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Diet Composition of Scomberoides commersonnianus
in the Coastal Waters of Hormozgan Province, Iran

[1] Age, growth and reproductive dynamics of the Talang queenfish (Scomberoides 
commersonnianus) in Northern Australia [2] Western Indian ocean; FAO species 
identification sheets or fisheries purposes [3] Detection of amino acid and fatty acid 
profiles in the meat of Talang queen (Scomberoides commersonnianus) in Persian Gulf 
[4] Evaluation of feeding indices of Catfish (Arius dussumieri) in Oman Sea (Sistine & 
Baluchistan) [5] A survey on the diet composition of bartail flathead Platycephalus 
indicus (Linnaeus, 1758) in the northwestern region of the Persian Gulf (the coast of 
Khuzestan Province) [6] Manual of methods in fish biology [7] Functional and nutritional 
characteristics ... [8] Food habits and diet composition of some fish of Kuwait [9] The 
investigation of food composition and the effects of season, sex, maturity and length on 
Gastro-somatic index of Queen fish in the Northwest of Persian Gulf (Khuzestan waters) 
[10] Feeding biology of Indian Mackerel (Rastrelliger kanagurta) in Hormozgan Province 
waters (Persian Gulf) [11] The final report of the project review the diet of tuna and 
sardine fish predominant in the West Sea of Oman (Bandar-e Jask Region) [12] On a new 
species of Lernaeenicus [13] Survey of feeding diet of Big-eye Croaker (Pennahia anea) 
in the Oman See [14] Survey of Feeding Diet of Bigeye Croaker (Pennahia anea) in the 
Oman See Waters [15] Food and feeding habits of the golden scad Caranx kalla (Cuv. & 
Val.) along Mangalore coast [16] Feeding habitat of the (Carangoides malabaricus) in 
northen waters of Hormozgan province (Persian Gulf) [17] Fishery and biology of the 
Carangids off Cochin [18] Feeding ecology of predatory fishes from Groote Eylandt in the 
Gulf of Carpentaria, Australia, with special reference to predation on penaeid prawns [19] 
Predation of juvenile tiger prawns in a tropical Australian estuary

Aims The Scomberoides commersonnianus (Talang Queenfish) is in the Persian Gulf waters and 
constitutes a part of catches in Arab states of the Persian Gulf. Fish food habits are important in 
understanding food chains. The aim of this study was to evaluate the diet composition of Talang 
Queenfish in the coastal water of Hormozgan province.
Materials & Methods In this experimental study, 422 Talang Queenfish were collected from 
coastal waters of Bandar Abbas. Total length and fork length were calculated. The weight was 
measured by a digital scale and recorded on a special sampling sheet. Tables and charts were 
drawn, using Excel 2007 software, and the data were analyzed, using SPSS 20 software  by T 
Paoli tests and Pearson correlation coefficient.
Findings The minimum and maximum fork length was 18 cm and 86 cm, respectively, and the 
mean fork length was 54.282cm. With increasing the fork length, fish weight increased with 
exponential model (r=0.0151; p<0.05). The length and weight of fish showed a high correlation 
(r=0.98; p<0.05). The highest gastrosomatic index was in November and the lowest was in 
June. The vacuity index was 62.32. The food preferences were fish, Crustacean, and Molluscs. 
The main food of Scomberoides commersonnianus was Anchovies, and the subsidiary food 
included Hairtail Fish, Goldstripe sardinella, Ponyfish, Silver sillago, Catfish, Threadfin Bream, 
Goatfish and other Clupeidae fishes.
Conclusion According to the vacuity index, this fish does not eat a lot. The food preferences 
are fish, Crustacean, and Molluscs and Anchovies is the main food. The subsidiary food included 
Hairtail Fish, Goldstripe sardinella, Ponyfish, Silver sillago, Catfish, Threadfin Bream, Goatfish 
and other Clupeidae fishes.
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   ۱۳۹۶، زمستان ۱، شماره ۷دوره                                                                                    مجله علوم و فنون شیالت

