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 چکیده

  
های ساحلی ( در آبSphyraena jelloغذایی ماهی کوتر ساده )پژوهش حاضر با هدف تعیین عادات و ارجحیت 

نمونه ماهی به میانگین  385انجام پذیرفت. بدین منظور تعداد  1399تا فروردین  1398چابهار در اردیبهشت 

های جنس نر گرم برای نمونه 45/925 ± 0/12متر و سانتی 0/64±5/3انحراف معیار( طولی )طول کل( و وزنی ±)

وزن -گرم برای جنس ماده مورد بررسی قرار گرفت. رابطه طول  35/1001 ± 2/5متر و سانتی 0/66 ± 45/2و 

اساس آنالیز انجام شده بردست آمد که به L 017/0=W 823/2و برای جنس ماده  L 021/0 =W 752/2برای جنس نر 

برای  %ISFشاخص ن میزان الگوی رشد آلومتریک منفی را نشان داد. کمترین و بیشتری bمقداری عددی 

( و دی %01/18های مرداد )( و برای جنس ماده در ماه% 18/75( و مرداد )% 22/37های بهمن )جنس نر در ماه

های نر و ماده  ترتیب برای جنسهای تحقیق بهدر طول ماه %CVشاخص  ( مشاهده شد. میانگین% 75/84)

در  دهد که گونه کوتر ساده یک گونه پرخور است.میدست آمد که نشان به 84/7±55/2و  79/12±90/15

-به خانواده شگ %FOو کمترین شاخص  عنوان طعمه غذایی شناسایی شدند که بیشترینگروه به 15مجموع 

زی ( تعلق داشت. همچنین ماهیان سطح% Cuttlefish( )49/1( و ماهی مرکب )% Clupeidae( )48/25ماهیان )

های ماهی کوتر ساده ترین طعمهدرصد اهمیت نسبی، مهم 50وی ماهیان( با بیش از ریز )ساردین ماهیان و آنچ

تواند اطالعات مفیدی را در اختیار توجه به اهمیت اکولوژیک ماهی کوتر ساده، نتایج پژوهش حاضر میبا بودند.

 شناسان و محققین فعال در عرصه  ارزیابی ذخایر و مدیریت صید قرار دهد.زیست

 :کلیدی هایواژه 

(، چابهار، دریای عمانS. jelloعادات تغذیه، ارجحیت غذایی، ماهی کوتر ساده )           
 

 مقدمه | 1

داشتن اطالعات کافی درباره روابط شکار و شکارچی، فراوانی شکار، 

یابی به یک مدیریت خوار برای دستتغذیه و رفتار غذایی ماهیان گوشت

های آبی بسیار زیستی در اکوسیستم صید اثربخش و همچنین حفاظت

( و در علم اکولوژی تغذیه به این Alp et al., 2008ضروری است )

(. البته بررسی ارجحیت Saikia, 2016شود )موضوعات پرداخته می

های شکار و انتخاب طعمه توسط ماهی شکارچی نیز یکی دیگر از جنبه

ها ول دوره حیات آنتواند در طمهم اکولوژی تغذیه ماهیان است که می

 نیتریاصل(. Sanchez-Hernandez et al., 2013نیز متفاوت باشد )

و  استیی غذا میرژبررسی ، در ماهیان هیتغذ یاکولوژمطالعه شرط 

 یمحتوا لیو تحل هی( تجز1) پروسهسه اجرای حداقل برای این منظور 

 طیدر دسترس بودن طعمه در محتعیین میزان  (2) روده ایمعده 

توسط ماهی بسیار ضروری است  طعمهآنالیز ارجحیت و  (3ندگی و )ز

(Baker et al., 2014) توان به دست آمده را میو در نهایت نتایج به

های تحلیلی ارزیابی ذخایر و مدیریت صید استفاده عنوان ورودی مدل

دهد که عموماً تاریخچه علم اکولوژی تغذیه آبزیان نشان می نمود. مرور

ای ماهیان از طریق بررسی محتویات معده و روده رفتار تغذیه مطالعه

های مختلفی انجام شده که ها و از طریق محاسبه ریاضی شاخصآن

ها برای مثال جهت سنجش فراوانی طعمه غذایی در محیط اطراف ماهی

( و IRI(، شاخص اهمیت نسبی )OI( )Smyly, 1952از شاخص وقوع )

