستگی بین عادت های غاذایی و  1958) DasMoitra  نستی روده می باشد.

( معتقدند کاه لاول روده یاک    1951) Ali khunhi and Raoاند. همچنین در میان ماهیان گزارش کسده

ژیم غاذایی روزاناه   مانور با نوع یک غذای مصسفی ارتتا  دارد.لول روده با افزایش مقدار مواد گیاهی در ر

کناد بلکاه در   ای دیگس فسق مای ای به گونهنه تنها از گونه RLGعالوه بس این مقدار  یابد.ماهی افزایش می

 تفاوت ا ت. مساحل مختلف زندگی یک گونه نیز م

توان گفت ماهی حساون معماولی   ( بد ت آمد که می44/0مقادیس عددی لول نستی روده این بسر ی )

در هس دو مانس ناس و مااده باه       RLGهمچنین میانگین عددی  شود.مزء ماهیان گوشتخوار محسو  می

انادازه لاول روده    دهد  در منس های نس و ماده از نظسبد ت آمده ا ت که نشان می 45/0و  44/0تستید 
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در بسر ی ارتتا  بین لول کلای و  ان رابطاه نماایی نشاان       .(P  <05/0) داری ومود ندارداختالف معنی

می باشد.در نتیجه شدت همتستگی تقسیتاا  کام ا ات. همچناین      46/0دهنده مقدار ضسید رگس یون عدد 

نمونه ها تنها از گسوه ماهیاان تغذیاه    قابل ذکس ا ت در بسر ی ارتتا  بین اندازه بدن با رژیم غذایی تمامی

دهد که در میان آنها انواع ماهیان اند و رژیم غذایی این گونه را فقط انواع مختلف ماهیان تشکیل مینموده

در مورد رژیم غذایی ماهی حساون در فصاول زمساتان و بهاار ،اقاالم       خورد.کفزی و رالژیک به چشم می

ای تغذیه قسار گسفته و از گسوه ماهیان به عنوان گسوه غذایی عماده  غذایی در هس فصل در د تسس ماهی بس

که در فصل زمستان بیشاتس  اما اختالفاتی در نوع غذای مورد تغذیه مشاهده شد به لوری تغذیه کسده ا ت.

باا   از ماهیان  نگسس و لالل و در فصل بهار از ماهیان تی بس ، لچه و زمین کن خال باله تغذیه کسده ا ت.

درصاد مشااهده    5/64درصد و در بهار   5/72بودن معده در زمستان ه به الال عات حداکثس میزان خالیتوم

همچنین از نظس منسیت در هس دو فصل منس ماده بیشتسین درصد را داشته ا ات باه لوریکاه در     گسدید.

ان بیاان نماود   تواز نتایج بد ت آمده می درصد می باشد. 3/74درصد و در فصل بهار  8/68فصل زمستان 

ماهی حسون معمولی گوشتخوار وگونه ای نستتا  کم خور ا ت و همچنین فاقد غذای انتخابی بوده و غذای 

بودن گونه های مومود در محیط الساف صاید مای کند.حساون ماهیاان فاقاد      خود را بس ا اس در د تسس

کنناد.  رت تصاادفی انتخاا  مای   باشند به صوغذای اصلی می باشند و غذای خود را که عمدتا   ماهیان می

های لولی مختلف نشاان داد کاه تغذیاه ایان مااهی باه       بسر ی رژیم غذایی ماهی حسون معمولی در رده

 گیسد.صورت عمده از ماهیان صورت می

 

 منابعفهرست 

وزارت مهاد  اللس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان. .(1375) اسدی، ه. و دهقانی پشترودی، ر.،. 1
 ص. 227 ازمان تحقیقات و آموزش شیالت ایسان.  ازندگی.

 Sauridaْ بسر ی رژیم غذایی ماهی حسون .(1385) ت.، و ولی نسب، .ج آبادی،سیف ،.م ایزدیان، .2

tumbil 3؛ 23-33در آ  های  احلی ا تان هسمزگان.مجله علمی شیالت ایسان.شماره. 

