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 Arius thalassinus بررسی رژیم غذایی گربه ماهی بزرگ گونه

 در شرق جزیره قشم (خلیج فارس)
 

  ، 3زاده اسما گلمرادي* ،2، احسان کامرانی1سرایی رضا پوربابایی حسن
  5زاده آرمان گلمرادي و 4سجاديمیرمسعود 

شناسی دریا،  دانشیار گروه زیست2، الملل دانشگاه هرمزگان، قشم ارشد، گروه شیالت، واحد بین آموخته کارشناسی دانش1
دریا،  شناسی دانشیار گروه زیست4، گروه شیالت، دانشگاه جیرفت، کرمان، جیرفت ،استاد3، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

  ه زابلدانشگا ،صنایع غذایی کارشناسی دانشجوي5، هرمزگان، هرمزگان، بندرعباسدانشگاه 
  17/6/1392 تاریخ پذیرش:؛  14/2/1392: تاریخ دریافت

  
 1چکیده

در ناحیه ساحلی شرق جزیره  Arius thalassinusگونه رژیم غذایی پژوهش با هدف بررسی این 
میانگین فصل صید و به آزمایشگاه منتقل گردیدند.  4ها طی قشم در خلیج فارس صورت گرفت. نمونه

دست آمد و نشان داد که  بهمتر  سانتی 85/2±78/0عدد  A. thalassinusطول نسبی روده در گونه 
هاي خالی  ترین درصد معده بیش باشد. خواري می گربه ماهی بزرگ داراي رژیم غذایی از نوع همه چیز

هاي خالی در پائیز با  صد معده و کمترین در درصد 31/56±59/16  عدديدر فصل تابستان با مقدار 
هاي خالی در طول یک سال  مشاهده شد. میانگین درصد معده درصد 97/16±07/13مقدار عددي 

 محاسبه گردید. همچنین شاخص تهی بودن معده در درصد 53/31±09/10 براي این گونه معادل
 طور نسبی از لحاظ میزان اشتها یک گونه بهگونه  است که اینآن بیانگر گربه ماهی دریایی بزرگ 

ترین مقدار میانگین شدت تغذیه در فصل پائیز  شود. بر اساس شاخص معدي بیش پرخور محسوب می
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 درصد و کمترین مقدار میانگین شدت تغذیه در تابستان با مقدار عددي 87/5±25/1 و با مقدار عددي
پالنکتون و پاروپایان نشان دهنده این  جلبک، FPقدار شاخص م محاسبه شده است. 45/0±54/1

و است بوده  A. thalassinus عنوان غذاي فرعی در رژیم غذایی ماهی است که این آیتم غذایی به
نرمتنان،  FPمقدار شاخص  اند. طور تصادفی توسط این گونه خورده شده همچنین روزنه داران به

عنوان غذاي اصلی در گربه ماهی  ان داد که این اقالم غذایی بهـنش ها یـواع ماهـان و انـت پوستـسخ
A. thalassinus گربه ماهی دریایی   نتایج حاصل از بررسی اقالم غذایی محتویات معده باشند. می

اي و نرمتنان، گیاهان  رژیم غذایی در این گونه شامل ماهی، سخت پوستان، دوکفهبزرگ نشان داد که 
  .باشد میآبزي، جلبک، زئوپالنکتون و دتریتوس 

  
جزیره قشم،  یشرقساحل ، )Arius thalassinus( رژیم غذایی، گربه ماهی دریایی  کلیدي: هاي واژه

  خلیج فارس
  

  مقدمه
این راسته متشکل  .هستند Siluriformesگربه ماهیان دریایی متعلق به راسته گربه ماهی شکالن 

برند سر میجنوبی به يها در آمریکا درصد آن 64که است گونه بوده  2600خانواده و بیش از  33از 
) Arius thalassinus(گونه گربه ماهی بزرگ (با نام محلی گلو ماهی)  ).1382(ستاري و همکاران، 