های  آب بزرگ در رژیم غذایی ماهی سارم دهان
  هرمزگان ساحلی

  
  PhD *یویحی اریماز

 یواحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالم ،یعیدانشکده منابع طب الت،یگروه ش
 رانیبندرعباس، ا

  MSc  درپوریح یشانیالله پر

واحد بندرعباس،  یدانشگاه آزاد اسالم ،یعیگروه شيالت، دانشکده منابع طب
  رانیرعباس، ابند
  BSc یکمال یسیع

  رانیعمان، بندرعباس، ا یایفارس و در جیخل یپژوهشکده اکولوژ

  
  چکيده

ترکیب صید  و جزء فارس حضور دارد های خلیج آبدر بزرگ  سارم دهان :فاهدا
های غذایی ماهیان در درک  عادت. است فارس کشورهای حاشیه خلیج

 ییغذا میرژ یبررس ف پژوهش حاضرهد. است مهم آنهاهای غذایی بین  زنجیره
  .بودهرمزگان استان  یساحل یها آب در بزرگ سارم دهان یماه
بزرگ از  عدد ماهی سارم دهان ٤٢٢ در پژوهش تجربی حاضر :ها و روش مواد
محاسبه طول چنگالی و  طول کل. آوری شد جمع های ساحلی بندرعباس آب
برداری ثبت  برگه مخصوص نمونهر گیری و د اندازه با ترازوی دیجیتالوزن . شدند
 ها با رسم، تجزیه و تحلیل داده Excel 2007افزار  با نرم جداول و نمودار .شد

 SPSSافزار  نرمپیرسون و  ضریب همبستگی، پائولی T های آزمون صورت  20
  .گرفت
 یطول چنگال نیشتریمتر، ب یسانت١٨ یطول چنگال نیکمتر :ها یافته
با افزایش طول  .متر بود یسانت٢٨٢/٥٤ یطول چنگال نیانگیمتر و م یسانت٨٦

طول و . )>۰۵/۰p؛ r=۰۱۵۱/۰(یافت افزایش  با مدل نمایی چنگالی، وزن ماهی
باالترین میزان  ).>۰۵/۰p؛ =۹۸/۰r(باالیی نشان دادند  وزن ماهی، همبستگی

 شاخص .در خرداد بود آن در آبان و کمترین میزان بدنی - شاخص معدی
پوستان و  ترجیح غذایی ماهیان، سخت. دست آمد هب ٣٢/٦٢ده بودن مع خالی
اسبی، ساردین پهلوطالیی،  یالو غذای اصلی این گونه  ماهی موتو،. بودندتنان  نرم

ای، سایر  رشته ماهی و گوازیم دم ماهیان، گربه ماهیان، شورت پنجزاری
  .محسوب شدند تصادفی یغذاماهیان و بزماهی  شگ
خور  نسبت کم بودن معده، به خالی هی باتوجه به شاخصاین ما :گیری نتیجه

 یماهتنان جزء رژیم غذایی و  پوستان و نرم ماهیان، سخت. شود محسوب می
اسبی، ساردین  یالشامل شده  های مصرف سایر گونه .آن است یاصل یغذا موتو

یر ای، سا رشته ماهی و گوازیم دم ماهیان، گربه ماهیان، شورت پهلوطالیی، پنجزاری
  .شوند محسوب می تصادفی هایغذا ماهیان و بزماهی از شگ

  سفار  خلیجهای غذایی،  شاخص غذایی، ارجحیت ،بزرگ سارم دهان :ها کلیدواژه

  
  ۲۵/۸/۱۳۹۵ :تاريخ دريافت
  ۵/۲/۱۳۹۶ :تاريخ پذيرش

  maziar_yahyavi@yahoo.com: نويسنده مسئول*

  
  مقدمه
 (Scomberoides commersonnianus)بزرگ  سارم دهان ماهی

در اقیانوس آرام غربی، هند و سواحل استرالیا پراکنش وسیعی 
جزایر مرجانی مناطق نزدیک یا دور از ساحل و همچنین داشته و در 