( و برای بررسی Hyslop, 1980)( %FOشاخص درصد فراوانی وقوع )

(، شاخص Hulbert, 1978گستردگی رژیم غذایی نیز از شاخص لیون )

 Manly(، آلفای مَنلی )Colwell & Futuyma, 1971وینر )-شانون

et al., 1972; Chesson, 1978( و شاخص اسمیت )Smith, 1982 )

آرتور کماستفاده شده است. همچنین برای بررسی انتخاب غذا شاخص 

و درصد همپوشانی   (Mac-Arthur and Levin, 1967و لیون )

(PO%( )Reutter, 1986و برای بررسی ترجیح غذایی شاخص ) های

کوتر  کار رفته است.( بهSaikia, 2016پذیری آیولو و اسکونیر )انتخاب

( شکارچیان حریصی هستند که بیشتر Sphyraenidaeماهیان )

افراد  و باشندمتر می 100سطح تا اعماق های ساحلی از ساکن آب

صورت انفرادی ها بهای و بالغصورت گلهجوان این خانواده اغلب به

    دانشگاه گنبدکاووس | 1400   ©              9(4: )20-27؛ 1400، کاربردیشناسی ماهی هایپژوهشنشریه 

 شناسی کاربردیماهی ایهپژوهش هنشری
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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دانشگاه گنبد کاووس
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 Sphyraenaاین خانواده دارای یک جنس با نام  کنند.زندگی می

گرمسیری حوزه های گرمسیری و نیمهاست و پراکنش آن در آب

 ,.Nelson et al، اطلس و آرام گزارش شده است )های هنداقیانوس

گونه از این خانواده گزارش شده  27(. تا به امروز در سراسر دنیا 2016

 .Sهای کوتر چشم درشت )های جنوب ایران گونهکه در آب

foresteri( کوتر ساده ،)S. jello( کوتر زردباله ،)S. flavicauda ،)

(، کوتر دهان S. putnamaeمواج )(، کوتر S. barracudaکوتر بزرگ )

( ثبت گردیده است S. qenieباله )( و کوتر سیاهS. obtusataزرد )

(Fischer and Bianchi, 1984 ماهیان این خانواده که با ابزارهای .)

شوند، جزء ماهیان صید مختلفی مانند گوشگیر، ترال و قالب صید می

آیند و بر اساس ر میهای جنوب ایران به شمابا ارزش تجاری در آب

آوری تن ساحل 146،858در مجموع  1376-96های آمار صید سال

سهم استان هرمزگان،  %48  اند که از این میزان به طور متوسطداشته

خوزستان بوده است  %3بوشهر و  %13سیستان و بلوچستان،  36%

(IFO, 2018.) 

 Sphyraena jello Cuvier, 1829ماهی کوتر ساده با نام علمی 

هنگام شکار دارد به ببر بهواسطه رفتار تهاجمی و سرعت باالیی که به

هایی است که در سطوح های دریایی شٌهره است. این گونه جزو گونهآب

و همکاران  باچوک کهطوریبه باالیی زنجیره غذایی دریایی قرار دارد،

(Bachok et al., 2004مقدار عددی سطح تروفی را برای این گو ) نه

 Manzoorو همکاران )مانزور اند. همچنین محاسبه و گزارش کرده 5/4

et al., 2019 های پاکستان ( رژیم غذایی ماهی کوتر ساده را در آب

ها این ماهی یک گونه مورد مطالعه قرار دادند که طبق گزارش آن

 91های غذایی آن شامل ماهیان استخوانی )با خوار است و طعمهگوشت

با شود. درصد( می 3پوستان )درصد( و سخت 6(، سرپایان )درصد سهم

که اطالعات محدودی درباره توجه به اهمیت اکولوژیک این گونه و این

 ,Froese and Paulyدر سطح منطقه وجود دارد ) اکولوژی تغذیه آن

(، تحقیق حاضر با هدف تعیین رژیم غذایی و ترجیحات غذایی 2020

ی ساحلی چابهار انجام شد که نتایج حاصل هاماهی کوتر ساده در آب

شناسان و محققین تواند اطالعات ارزشمندی را در اختیار زیستمی

 فعال در عرصه ارزیابی ذخایر و مدیریت صید قرار دهد.