هاي  شوند. این خانواده در آب میهاي شور یافت  که در آباست از خانواده گربه ماهیان دریایی بوده 
صورت اجتماعات  شوند. این ماهیان به ها یافت می  خصوص خلیج بهمناطق حاره و تحت حاره جهان 
گربه ماهیان دریایی  ،پردازند مهرگان کفزي می کنند و به تغذیه از بی پر سر و صدا به اطراف شنا می

 ).1382(ستاري و همکاران،  باشند ماهیانی با اندازه متوسط تا بسیار بزرگ می

شود   موجب میشناختی و اکولوژیکی همراه است که  رشد در ماهیان، غالباً با تغییرات ریخت
تا به ازاي هر واحد تالش به انرژي بیشتري دست پیدا  بپردازندهاي غذایی  تغییر اولویت ماهیان به

تغییرات رژیم  هنگام). تغییرات نسبت طول روده ممکن است در 1995وین رایت و ریچارد، کنند (
هایی که وابسته به منابع غذایی کم انرژي هستند رخ دهد  غذایی، در طول مدت رشد و یا در گونه

  ).2004؛ گوتوسکا و همکاران، 1998پیت، (
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) Arius thalassinus( کنون در کشور ایران بر روي رژیم غذایی گربه ماهی دریایی که تا ییجا از آن
به فرد در خلیج فارس  گونه یک گونه منحصر این که این اي صورت نگرفته است و با توجه به مطالعه

  .پژوهش کنونی در شرق جزیره قشم صورت گرفتین منظور ا هب ،باشد می
  

  مواد و روش کار
). 1در ناحیه ساحل شرقی جزیره قشم در استان هرمزگان صورت گرفت (شکل  پژوهشاین 

و عرض جغرافیایی  42  85  75برداري شامل طول جغرافیایی  ونهـصات جغرافیایی مکان نمـمشخ
  گیري شد. اندازه GPS ,UTM (Position Format)باشد که توسط دستگاه  می 29  81 231

  

  
  ساحل شرقی جزیره قشم در هرمزگان دربرداري  موقعیت منطقه نمونه -1 شکل

  
نمونه از  136به طول انجامید، در مجموع تعداد  1391تا تابستان  1390در این مطالعه که از پائیز 

آوري  ماهی جمع 34 صورت فصلی و در هر فصل تقریباً به  )A. thalassinus(گربه ماهی دریایی 
توسط گرگور و تور صورت گرفت.  هعمدطور  بهمتري و  15-30گردید. صید ماهیان در دامنه عمق 

و سپس به آزمایشگاه  ندحس شدن در آب یخ قرار داده شد منظور بی ها بالفاصله پس از صید به نمونه
و کولیس  کل بدن توسط ). سپس در آزمایشگاه طول2007کرویت واگن و همکاران، منتقل گردیدند (

  ). 1977باگنال و تک، ( گیري شد اندازهگرم  01/0وزن با ترازوي دیجیتالی با دقت 
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صورت چشمی و بر اساس کشیدگی عضالت و حجم غذاي درون آن در   گوارش، به وضعیت لوله
خالی بودن معده . این امر جهت تعیین شاخص طور ماهانه ثبت گردید خالی، نیمه پر و پر به سه دسته

محتویات  ).1977روبتام، دهد (  خوري) را نشان می که میزان اشتها (پرخوري یا کمدر نظر گرفته شد 
منظور  در مراحل بعدي به .)2003یانگ و همکاران، داري شدند ( نگه درصد 5گوارش در فرمالین   لوله

هاي  با لنز 2 2040 دل اس ام پیدو چشمی م 1تعیین رژیم غذایی با استفاده از میکروسکوپ استریو
  .برابر مورد بررسی قرار گرفتند 40الی  20نمایی  با بزرگ X10چشمی 

نان و همکاران، (از روش چشمی صورت گرفت  بررسی محتویات دستگاه گوارش با استفاده
2007.(  