نیز فارس  های خلیج آبدر  این ماهی. [1]کند در خورها زندگی می
فارس مشاهده  حضور دارد و در ترکیب صید کشورهای حاشیه خلیج

  .[2]شود می
تن گونه سارم ۱۸۴۱۲ ،۱۳۹۲مطابق آمار صید شیالت ایران در سال 

دهنده بازارپسندی و  های ایران صید شد که نشان آباز بزرگ  دهان
 یینظر غذا سارم دهان بزرگ از یماه. مصرف باالی این گونه است

 یمتعادل بیترک یعضله آن دارا نیاست، پروتئ ییارزش باال یدارا
 ۲۱سارم دهان بزرگ  یماه دیپیاست و ل هنیآم یدهایاز انواع اس
 نیتر اشباع فراوانریچرب غ یدهایچرب دارد که اس دینوع اس

  .[3]دهند یم لیانواع آن را تشک) ۴۷/۵۴%(

معموًال نسبت به فراوانی اقالم غذایی موجود در آبزیان 
آنها   رو وفور طعمه در زیستگاه زیستگاهشان سازگاری دارند، از این

ر تعیین غذای اصلی، غذای فرعی و تصادفی ایفا نقش مهمی د
های آبی  ماهیان جزء مهمی از شبکه غذایی در محیط. [4]کند می

و   هستند و بررسی رژیم غذایی آنها در درک بهتر تعامالت درون
چنین مطالعاتی برای آشنایی با نقش . [5]ای اهمیت دارد گونه بین

غذایی اکوسیستم  زیستی ماهیان و درک موقعیت آنها در شبکه
  .[4]ز اهمیت استیآبی و مدیریت منابع آبی حا

های مرتبط با وضعیت رژیم  هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص
  .هرمزگان بوداستان بزرگ در نواحی ساحلی  غذایی ماهی سارم دهان

  
  ها مواد و روش

 از سالماهه ۱۴برداری طی یک دوره  نمونه ،در پژوهش تجربی حاضر
 ۴۲۲ .انجام شداستان هرمزگان های ساحلی  آب در ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۳

صید تجاری و  باصورت ماهانه  به بزرگ سارم دهان ماهی عدد نمونه
عدد ماهی به روش  ۳۰هر ماه حداقل . آوری شد جمع ،تحقیقاتی
های  در جعبهو سپس  آوری دستی و تور گوشگیر صید، جمع قالب

ی به آزمایشگاه مطالعات بعدقرار گرفتند تا برای  حاوی پودر یخ
های  بررسی .منتقل شونددانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس 

متر برای  میلی۱سنجی شامل طول کل، طول چنگالی با دقت  زیست
گرم ۰۱/۰با ترازوی دیجیتال با دقت بررسی وزن هر ماهی و سپس 
رابطه طول  .شدبرداری ثبت  برگه مخصوص نمونهصورت گرفت و در 
اس مدل نمایی برای کل جمعیت با استفاده از و وزن ماهی براس

طول  Lوزن کل ماهی،  Wبه دست آمد که  معادله 
   .[6]دهند شیب خط را نشان می bعدد ثابت و  aچنگالی ماهی، 

به  .ها صورت گرفت سنجی، کالبدشکافی نمونه پس از انجام زیست
داده شد و رش قسمت دهان ب ازبا قیچی این صورت که ابتدا نمونه 

که ( هر ماهی دستگاه گوارش. انجام شدتعیین جنسیت  سپس
 و معده برش داده )شد وزن ۰۱/۰ترازوی دیجیتال با دقت  وسیله به
بودن  پر و خالی سپس محتویات و وضعیت آن از لحاظ پر، نیمه شد،

  .بررسی شد
 ارزیابیای زیر  های تغذیه رژیم غذایی ماهی، شاخص بررسیبرای 
  :شدند

بدنی از معادله  –ای شاخص معده :)GaSI(بدنی  –ای شاخص معده
وزن معده و  wبه دست آمد که در این رابطه  

W [7]دهد وزن کل بدن را نشان می.   
برای تعیین شاخص : (CV)بودن معده  تعیین شاخص خالی

استفاده شد که در این   بودن معده از معادله یخال
های خالی و  تعداد معده ESبودن معده،  شاخص خالی CV ه،رابط
TS دهد شده را نشان می های بررسی تعداد کل معده.  