 هامواد و روش | 2 
های اردیبهشت ماهی کوتر ساده در طی ماه هصید شد نمونه 385تعداد 

صیادی چابهار، رمین، بریس  هایگاهلیهتخاز  1399تا فروردین  1398

فروشان چابهار تهیه گردید )شکل و همچنین بازارچه ماهی و پسابندر

های یونولیتی به آزمایشگاه گروه ( و در شرایط نگهداری در یخدان1

شیالت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار منتقل شدند. در 

و وزن هر نمونه با استفاده از  آزمایشگاه، اندازه )طول کل و چنگالی(

گرم  1متر و میلی 1ترتیب با دقت خته بیومتری و ترازوی دیجیتال بهت

ثبت گردید و سپس با شکافتن محوطه شکمی، کل معده جداسازی 

های معده توزین و اقالم غذایی موجود در معده با شد. در ادامه نمونه

 ;Asadi and Dehghani, 1996استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر )

Fischer and Bianchi, 1984; Froese and Pauly, 2020 در )

ها به تفکیک سطح خانواده و بعضاً گونه شناسایی شدند و تعداد آن

 شمارش و ثبت گردید.   

 
 های دریای عمان.موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در آب -1شکل

 (. King, 2007در دامنه طولی موجود برای نر و ماده محاسبه شد )زن و -کل رابطه طولاز طریق معادله زیر 

 
 bو  aهمچنین برای برآورد مقادیر بهینه یب خط است. : شbو  حسب سانتیمتربر  کل طول: Lعرض از مبدا، : a، ماهی بر حسب گرم وزن :W ه ک

 :(Haddon, 2011انجام شد ) Solverن با استفاده از برنامه سازی آحداقل ها از فرمول زیر محاسبه وباقیمانده مربعاتمجموع  ابتدا

 
 

 j: طول کل ثبت شدة نمونه jLآمده از مدل و  دسته: وزن بj ،jexpected W: وزن ثبت شدة نمونه jobserved Wها، : مجموع مربعات باقیماندهSSQکه 

وزن با شاخص رشد ایزومتریک مورد -دست آمده از روابط طولبه bمقادیر  tشد، به کمک آزمون گیری درباره ردر پایان برای تصمیم متر.حسب سانتیبر

 (: Sokal and Rohlf, 1987مقایسه قرار گرفت )
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 Sphyraena jello Cuvier, 1829، ،...                                                                                                                                                 |       22تعیین عادات غذایی ماهی کوتر ساده  
 

st مقدار عددی :t   محاسبباتی وbS     خطبای اسبتاندارد شبیب خبط :

ببا درجبه    αt/2بزگتبر از مقبدار    st(. اگر مقدار عبددی  bرگسیون )همان 

با شاخص رشبد   bد، عدد استیودنت باش tموجود در جدول  n-1آزادی 

باشبد رشبد    b>3داری دارد و اگبر  ( تفباوت معنبی  3ایزومتزیک )عبدد  

منظور بررسبی رژیبم   به : آلومتریک منفی است.b<3آلومتریک مثبت و 

گیری و محاسبه ای زیر اندازههای تغذیهغذایی گونه کوتر ساده، شاخص

ری شباخص پ ب   (:Hyslop, 1980; Yazıcıoğlu et al., 2016شبدند ) 

های نر و ماده کبوتر سباده   معده: برای تعیین درجه پ ر بودن معده نمونه

 برداری استفاده شد.های نمونهدر طول ماه

 

ISF ،شاخص پ ری معده :csW    وزن محتویبات معبده مباهی و :tW :

شاخص تهی بودن معده: از طریبق احتسباب ایبن     -وزن کل بدن ماهی

گیبری  خوری ماهی تصمیمکمتوان درباره وضعیت پ رخوری/شاخص می

 کرد. 