صورت نسبت طول روده به طول استاندارد محاسبه و تحلیل  ) بهRLGشاخص نسبت طول روده (
  .)Al-Hussaini, 1947گردید (

RLG =  
ீ
ௌ

  

 

است. متر  به سانتیمعادل طول استاندارد ماهی  SLو متر  سانتی  بهمعادل طول روده  GLکه در آن 
دانشمندان درجه باالیی از همبستگی بین عادات غذایی و نسبت طول روده را در ماهیان گزارش 

  :)1974حسینی،   آلباشد ( صورت زیر می به RLGاند. بر این اساس، تفسیر شاخص  کرده
  RLG ≤ 7/3 ≥ 6خوار:  براي ماهیان گیاه

  RLG ≤≤ 6/0  2 /4خوار:  براي ماهیان گوشت
  RLG ≤  3/1 ≥2/4خوار:  براي ماهیان همه چیز

یووزن، محاسبه شد (صورت زیر  بهشاخص خالی بودن معده نیز که بیانگر پرخوري ماهی است 
1987.( 

  

CV = (
ாௌ
்ௌ

) ×100 
 

هاي مورد  تعداد کل معده Tsخالی و   تعداد معده Esشاخص خالی بودن معده،  CVکه در آن 
 :)1987یووزن، صورت زیر است ( به CVبررسی است. تفسیر مقدار 

                                                             
1- Stereomicroscope 
2- SMP-2040 
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نظر  باشد آبزي مورد CV≤ 20  > 40اگر  نظر پر خور است. باشد، آبزي مورد CV≤0  >20اگر 
  خور است. نسبتاً پر
باشد آبزي مورد  CV≤60 >80اگر  نظر تغذیه متوسطی دارد. باشد آبزي مورد CV≤40 > 60اگر 

  خور است. نسبت کم بهنظر 
  خور است. نظر کم باشد آبزي مورد CV≤ 80 >100اگر 

  :)1985(بیسواز، ص معدي از فرمول زیر استفاده شد براي تعیین شاخ

GSI = (
ௌௐ
ௐ

) × 100      
 

گرم  بهوزن کل بدن ماهی  دهنده نشان Wو گرم  بهمعادل وزن معده با محتویات آن   Swکه
  باشد. می

 غذاي غذاي فرعی و اصلی، غذاي عنوان به ماهیان غذاي فراوانی وقوع شکار شاخصدر بررسی 

  :)1987(یووزن،  شد داده تشخیص اتفاقی
F P= (NSJ/NS) ×100                                                            

  
FPشکار وقوع فراوانی = شاخص ،=NS شکار داراي هاي معده کل تعداد،=NSJ  هاي معده تعداد 

  نظر مورد شکار داراي
 و است اصلی غذا طعمه باشد،<FP 50 اگر و است فرعی غذا طعمه باشد، FP<10>50اگر 

 نقش محیط در وفور طعمه که است بدیهی. است اتفاقی يغذا طعمه باشد،>FP 50 اگر همچنین

  ).1987(یووزن،  دارد اتفاقی و فرعی اصلی، طعمه عنوان به ها تخصیص آن در اي عمده
  

 نتایج
برداري یک  نمونه طول دوره در A. thalassinus گونهنتایج حاصل از بررسی طول کل و وزن 

 47/63 ± 46/13ترتیب  نر بهبراي جنس طول و وزن ماهیان آمده است.  4 و 3، 1هاي  شکلساله در 
 متر وسانتی 17/52 ± 40/12ترتیب  و براي ماهیان ماده به دست آمد گرم بهکیلو 64/1 ±11/1متر و سانتی

 گرم محاسبه شد.کیلو 37/1 27/1±
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 در ساحل شرقی جزیره قشم  )A. thalassinus( گربه ماهی دریایینر  جنسوزن در  -طول کل رابطه -1 شکل

  