  .[8]شود به دست آمده با شرایط زیر مشخص می CVتفسیر مقدار 
، بین باشد آبزی مورد نظر پرخورصفر ≥CV>۲۰ بین CVمیزان  اگر
۴۰<CV≤۲۰ ۶۰بین  ر،پرخو  نسبت به<CV≤۴۰  بین  ،متوسطتغذیه
۸۰<CV≤۶۰ ۱۰۰ بین گراو  خور نسبت کم به<CV≤۸۰  باشد آبزی

  .خور است مورد نظر کم
از معادله  این شاخص :)FI(شاخص پربودن معده 

تعداد معده  Miکه در این رابطه  [6]به دست آمد 
   .دهد ها را نشان می تعداد کل معده MΣپر و 

اصلی ماهی از معادله  برای تعیین غذای :ترجیح غذایی
با  تعداد معده NSjدر این رابطه،  [8]استفاده شد 

. دهد حاوی غذا را نشان می  تعداد معده Nsو  jشکار مشخص 
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دارای  FPمقادیر حاصل از این معادله در ارتباط با تغییرات مقدار 
شده  خورده طعمهباشد، یعنی  FP>۱۰اگر  .های زیر است مشخصه
بین اگر . وجه جزء غذای آبزی نیست ی بوده و به هیچفتصاد
۵۰<FP≤۱۰ غیرتصادفی( شده است شکار خورده باشد یعنی(. 

قرار ) فرعی(غذایی است که در اولویت دوم دهنده  نشان Jعالمت 
شود که غذای اصلی در دسترس  این غذا در صورتی مصرف می. دارد
ه غذای اصلی ماهی شد باشد، یعنی شکار خورده FP≤۵۰اگر  .نباشد
  .[8]است

بررسی برای  رسم شدند Excel 2007افزار  با نرم جداول و نمودار
 پائولی و ضریب همبستگی Tآزمون  از ها بودن تفاوت  دار معنی
 SPSS 20افزار  با نرمها  وتحلیل داده تجزیه. استفاده شد پیرسون

  .صورت گرفت

 
  ها یافته
 یطول چنگال نیترباال متر، یسانت۱۸ یطول چنگال نیکمتر
. بود متر یسانت۲۸/۵۴±۸۵/۲ یطول چنگال نیانگیو م متر یسانت۸۶

این  یافت کهبا افزایش طول چنگالی، وزن ماهی نیز افزایش 
طول و . )>۰۵/۰p؛ r=۰۱۵۱/۰(کرد افزایش وزن از مدل نمایی پیروی 

؛ >۰۵/۰p؛ =۹۸/۰r(باالیی نشان دادند  وزن ماهی، همبستگی
  .)۱نمودار 

  

  
  بزرگ ماهی سارم دهان رابطه طول چنگالی با وزن کل) ۱نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آن میزان کمترین و آبان در بدنی -شاخص معدی میزان باالترین
  ).۲ نمودار( بود خرداد در

  

  
  بزرگ اهی سارم دهانبدنی در م –میانگین شاخص معدی )۲نمودار 

  
پر و  معده نیمه ۶۸معده از نظر محتویات پر،  ۹۱تعداد طور کلی  به

بودن  ضریب خالیمقدار کل ). ۱جدول (معده خالی بودند  ۲۶۳
  .به دست آمد ۳۲/۶۲ ،معده با احتساب تعداد معده خالی

  
معده در ماهی  (FI)و پربودن  (SF)پر  ، نیمه(VI)بودن  خالی درصد )١جدول 

  بزرگ سارم دهان
 پربودن معده پربودن معده نیمه بودن معده خالی  فصل
  ۲۵  ۱۸  ۵۷  بهار