 

CV ،شاخص تهی بودن معده :ES و  هبای خبالی  : تعداد معبدهTS :

نظر آبزی مبورد  باشد CV≥0<20اگر . های بررسی شدهتعداد کل معده

غذیبه  : دارای تCV≥40<60 ،پرخور نسبتاً: CV≥20<40 است، پرخور

 ت.اسخور کم :CV ≥80<100خور و نسبتاً کم :CV≥60<80 ،متوسط

 ه:شاخص درصد فراوانی وقوع طمع -

 
FO )شاخص وقوع طعمه )بر حسب درصد :، iNSهای : تعداد معده

 FO <50های دارای طعمه. اگبر % : تعداد کل معدهNSو  iدارای طعمه 

: غبذای  FO ≥%10< %50شبود،  باشد طعمه غذای اصلی محسوب مبی 

وفور طعمه  توجه داشت : غذای اتفاقی است. البته بایدFO<10فرعی و 

عنوان غذای اصلی یا فرعی تعیین طعمه بهای در در محیط، نقش عمده

 (.Chrisfi et al., 2007و اتفاقی دارد )

شاخص اهمیت نسبی طعمه: از این شاخص برای تعیین ارجحیت  -

 شود.  غذایی و اهمیت نوع غذا استفاده می

IRI : ،شاخص اهمیت نسبیN نسبت تعداد طعمه :i  کبل   به تعبداد

ببه وزن   i: وزن طعمبه  Wحسب درصد( و های شناسایی شده )برطعمه

 ها.کل طعمه

 نتایج | 3
عدد  203عدد جس نر،  170نمونه ) 385های زیستی در مجموع داده

نمونه تعیین جنسیت نشده( مورد تجزیه و تحلیل قرار  12جنس ماده و 

های جنس انحراف معیار( برای نمونه±گرفت. میانگین طول کل و وزن )

گرم و جنس ماده  45/925±0/12متر و سانتی 0/64±5/3نر 

(. در 1گرم بود )جدول  35/1001±2/5متر و سانتی 45/2±0/66

ترتیب بیشترین فراوانی نسبی به طبقات طولی های نر و ماده بهجنس

متر اختصاص ( سانتی%03/25)با  55-60( و %55/22)با  55-50

های معدودی با اندازه بزرگتر از جنس نمونه که در هر دودرحالی داشت،

 (. 2متر مشاهده شد )شکل سانتی 95

وزن هر دو جنس را برای ماهی -نتایج روابط طول کل 2جدول 

و برای  L 021/0 =W 752/2نماید که برای جنس نر کوتر ساده ارائه می

با  stمحاسبه گردید. مقایسه مقادیر  L 017/0=W 823/2 جنس ماده

دست هب bاستودنت نشان داد که بین مقادیر  tر عددی جدول مقادی

(، در نتیجه الگوی α=05/0داری وجود دارد )تفاوت معنی 3آمده و عدد 

 های نر و ماده ماهی کوتر ساده از نوع آلومتریک منفی است.رشد جنس

های ( در طول ماهISF)معده  یشاخص پ ر راتییروند تغبا بررسی 

( و % 22/37برای جنس نر در ماه بهمن )با  ISFار تحقیق، کمترین مقد

( مشاهده شد. البته مقدار این %01/18برای جنس ماده در مرداد ماه )

بود و صرفاً در دو  %50شاخص برای جنس نر در طول ده ماه بیش از 

ماه بهمن و اسفند به زیر این مقدار رسیده بود. در مقابل برای جنس 

های بود و فقط در ماه %60ماه بیش از  9ل در طو ISFماده نیز مقدار 

 (.3مربوط به فصل تابستان کمتر از این مقدار بود )شکل 

 های ماهی کوتر ساده در پژوهش حاضرمعیار( اندازه و وزن نمونهانحراف ±حداقل، حداکثر و میانگین ) -1جدول 

 متغیر
 جنس ماده  جنس نر

 انحراف معیار ±میانگین حداکثر داقلح  انحراف معیار ±میانگین حداکثر حداقل

 6/46 6/102 5/3 ± 0/64  72/44 3/108 45/2 ± 0/66 (cmطول کل )