  
  در ساحل شرقی جزیره قشم) A. thalassinus( گربه ماهی دریاییماده  جنسوزن در  - طول کل رابطه -2 شکل
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  در شرق جزیره قشمبه تفکیک فصول  )A. thalassinus(گربه ماهی دریایی و ماده جنس نر فراوانی  -3 شکل

  
براساس نسبت طول روده به طول استاندارد،  A. thalassinusمیانگین طول نسبی روده در گونه 

دست آمد. نتایج حاصل از بررسی شاخص طول نسبی روده نشان داد که گربه ماهی  به 85/2عدد 
  باشد. دریایی بزرگ در شرق جزیره قشم داراي رژیم غذایی از نوع همه چیزخواري می

 37نمونه، تعداد  130مجموع از  A. thalassinusگوارش گونه  شده بر روي لولهدر بررسی انجام 
فراوانی  .بودندگوارش خالی  دیگر لوله نمونه 41نمونه نیمه پر و  52گوارش پر،  عدد واجد لوله

  نشان داده شده است. 5 شکلدر  سالهاي  هاي پر، نیمه پر و خالی به تفکیک فصل معده
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  به تفکیک )A. thalassinus(هاي پر، نیمه پر و خالی در  فراوانی معده -5 شکل

  هاي مختلف سال در ناحیه شرق جزیره قشم فصل
  

و کمترین درصد  31/56±59/16هاي خالی در فصل تابستان با مقدار عددي  ترین درصد معده بیش
صد  . میانگین درمشاهده شد درصد 97/16 ±  07/13هاي خالی در پائیز با مقدار عددي  صد معده در

 شکل( محاسبه گردید درصد 53/31 ± 09/10هاي خالی در طول یک سال براي این گونه معادل  معده
گربه ماهی دریایی بزرگ در شرق جزیره  . نتایج حاصل از بررسی شاخص تهی بودن معده در گونه)6

  شود. پرخور محسوب می اًقشم نشان داد که این گونه از لحاظ میزان اشتها یک گونه نسبت
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  به تفکیک فصول مختلف در شرق جزیره قشم )A. thalassinus() در CVهاي خالی ( تغییرات درصد معده - 6 شکل

  
و درصد  87/5±25/1ترین مقدار میانگین شدت تغذیه در فصل پائیز و با مقدار عددي  بیش

(شکل  محاسبه شده است 54/1±45/0ترین مقدار میانگین شدت تغذیه در تابستان با مقدار عددي  کم
7(.  

  
  به تفکیک فصول مختلف سال در شرق جزیره قشم )A. thalassinus() در GSIتغییرات شاخص معدي ( -7 شکل
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کـه   )1(جـدول   نتایج حاصل از شناسایی اقالم غذایی موجود در رژیم غذایی این گونه نشـان داد 
هـا، گیاهـان    غذایی در گونه گربه ماهی دریایی بزرگ شامل: ماهی، نرمتنان، سخت پوسـتان، کـرم   رژیم

پالنکتون و پاروپایان نشان داد  جلبک، FP. همچنین مقدار شاخص باشد میآبزي، جلبک و دتریتوس 
و همچنین روزنه  است A.thalassinusعنوان غذاي فرعی در رژیم غذایی ماهی  که این آیتم غذایی به

نرمتنـان، سـخت پوسـتان و     FPمقدار شـاخص   اند. طور تصادفی توسط این گونه خورده شده داران به
 A.thalassinusعنـوان غـذاي اصـلی در گربـه مـاهی       ها نشان داد که این اقالم غذایی بـه  انواع ماهی

باشد روند حضور هر یک از اقـالم غـذایی    انتظار میگونه که مورد  باشند. شایان ذکر است که همان می
بـرداري و سـن مـاهی     شناسایی شده در رژیم غذایی گربه ماهی دریایی بزرگ متناسب با فصل نمونـه 