  ۱۱  ۱۴  ۷۵  تابستان
  ۲۴  ۲۷  ۴۹  پاییز

  ۲۹  ۱۴  ۵۷  زمستان

  
پوستان و  ترجیح غذایی براساس گروه آبزیان شامل ماهیان، سخت

، غذای اصلی این گونه را موتواحتماًال ). ۳ نمودار( بودتنان  نرم
غذاهای تصادفی  جزءشده  های مصرف و سایر گونه داد میتشکیل 
  .بودند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ١٣٩٤ماه  تا بهمن ١٣٩٣ماه  بزرگ طی دی رجیح غذایی در ماهی سارم دهانشاخص ت )٣نمودار 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  مازیار یحیوی  ۶۸

   ۱۳۹۶، زمستان ۱، شماره ۷دوره                                                                                    مجله علوم و فنون شیالت

  بحث
های مرتبط با وضعیت رژیم  هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص

فارس در نواحی  های خلیج در آببزرگ  ماهی سارم دهانغذایی 
  .ساحلی هرمزگان بود

 ۴۲۲محتویات معده  وسنجی  ماه، زیست ۱۴طی در پژوهش حاضر 
ضریب  .ندنوع رژیم غذایی بررسی شد ارزیابیماهی برای عدد 

با افزایش  بود، ۰۱۵۱/۰همبستگی بین طول چنگالی و وزن ماهی 
و  کردمدل نمایی پیروی  و از یافتطول، وزن ماهی نیز افزایش 

. را نشان داد، رشد ایزومتریک بود ۳چون توان به دست آمده حدود 
دما،  مانندمحیطی  عوامل زیست نوسانات [6]بیسواسطبق نظر 

ای از عوامل مهم در تعیین  شوری، نور، اکسیژن و شرایط تغذیه
در محتویات . هستند ۳مقدار توان طول و نزدیکی یا دوری از عدد 

اسبی، مومغ،  معده و روده ماهی سارم، ماهی موتو هندی، یال
ای،  رشته ماهیان، گوازیم دم ، گربهماهیان ماهیان، شورت پنجزاری

شد که ماهیان و خرچنگ مشاهده  صدف، میگو، بزماهی، سایر شگ
ترین گروه در رژیم غذایی ماهی  این ماهیان عمدهداد  نشان می

  .بودندسارم 
 میزان باالترینکه بدنی نشان داد  -نتایج حاصل از شاخص معدی

کاهش این شاخص در فصل . بود خرداد در میزان کمترین و آبان در
با توجه به . ریزی این ماهی باشد دلیل فصل تخم د بهتوان بهار می
بزرگ در فصل بهار، افزایش این شاخص در  ریزی سارم دهان تخم

دلیل شدت تغذیه این ماهی پیش از فصل  به ممکن استآبان 
 دلیل ذخیره انرژی برای زمان تولید مثل باشد که احتماًال به تولید

های فراوان   به نیازمندیتوان این مطلب را  همچنین می. مثل است
غذایی در ماهیان جوان و آنهایی که در حال رشد سریع هستند، 

 [9]و همکاران زاده معصومینتایج حاصل از تحقیق . نسبت داد
بدنی از فصل بهار تا پاییز کاهش و  - شاخص معدیکه نشان داد 

دلیل فراوانی  به ممکن است و یابد با شروع فصل پاییز افزایش می
 - بررسی شاخص معدی. باشدمثل   ا ذخیره انرژی برای تولیدغذا ی

بدنی در ماهی طالل نشان داد شدت تغذیه در فصل پاییز باالتر از 
توان به ذخیره انرژی پس از زمان  سایر فصول بود که دلیل آن را می

مطالعات . [10]ریزی ماهی طالل در فصل تابستان نسبت داد تخم
 Selaroides) زرد گیش خط شده روی انجام leptolepis)  از