 9/40 7/97 31/2 ± 0/57  50/40 9/101 35/8 ± 0/61 (cmطول چنگالی )

 317 2576 0/12 ± 45/925  302 2380 2/5 ± 35/1001 (gوزن بدن )

 
]  ماهی کوتر ساده به تفکیک جنسیتهای توزیع فراوانی طولی نمونه -2شکل
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 های ماهی کوتر ساده به تفکیک جنسیتآمده از نمونه دستهوزن ب-پارامترهای رابطه طول کل -2جدول 

 تعداد هانمونه
 وزن-های رابطه طول کلویژگی

a b 2r st ( 05/0نوع رشد=α) 

 27/16 96/0 752/2 021/0 170 نر

 15/13 98/0 823/2 017/0 203 ماده آلومتریک منفی

 02/14 93/0 765/2 025/0 385 دو جنس
 

 

 برداریهای نمونه( به تفکیک جنسیت ماهی کوتر ساده در طول ماهISFات شاخص پُری معده )روند تغییر -3شکل

-درصد( برای جنس 95حدود اطمینان  ±)بودن معده .تهی شاخص

محاسبه شد که  84/7±55/2و  90/15±79/12ترتیب های نر و ماده به

اده نشان د 4برداری در شکل های نمونهروند تغییرات آن در طول ماه

های اردیبهشت، خرداد و آذر در ماه CV =0شده است. مقدار شاخص 

برای جنس نر و ماه خرداد برای جنس ماده مشاهده شد. از طرفی 

ماه ترتیب در مردادهای نر و ماده بهبرای جنس CVحدکثر مقدار 

شاخص درصد فراوانی  دست آمد.( به%60/14( و فروردین ماه )63%)

ماهی کوتر در رژیم غذایی  (%FO) ایی شدههای شناسوقوع طمعه

(، آنچوی Clupeidaeماهیان )دهد که اقالم غذایی شگنشان می ساده

(، بقایای ماهیان، فانوس ماهیان Engraulidaeماهیان )

(Myctophids( و گونه طالل )Rastrelliger kanagurta در( )

نی را به خود ترتیب بیشترین فراوابه( %06/63مجموع با سهمی برابر با 

(، Cuttlefishمرکب )ماهیههای بچاند و در مقابل طعمهاختصاص داده

( و کریشو Mullidae(، بز ماهیان )Drepanidaeعروس ماهیان )

( کمترین %6( )در مجموع با سهمی کمتر از Synodontidaeماهیان )

 (.5اند )شکل فراوانی وقوع را داشته

  
 برداریهای نمونه( به تفکیک جنسیت ماهی کوتر ساده در طول ماهCVی بودن معده )روند تغییرات شاخص ته -4شکل

 

 
 های چابهار( در رژیم غذایی ماهی کوتر ساده در آب%FO) وقوع طمعه یشاخص درصد فراوان -5شکل 
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های نتایج مربوط به شاخص اهمیت نسبی طعمه 3در جدول 

( و ترجیح غذایی ماهی کوتر ساده ارائه شده %IRI)شناسایی شده 

به  ترتیب مربوطبه %IRIرین و کمترین مقدار شاخص است که بیشت

ماهیان و عروس %13/35با ( Clupeidaeماهیان )گروه شگ

(Drepanidae با )است.  %18/0 

 های چابهار( در رژیم غذایی ماهی کوتر ساده در آب%IRIطعمه ) ینسب تیاهم -3جدول 

 %IRI اقالم غذایی شناسایی شده %IRI اقالم غذایی شناسایی شده

 97/0 (Mugilidae کفال ماهیان ) 13/35 (Clupeidaeشگ ماهیان )

 82/2 (Carangidaeگیش ماهیان ) 51/15 (Engraulidae آنچوی ماهیان )

 97/0 (Synodontidaeکریشو ماهیان ) 50/7 (Leiognathidaeپنجزارس ماهیان )

 26/8 (Myctophidaeفانوس ماهیان ) 18/2 (Lactariidaeگیش ماهیان کاذب )