  گردد. طور مفصل بررسی می متفاوت بود که در بخش بعدي به
  

در  )A. thalassinus( رگ) در گونه گربه ماهی دریایی بزFPنتایج حاصل از شاخص ترجیح غذایی ( -1جدول 
  شرق جزیره قشم

  توضیحات  FPشاخص   اقالم غدایی
  باشد.  غذاي فرعی گربه ماهی دریایی می  35/22±51/9 النکتونپجلبک و 

  شود. تصادفی خورده شده است و غذاي گربه ماهی محسوب نمی  09/8±21/1 روزنه داران
  باشد. میغذاي فرعی گربه ماهی دریایی   12/13±20/6  پاروپایان

  عنوان غذاي اصلی گربه ماهی دریایی است. به  22/50±55/10 اي دوکفه
  باشد. عنوان غذاي اصلی گربه ماهی دریایی می به  12/54±31/19 سخت پوستان

  شود. عنوان غذاي اصلی گربه ماهی محسوب می به  03/61±11/24  ماهی
 

رژیم نتایج حاصل از بررسی اقالم غذایی محتویات معده گربه ماهی دریایی بزرگ نشان داد که 
اي و نرمتنان، گیاهان آبزي، جلبک،  شامل: ماهی، سخت پوستان، دوکفهگونه غذایی در این 

 اي و نرمتنان ماهی، سخت پوستان، دوکفهدر فصل پائیز و زمستان  گردد. زئوپالنکتون و دتریتوس می
گیاهان آبزي، جلبک، هاي بهار و تابستان  که در فصل ترین اقالم غذایی را شامل شده و در حالی بیش

  دهند. تشکیل می A.thalassinusترین اقالم غذایی را در رژیم غذایی ماهی  بیش نرمتنان زئوپالنکتون
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  گیري بحث و نتیجه
 تغذیه اندازه، افزایش هنگام در و کنند میتغذیه  میگو از جوان ماهیان که است ذکر شایانر نتایج د

 صید در بزرگ ماهیان توانایی که تصور این با است ممکن مطلب این .شود می بیشتر ماهی از
 مواد اندازه که کند عنوان می )1995وواتن ( .باشد توجیح قابل یابد، می افزایش تر فعال شکارهاي

 شوند  می تر بزرگ شکارچی ماهیان چه هر و گذارد ثیر میأت شکارچی ماهیان رشد طرح در غذایی
 اندازه با غذاهاي از بخواهد اگر بزرگ ماهی زیرا شوند، می تر بزرگ نیز ها آن شکار میانگین اندازه

 را کمتري انرژي تر بزرگ شکار با بنابراین کند، صید صرف را انرژي بیشتري باید کند استفاده کوچک
مربوط است (جنینگ و  بالغ ماهیان غذایی رژیم به شده انجام مطالعات بیشتر. کند می صیادي صرف

 ها آن زندگی مراحل ابتدایی در ماهیان غذایی رژیم مورد در کمی مطالعات عالوه، به ).2007همکاران، 
  .دارد وجود

 و کرد خواهد کمک ماهیان نوزادگاهی محل چگونگی عملکرد بهتر درك در اطالعات این

 در جوان ماهیان حضور .شود می ماهی منابع و ها آن زندگی هاي محیط از حفاظتباعث  سرانجام

 غذایی احتیاجات اگر و است مناطق این در غذایی مواد باال تراکم موجودیت و علت به ساحلی مناطق

 مناطق در تولیدات میزان عبارتی به یا و ودش بیشتر غذایی مواد تراکم و تولیدات میزان از ماهیان

 اگر اًخصوص گذارد،می جوان ماهیان بازماندگی و بقا میزان بر منفی ثیرأت، یابد کاهش نوزادگاهی

 به ها آن میر و مرگ میزان و بازماندگی و بقا ماهیان، جوانی مرحله در .باشد زیاد جوان ماهیان جمعیت

  ).2005(تاناکا و همکاران، است  وابسته غذایی مواد تراکم
 اقالم موجودیت با داري معنی همبستگی تغذیه شدت بیان کردند که )2006( همکاران و خانا