ثیر محسوسی اریزی ت دوره تخمکه نشان داد  ،ماهیان خانواده گیش
 ،ریزی طوری که ماهیان بالغ پس از تخم بر شدت تغذیه دارد، به

سایر مطالعات . [9]استشان از ماهیان جوان هم باالتر  میزان تغذیه
ریزی  پس از فصل تخم شدت تغذیه ماهیان معموالً که  ندنشان داد
نتایج حاصل از . [11]رسد و به بیشترین حد خود می یافتهافزایش 

طوری که شاخص  به نشان داد،مطالعه حاضر نیز نتایج مشابهی را 
. بودریزی باالتر از سایر فصول  بدنی در فصل پس از تخم - معدی

سن  مانندریزی سایر عوامل  عالوه بر فصل تخم طبق مطالعات،
که در  طوری ثیرگذار است بهابدنی ت - نیز بر شاخص معدی ماهیان

در مطالعه دیگر . [9]داردماهیان نابالغ این شاخص مقدار باالتری 
  .[12]بودبالغ این شاخص در ماهیان نابالغ بیش از ماهیان 

پر و  حاضر وضعیت معده از نظر شاخص خالی، نیمه پژوهشدر 
بودن  شاخص خالی. شدبزرگ بررسی  پربودن در ماهی سارم دهان

معده میل ماهی برای خوردن غذا و در حقیقت میزان شدت تغذیه 
بودن معده  میانگین کل شاخص خالی. دهد ماهی را نشان می

در فصل % ۴/۷۴های خالی،  بود و بیشترین معده% ۳۲/۶۲
. نددر فصل پاییز بود% ۹/۴۸های خالی  تابستان و کمترین معده
داد  توان در گروه ماهیانی قرار ن گونه را میباتوجه به این مقدار، ای

توجه به شکل دهان و نوع  البته با. خور هستند نسبت کم که به

ها و همچنین بررسی محتویات معده این ماهی در گروه  دندان
از این رو با توجه به این امر غذا . خوار قرار دارد ماهیان گوشت

بودن معده  یل خالیتواند یکی از دال سرعت هضم شده که خود می به
، شوریده شبهروی ماهی  و همکاراننسب  ولی در مطالعه. [13]باشد

بودن معده در فصل بهار و حداکثر آن در  حداقل میزان شاخص خالی
 یماه یو همکاران رو خادم صدردر مطالعه . [13]بودفصل پاییز 

بودن معده در فصل بهار و  یشاخص خال زانیحداقل م ده،یشور شبه
این  مشخص شدمطالعه این در . بود زییثر آن در فصل پاحداک

ماهی در تابستان تغذیه متوسطی دارد و در زمستان این میزان به 
  .[14]رسد حداقل می

های  بودن معده یا غذای کم در بسیاری از گونه شاخص خالی
معده خالی یا وجود مقادیر باالیی از  [5]گرمسیری متداول است

های  تر در آب دلیل هضم سریع تواند به یشده م هضم مواد نیمه
های  بق بررسیط .[15]گرمسیری با نرخ متابولیت باال باشد

سفید، بیشترین میزان شاخص  شده روی معده گیش خال انجام
و کمترین در فصل زمستان % ۵/۸۷بودن معده در فصل بهار  خالی
بودن معده رشد  یکی از دالیل شاخص خالی. [16]ثبت شد ۷۸/۳۴%
 موجبله امثل است که این مس  ابل توجه گنادها در فصل تولیدق

پرشدن حفره شکمی شده که در نتیجه آن حجم معده و اشتهای 
  .شود کم میماهی 

ترین  ماهیان عمدهاز نظر شاخص ترجیح غذایی، مطالعه حاضر در 
% ۶/۰ماهی، % ۷/۹۸ مقدار .بودندگروه در رژیم غذایی ماهی سارم 

غذاهای . پوست در معده سارم مشاهده شد سخت %۴/۴تنان و  نرم
، %۶/۰، مومغ %۵/۲اسبی  ، یال%۷۷ماهی موتو این ماهی شامل 