بسر ی وضعیت لتیعی ماهی حسون  .(1390) بارکزایی، ا.، ولی نسب، ت و شمسایی مهرجان ، م.، .3
 .17-24در آ  های دریای عمان . مجله تحقیقات منابع لتیعی تجدید شونده ، ال دوم ،شماره اول،صفحات

انتشارات  تنان خلیج فارس.اللس نسم .(1379)حسین زاده صحافی ، ه.، دقوقی، ب. و رامشی، ح.،  .4
 ص. 208مو سه تحقیقات شیالت ایسان.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

 شماره یازدهم/چهارم/سال پروریعلوم تکثیر و آبزیفصلنامه                                          42 

 

دریای  های زیستی و ریخت شنا ی ماهیان منو  ایسان )خلیج فارس وویژگی .(1380)صادقی، ن.،  .5
 .343-344عمان(.انتشارات نقش مهس.ص

بیولوژی تولید مثل ماهی کسیشو ماده در  واحل خلیج  .(1389)عباس زاده، ا. و محبوبی صوفیانی، ن.،  .6
 ره اول.فارس )ا تان بوشهس(.مجله شیالت، ال چهارم.شما

بیولوژی تولید مثل ماهی کسیشو نس در  واحل خلیج (. 1390)عباس زاده، ا. و محبوبی صوفیانی، ن.،  .7
 فارس)ا تان بوشهس(.مجله شیالت، ال چهارم.شماره چهارم.

 ص. 317انتشارات دانشگاه تهسان. ماهیان آ  شیسین.. (1379) وثوقی ، غ. و مستجیر، ب.، .8
تعیین توده زنده کفزیان در آبهای خلیج فارس و دریای عمان. انتشارات مو سه  .(1390)ولی نسب، ت.،  .9

 . 32-34و  104-160و  170-174و  246-245و  332-333تحقیقات شیالت ایسان. صفحات 

 ص. 275فسهنگ ا امی ماهیان خلیج فارس و دریای عمان.انتشارات موج  تز.  .(1391) ولی نسب، ت.، .10

  
11. Abdurahimian, K.P., Harishayak, T., Zacharia, P.U and   Mohamad, K.S. 

(2004). length-Weight relationships of Commercially important marine fishes, 
and shellfishes of the southern coast of Karnataka, India journal of world fish, 
27:9-14 

12. Alikhunhi ,K.H. and Rao. S.N. , (1951).On the bionomics , development and 
growth of a Cauvery carp,Labeo kortius.Indian Mus . 49:157-174.  

13. Bianchi, G., (1985).  Fieldguide to the commercial Marine and brackish-water 
Species of Pakistan. FAO species identification sheets for fishery purposes. 
FAO,Rome.Italy.200 p. 

14. Biswas , S.P. , (1993). Manual of methods in biology.South Asian Publishers Pvt 
.Ltd .india .pp.38-73  

15. Carpenter, K.E., Krupp,F.,Jones,D.A.and  Zajons , U. , (1997). living marine 
resources of Kuwait , Eastern Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, and the United Arab 
Emirates. FAO.Rome.180 p. 

16. Das , S.and Moitra , S.K., (1956). Studis on th food of Some common fishes of 
Uttar Pradesh , India. part II,Proc ,Nat. Acad.Sci. India, PP.213-223. 

17. Nath , S., (1996). Studies on the bioecology of fishes of Jommu Province 
(Jammu and Kashmir state)India . Ree.ADV.fish ecol .limm.Eco Conserve.IV.59-
106 

18. Nikolsky, G.V., (1963).the Ecology of Fishes . AC.Pr.N.Y.352p. 
19. Soofiani. N.K. Keivany .M.Y. and Shooshtari, J.M.,(2006). Contribution to the 

Persian Gulf .Zoology in the Middle East ,38:49-56. 
20. Sparr. P., and Venema , S.C. , (1992).Intorduction to tropical fish stock 

assessment .FAO,part I.manual FAO Fish .Techn . paper ,360 /1  ,p.Rome. 
21. Sparre,  P., Ursine, E. and Venema, S. C., (1992). Introduction to tropical fish 

stock assessment. Part 1- manual, FAC, Rom, Italy.337 P.  
 
 

 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