 64/0 (Mullidaeبز ماهیان ) 15/2 (Nemipteridaeگوازیم ماهیان )

 17/3 (Sphyraenidaeکوتر ماهیان ) 18/0 (Drepanidaeعروس ماهیان )

 38/0 (Cuttlefishماهی مرکب ) 80/4 (R. kanagurtaماهی طالل )

 - 34/15 بقایای بدن ماهیان

 گیریبحث و نتیجه | 4
-در رابطه طول bمقدار عددی  (Froese, 2006فروس )طبق گزارش 

در تحقیق  است که 5/3تا  5/2طور نرمال بین وزن اکثر ماهیان به

های نر و وزن برای جنس-حاضر مقادیر شیب خط رگرسیون رابطه طول

محاسبه شد که  82/2و  75/2ترتیب ( بهS. jelloماده گونه کوتر ساده )

 دست آمده است.تیجه بهندهنده صحت محاسبات و نشان

همچنین نتایج آزمون آماری نشان داد که الگوی رشد این ماهی  

آلومتریک منفی است و بیانگر این مطلب است که در طول فرآیند رشد، 

شود و یا اینکه تر میشکل بدن افراد بزرگتر و بالغ از نظر طولی کشیده

تری ای مناسبهبرداری شرایط تغذیهای کوچکتر در زمان نمونهنمونه

محاسبه شده در تحقیق حاضر با مطالعات  bمقایسه مقادیر  اند.داشته

( تا حدودی متفاوت است که 4انجام شده در سایر مناطق دنیا )جدول 

البته در اغلب این تحقیقات الگوی رشد آلومتریک منفی گزارش شده 

 است. 

ی مانند تواند تحت تأثیر فاکتورهای متعددمی bتفاوت در مقدار 

نوع جنسیت، تفاوت در دامنه طولی مورد بررسی، مراحل تکامل گنادی 

و رسیدگی جنسی، تغییرات فصلی، زیستگاه، میزان مواد غذایی، 

های صید شده و همچنین وضعیت سالمت و درجه پر بودن معده نمونه

دما، شوری و موقعیت جغرافیایی باشد عوامل محیطی مانند 

(Froese, 2006.) 

 (.Freose and Pauly, 2021در سراسر دنیا ) (S. jello)وزن گزارش شده برای ماهی کوتر ساده –رابطه طول  -4ل جدو

 منبع a b (cmدامنه طولی ) جنسیت مکان

 Edwards and Shaher (1991) 60/2 028/0 - تفکیک نشده خلیج عدن

خلیج عدن و دریای 

 سرخ

 70/2 020/0 6/21 - 2/93 ماده
Al Sakaff and Esseen (1999) 

 72/2 019/0 6/21 – 0/85 نر

 آفریقای جنوبی
 Torres (1991) 81/2 014/0 - نشده کیتفک

 Harrison (2001) 88/2 011/0 - نشده کیتفک

 هندوستان
 06/3 005/0 6/16 – 0/27 نر

Abdurahiman et al., (2004) 
 17/3 004/0 7/16 -2/28 ماده

 Ahmad et al., (2003) 11/3 004/0 - نشده کیتفک مالزی

 Kulbicki et al., (1993) 24/3 002/0 - نشده کیتفک فیلیپین

 )بوشهر(  ایران
 78/2 010/0 5/37 – 5/93 نر

Hosseini el al., (2009) 
 88/2 007/0 5/39 – 80 ماده

 ایران )چابهار(
 75/2 021/0 6/46 – 6/102 نر

 مطالعه حاضر
 82/2 017/0 7/44 – 3/108 ماده

 

 

نشان داد  %ISFدر پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل نتایج شاخص 

های نر و ماده گونه کوتر ساده در طول فصول که شدت تغذیه جنس

که در جنس نر کمترین طوری، بهمختلف سال دارای نوسان بوده است

-شدت تغذیه در فصل زمستان و در جنس ماده در فصل تابستان می

توانند مثل میکاهش دمای آب و فصل تولیدمل مختلفی مانند باشد. عوا

 ,Weatherley and Gillشوند )باعث کاهش شدت تغذیه ماهیان 

( Hosseini et al., 2009و همکاران ) حسینی اساس گزارشبر (.1987

های خلیج فارس در اواسط بهار و ریزی ماهی کوتر ساده در آباوج تخم

کننده نتایج پژوهش افتد که این یافته تأییداوایل تابستان اتفاق می

وجود تعداد  Dorner et al., (2003)البته طبق اظهارات  حاضر است.