 شدت کم درصد و هاي غذایی آیتم حضور دلیل به تغذیه شدت يباال درصد حتماالًا دارد و غذایی
در مطالعه بر روي گربه ماهی  دست آمده نتایج به  مشابه غذایی است. آیتم حضور عدم دلیل به تغذیه

به ) Tachysurus thalassinus( بر روي گربه ماهی دریایی) 1971 ،1969( درع مجمودریایی بزرگ 
بر  .همه چیزخواري معرفی کرد را این گونهبررسی رژیم غذایی این ماهی پرداخت و رژیم غذایی 

انواعی  ،ها ماهی نماتودها، مانندمهرگان کوچک  ها و بی نظر از دیاتومه اساس این گزارشات گونه مورد
  کند.تنان و پاروپایان تغذیه می از نرم
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نشان داد که از ) Chrychthys neigrodigitatus( اي بر روي رژیم غذایی گربه ماهی نقره پژوهش
 8رده و  18هاي پر بودند که پس از شناسایی  نمونه داراي معده 450معده بررسی شده  87981تعداد 

ها، گیاهان آبزي، جلبک،  ماهی، حشرات، سخت پوستان، کرمگروه اصلی مشخص گردید که عبارتند از 
 13هاي اکولوژیک را در  ) شاخص2004( والسکا و آدان). 2008آفم و همکاران، روتیفر و دتریتوس (

ها همچنین عنوان داشتند که شاخص  . آنکردند هاي مختلف گربه ماهیان دریایی بررسی جمعیت از گونه
در گونه  254/3تا  Arius spexii در گونه 487/2اي بررسی شده از ه عملکرد رشد در میان جمعیت

Arius dussumieri بر آن است که این  شاخص عملکرد رشد در ماهیان دریایی حاکی .باشد متغییر می
باشند و اقالم غذایی متفاوت از جمله  خواري و فرصت طلبی می اي همه چیز ها داراي الگوي تغذیه گونه

چنین عنوان داشت که مها مشاهده نمود. ه توان در رژیم غذایی آن  پوست و جلبک را میماهیان، سخت 
به  )2000( اندرهتنوع گوارشی در این گونه به قابلیت در دسترس بودن نوع اقالم غذایی بستگی دارد. 

پرداخت و  1کانزاسدر ناحیه  Pylodictis olivarisشناسی جمعیت گربه ماهی گونه  بررسی پویائی
نمونه داراي  131هاي پر،  نمونه داراي معده 450بررسی شده  هاي معده 981نشان داد که از تعداد 

نظر یک گونه  آن است که گونه موردبیانگر نمونه داراي معده نیمه پر بودند که  300هاي خالی و  معده
غذایی در این گونه باشد. همچنین پس از شناسایی اقالم غذایی مشخص گردید که رژیم  نسبتا پرخور می

بررسی  .باشد میها، گیاهان آبزي، جلبک، روتیفر و دتریتوس  شامل: ماهی، حشرات، سخت پوستان، کرم
اراي دنشان داد که این گونه  )Arius maculatus(بر روي پویایی شناسی جمعیت گربه ماهی دریایی 

) عنوان نمودند 2009( سوانت و راج). 2008مازالن و همکاران، باشد ( خواري می رژیم غذایی همه چیز
دو گونه اصلی سواحل   Arius cealatusو  Arius thalassinusکه از میان گربه ماهیان دریایی دو گونه 

  خواري هستند.روند و داراي رژیم غذایی همه چیز شمار می عربی و شرقی هند به
کند  ها تغذیه می ونخوار است و از فیتوپالنکت گیاه  Parapocryptes serperasterگونه

 seudapocriptes elongates). مطالعات انجام شده بر روي گونه 2000خیروناظم و نورما راشید، (
مهرگان کوچک  ها و بی ها، سیانوباکتري دهد که این گونه کفزي خوار بوده و غالباً از دیاتومه نشان می
 Oxudercinae هاي زیر خانواده جنس در ارتباط با تغذیه ).1995سونن و همکاران، کند ( تغذیه می

