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رژیم غذایی ماهی شیر ( )Scomberomorus commersonدرآبهای ساحلی ایران
درخلیج فارس و دریای عمان
سید عباس حسینی ،1محمد درویشی ،1غالرم رضا دریانبرد
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رژیم غذایی ماهی شیر در آبها ی ساحلی ایران در خلیج فارس و دریای عمان در طی سالهای 1384-86
بررسی شد .با بررسی محتویات معده در  1655قطعه ماهی شیر صید شده به وسیله گوشگیر ،مشخص
شد که این گونه از سه گروه ماهیان ،سرپایان و سخت پوستان تغذیه می کند .در این میان ،ماهیان از
بیشترین درصد فراوانی تعداد ( 99/3درصد) و فراوانی حضور ( )99/1برخوردار بودند .تعداد  9خانواده در
بین ماهیان ،یک خانواده درگروه سرپایان و یک خانواده درگروه سخت پوستان ثبت شد که در مجموع
 15گونه قابل شناسایی بودند .در بین گروه ماهیان ،خانواده موتو ماهیان و ساردین ماهیان به ترتیب از
بیشترین درصد فراوانی (به ترتیب خانواده  22درصد و 13/5درصد تعداد کل اقالم غذایی) و بیشترین
درصد فراوانی حضور (به ترتیب خانواده  8/3درصد و  14/4درصد تعداد کل معده های مورد بررسی)
برخوردار بودند .بنابراین به نظر می رسد سادرین ماهیان غذای ترجیحی ماهی شیر باشند .شدت تغذیه
ماهی شیر زمانی بیشتر می شود که اوج صید سطحزیان ریز در فصل بهار و زمستان در آبهای ساحلی
صورت می گیرد .به دلیل نقش موتو ماهیان و ساردین ماهیان در تغذیه ماهی شیر الزم است در برداشت
از ذخائر با ارزش سطح زیان ریز دقت بیشتری صورت گیرد.
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ماهی شیر  Scomberomorus commersonبه دلیل ارزش اقتصادی بسیار باالیی که دارد جزو گونه های ممتاز در مقایسه با
دیگر ماهیان اقتصادی در خلیج فارس ،دریای عمان و دریای عربی محسوب می شود ) .(Jayabalan et al., 2011ماهی شیر
جزو گونه های فوق سطحی 1و حاره ای درشت از خانواده تون ماهیان است که صید هدف صیادان تجاری ،تفریحی و سنتی در
تمام منطقه آقیانوس آرام و غرب آقیانوس هند می باشد ) .(Grandcourt et al., 2005پراکنش این گونه در آبهای کم عمق
ساحلی تا کناره فالت قاره در اعماق  10تا  70متر می باشد که اغلب در آبهای با شوری کم و کدورت زیاد یافت می شود
) . (McPherson, 1987این گونه ،اغلب در آبهای کم عمق در طول شیب های ساحلی شنا می کند و مهاجرت های طوالنی در
طول ساحل انجام می دهد .با وجود این ،به نظر می رسد جمعیتهای مقیم نیز از گونه ماهی شیر وجود داشته باشد
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) .(Collette, 2001تجزیه و تحلیل های اخیر ژنتیکی ماهی شیر در منطقه دریایی ( ROPME2خلیج فارس ،دریای عمان و
دریای عربی) نشان داد که تنها یک ذخیره از ماهی شیر در تمام این منطقه دریایی وجود دارد ).(Hoolihan et al., 2006
ماهی شیر همانند تون ماهیان به دلیل تغذیه از ماهیان پالژیک سطحی در باالی شبکه غذایی قرار می گیرد ).(Roger, 1994
3
حذف چنین شکارچیان رده باالیی از اکوسیستم اثر غیرمستقیم از باال به پایین بر شبکه غذایی دارد (Essington et al.,
) .2002از طرفی ،ماهیان مورد تغذیه شکارچیان اغلب نقش اساسی در انتقال انرژی از سطوح پایین تر غذایی به سطوح باالتر
اکوسیستم های آبی دارند ) . (Pikitch et al., 2012در حقیقت ،آنها می توانند هم کنترل باال به پایین بر پالنکتون ها و هم
کنترل پایین به باال بر روی شکارچیان ) (Cury et al., 2000و هم به ویژه بر روی ساختار و عملکرد اکوسیستم ها تاثیر داشته
باشند.