های معده خالی در ماهیان گوشتخوار نیز امری رایج و معمول باالی نمونه

دهد که گونه کوتر نشان می %CVهای شاخص همچنین یافتهاست. 

دهد نیز نشان می %FOست و شاخص ساده پرخور و یا نسبتاً پرخور ا

های شناسایی شده در رژیم غذایی ماهی کوتر ساده، در بین طعمه

زی ریز )ساردین ماهیان و آنچوی ماهیان( بیشترین درصد ماهیان سطح

 بیشترین فراوانی را در محیط زیست ماهی دارند.  دیگر ییا به بیان و وقوع
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( Salarpouri et al., 2018و همکاران )ساالرپوری  طبق گزارش

ی های اصلهای ساحلی جاسک در دریای عمان یکی از صیدگاهآب

دلیل یکسان که بهآید و با فرض اینشمار میزی ریز بهماهیان سطح

های ایرانی دریای عمان بودن منطقه این شرایط برای سایر نواحی آب

تواند شرایط کند، دلیل پرخوری گونه کوتر ساده مینیز صدق می

ای مناسب و فراوانی غذا در محیط زندگی آن باشد. همچنین تغذیه

-نیز دلیل دیگری برای این ادعا است چرا که شگ %IRI نتایج شاخص

درصد اهمیت  50ماهیان و آنچوی ماهیان در مجموع )با بیش از 

آیند. البته در حساب میهای ماهی کوتر ساده بهطعمه تریننسبی( مهم

تحقیق حاضر طعمه غذایی بقایای بدن ماهیان )که قابل شناسایی 

تواند طیف بعدی قرار داشت که مینبودند( از نظر اهمیت در جایگاه 

ای از ماهیان را شامل شود اما به دلیل رفتار تهاجمی و درندگی گسترده

تکه شده و قابل هنگام شکار بدن ماهیان تکهبهگونه کوتر ساده 

 شناسایی نبودند. 

دهد که گونه کوتر ساده های تحقیق حاضر نشان میدر پایان، یافته

(S. jelloموجود در آب )ای یک های ایرانی دریای عمان از نظر تغذایه

زی ریز بیشترین گونه پرخور است و در رژیم غذایی آن ماهیان سطح

رویه از ذخایر این گروه از آبزیان اهمیت را دارند. بنابراین برداشت بی

تواند ها در زنجیره غذایی اکوسیستم، مینظر گرفتن نقش آنبدون در

های دیگر )از جمله ماهی کوتر ساده( تأثیر همدت بر ذخایر گوندر دراز

 منفی بگذارد.
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Abstract 

The purpose of this study was to explore the feeding habits and preference prey of 

Sphyraena jello in Chabahar marine waters between April 2019 to March 2020. The 

number of 385 specimens with mean (±SD) total length and weight 64.0±3.5 cm and 

925.45±12.0 g for males and 66.0±2.45 cm and 1001.35±5.2 g for females were 

examined. Length-weight relationships of male and female was respectively computed 

W=0.021L2.752 and W=0.017L2.823. For males, the maximum and minimum ISF% was 

observed in February (with 37.22%) and August (75.18%). Against, it was 18.01% and 

84.75% in August and January for female. Mean (±95% CL) vicinity index (CV%) 

was calculated 15.90±12.79 (for male) and 7.84±2.55 (for female), which are indicated 

S. jello is a full-feed species. Fifteen food items were recognized which the maximum 

and minimum FO% were related to Clupeidae (with 25.48%) and Cuttlefish (with 

1.49%). Small-pelagic fish (Sardins and Anchovis) were the most important food items 

(with more than 50%) of this species, totally. Considering ecological importance of S. 

jello, these result could provide useful information for fish biologists and stock 

assessment and fisheries management researchers.     
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