باشند.  خوار می گوشت Priophthalmusهاي مطالعه شده از جنس  مشاهده شده است که غالب نمونه
شان  دهان پوستان، تخم ماهی و پرتاران متناسب با اندازه از حشرات، سخت P. argentilineatusگونه 

                                                             
1- Kansas 
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و شکم پایان را نیز مورد استفاده قرار  ها یاد شده، نماتودبر اقالم  عالوه P. takitaکند. گونه تغذیه می
با توجه  ).1974میالرد، کنند ( از خرچنگ تغذیه می هعمدطور  بهدهد. ضمن آن که بالغین این گونه  می

دست آمده است،  به درصد 53/31) در طول یک سال که معادل CVهاي خالی ( به میانگین درصد معده
باشد. در خصوص تغییرات این شاخص در  پر خور می ینسبطور  بهوان ابراز داشت که این گونه ت می
) عقیده داشتند که 2001توان نام برد. ونو و همکاران ( هاي مختلف سال عوامل متعددي را می ماه

مورد   ونهاي باشد. در گ   رقابت درون گونه ي هاي خالی ممکن است در اثر میزان باال معده يدرصد باال
ریزي این  مشاهده شد که پس از فصل تخم فصل تابستانهاي خالی در  ترین درصد معده مطالعه، بیش

اي براي کسب غذا و تجدید انرژي دور از ذهن نیست. در  باشد و احتمال رقابت درون گونهگونه می
همکاران،  پاالرو وهاي خالی است ( دسترس بودن مواد غذایی، از عوامل مؤثر بر کاهش درصد معده

2003.(  
(پاالرو و همکاران،  هاي خالی دارد معکوسی با درصد معده )، رابطهGSIطور کلی شدت تغذیه ( به
هاي خالی و در نتیجه کم بودن  معده ي) عنوان کردند که درصد باال2003(و همکاران سانتلیک ). 2003

پایین آب است که در این حالت میزان متابولیسم بدن  يدلیل دما شدت تغذیه در فصل زمستان، شاید به
این وسیله توجیه  یابد. شاید بتوان کاهش شدت تغذیه را به شود و در نتیجه تغذیه کاهش میماهی کم می

دلیل در دسترس بودن مواد غذایی  افت دما، به برخالف، فصل پائیزکرد اما افزایش شدت تغذیه در 
 A. thalassinus ریزي گونه پیش از فصل تخمفصل که این  ). ضمن آن1984وروبک، (پاروپایان) است (

گناد و تولید مثل به افزایش شدت  توان گفت که تالش براي کسب انرژي در جهت توسعه باشند و می می
تواند انرژي تولید مثل را براي  ها می این زمان اهنگ شدنعبارت دیگر، هم آن منجر شده است. به تغذیه
 ها را به واسطه غالبیت پاروپاها در شکوفایی زمستانه مناسب غذا براي نوجوان و همچنین اندازه بالغین

  اي تأمین کند. نواحی جنب حاره
  A. thalassinusاي گونه  از رژیم غذایی تغذیه شرق جزیره قشمدر بررسی به عمل آمده در 

ترین عامل در تعیین  اندازه غذا مهم باشد. میپرخور  و نسبتاًمشخص شد که این گونه همه چیزخوار 
دسترس  هایی چون دما، در درجه اهمیت وعده غذایی خاص در رژیم غذایی موجود است و متغیر

هاي  ثیر داشتند. متغیرأطور طبیعی بر تغذیه ماهی ت بهکه بودن، تحرك و ترکیب رسوب عواملی بودند 
تعیین درجه اهمیت اقالم غذایی مورد استفاده  ثیر زیادي درأسنجی مانند طول، سن و جنس ت زیست

  توسط موجود را نداشتند.
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