، %۶/۰ماهیان  ، گربه%۷۷/۳ ماهیان ، شورت%۸۹/۱ماهیان  پنجزاری
، سایر %۸۹/۱، میگو %۶/۰، صدف %۲۵/۱ای  رشته گوازیم دم

 بودند،% ۲۵/۱و خرچنگ  %۶/۰، بزماهی %۴۹/۲ماهیان  شگ
  .بودندغذاهای تصادفی  ین جزءسایر واحتماًال موتو غذای اصلی 

ماهی غذای که نشان داد  [9]و همکاران زاده معصومی مطالعهنتایج 
عنوان  میگو نیز به. استبزرگ  اصلی موجود در معده سارم دهان

غذای اصلی یا  در صورت عدم دسترسی بهغذای فرعی بوده و 
که صدف  حالی در. کند مصرف مین غذای فرعی از آباالی فراوانی 

ماهیان . می نداردیعنوان غذای اتفاقی بوده و از آن تغذیه دا به
های   شان پتانسیلی برای تلفیق جنبه  واسطه تحرک و عمر طوالنی به

، بنابراین دارندشان در مقیاس مکانی یا زمانی  های  مختلف زیستگاه
 .ترس استکننده طعمه در دس ها منعکس رژیم غذایی ماهی

کنند  ماهیان از انواع غذایی انتخابی محدودی تغذیه می گیش
در . [17]که موجودات دیگری در محیط آنها در دسترس است درحالی

با سایر مطالعات  بزرگ مطالعه حاضر غذای اصلی ماهی سارم دهان
بزرگ،  ماهی سارم دهانها  طبق سایر پژوهش. مطابقت دارد

 نظرو از  داشتهه وسیعی از شکار شکارچی ماهری است که دامن
پوستان و سرپایان را شامل  فراوانی به ترتیب ماهیان، سخت

  .[19 ,18]ندشو می
امکان پرورش  یتوان بررس یپژوهش م نیا شنهاداتیاز جمله پ

از  یاقتصاد یور بهره یبررس ا،یآب در طیشرا جادیسارم با ا یماه
 یهرمزگان و بررس گونه در استان نیپراکنش ا یگونه، بررس نیا

توان  ین را نام برد و مگااستان هرمز یها سارم در آب یماه ریذخا
 برایمختلف سال  یها ها و ماه صلبه کمبود نمونه در تمام ف

  .اشاره نمود تدیعنوان محدو گونه به نیا یبررس
  

  گیری نتیجه
  نسبت بودن معده به خالی بزرگ باتوجه به شاخص ماهی سارم دهان
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 ۶۹ هرمزگان یساحل یها بزرگ در آب سارم دهان یماه ییغذا میرژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تنان جزء رژیم غذای آن  پوستان و نرم ماهیان، سخت. ستخور ا کم 
اسبی،  است و یال موتو یماه، بزرگ سارم دهان یماه یاصل یغذاو 

ماهی و  ماهیان، گربه ماهیان، شورت ساردین پهلوطالیی، پنجزاری
 هایغذا ماهیان و بزماهی جزء ای، سایر شگ رشته گوازیم دم
  .شوند محسوب می تصادفی

  
از جناب آقای مهندس آرش باقری، مسئول : دانیقدر و تشکر

های دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس و استاد گرامی  آزمایشگاه
جناب آقای مهندس مانی مهین و همچنین پژوهشکده اکولوژی 

فارس و دریای عمان که همکاری ارزشمندی را با اینجانب   خلیج
  .کمال تشکر و قدردانی را دارماند،  داشته
  .موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است :اخالقی یدیهتای

  .موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است :منافع تعارض
  .موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است :سهم نویسندگان

الله ارشد خانم  ینامه کارشناس انیپا مقاله منتج از نیا :منابع مالی
 یشناس یماه گاهشیکه در محل آزما است درپوریح یشانیپر

  .واحد بندرعباس اجرا شد یدانشگاه آزاد اسالم
  .است
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