اکثر گونه های سطح زی درشت غالبا به صورت گله ای به دنبال حجم باالی غذا برای تامین نیازهاای متابولیاک بااالی خاود
هستند ) .(Gerking, 1994این گله ها شامل بی مهرگان ،از قبیل سرپایان و همچنین گله های ماهیاان ساطح زی مای باشاد.
بنابراین ،این گونه های سطح زی درشت در تغذیه فرصت طلب 4بوده و میزان محتویاات معاده آنهاا در زماان صاید مانعک
کننده الگوی رفتار تغذیه ای آنها می باشد.
مهم ترین ابزار صید به کار برده شده برای ماهی شیر در آقیانوس هند تورهای گوشگیر می باشد که پ از آن صید با قاالب
و تورهای گردان پیاله ای در رتبه بعدی قرار می گیرند .صید عمده این گونه باه وسایله تورهاای گوشاگیر توسار کشاورهای
اندونزی ،هند و ایران صورت می گیرد ).(Pierre et al., 2014
میانگین صید ماهی شیر در آقیانوس هند طی سالهای  2009تا  2013به میزان  146/000تن گزارش شده است
( .)Anonymous, 2015بیشترین میزان صید در سال  2012به میزان  160/000هزار تن می باشد که در سال  2013با کمی
کاهش به  153/000هزار تن رسیده است .متوسر صید ماهی شیر در ایران حدود 17/500تن طی  4سال اخیر گزارش شده
که بیشترین صید در سال  1393در حدود  24/000تن بوده است ).(Yearbook of Fisheries Organization, 2014
جزئیات ترکیب غذایی گونه های هدف از عوامل مهم در توسعه مدیریت شیالتی می باشد ) .(Al-Oufi et al., 2004همچنین،
اطالعات رژیم غذایی برای فهم بهتر مهاجرت های فصلی گونه های مهاجر ضروری است ) .(Chase, 2002تغییرات فراوانی
شکار بر حسب زمان و مکان ممکن است بر پراکنش زمانی و مکانی ،قابلیت آسیب پذیری و نرخ صید گونه های ماهی
تاثیرگذار باشد ).(Itano, 2000
اطالعات مربوط به عادت غذایی گونه با ارزش اقتصادی ما هی شیر در خلیج فارس و دریای عمان بسیار نامحدود است.
بررسیهای انجام شده توسر  Vahabnezhadو همکاران ( )2015به وسیله مدل  Ecopathو با استفاده از اطالعات محتویات
معده و پارامترهای پویایی جمعیت موجود  15گروه اکولوژیک ،یک زنجیره غذایی اولیه را برای ماهی شیر مشخص کرد که در
آن تقابل غذایی ماهی شیر را با گونه های مورد تغذیه نشان داد .تحقیقاتی نیز بر روی تغذیه ماهی شیر توسر  Al-Oufiو
همکاران ( )2004در آبهای ساحلی عمان انجام گرفت .گزارش ارائه شده توسر  )1996( Al-Hosniدر آبهای عمان نیز نشان
داد که ماهی ساردین از جن  Sardinellaجزء غذاهای اصلی ماهی شیر بوده است.
بررسی های انجام شده در آبهای هند مشخص کرد که افراد جوان ماهی شیر از تعداد زیادی از گونه های ماهی تغذیه میکنند
 Trichiurus sp.می باشد (Bal and Rao,
که غذای اصلی آنها ماهی آنچوی از جن  Anchoviellaو یال اسبی از جن
).1990
مطالعات انجام شده بر روی انواع گونه های ماهی شیر از جن  Scomberomorus sp.در آبهای ساحلی استرالیا نشان داده
است که این گونه ها گوشتخوار و غالبا ماهی خوار 5می باشند که از ساردین ،آنچوی و گاهی میگو و اسکوئید تغذیه میکنند.
با وجود این ،طبیعت ماهی خوار بودن در ماهیان بزرگتر مشهودتر می باشد ).(McPherson, 1987
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به دلیل اهمیت اقتصادی باالی ماهی شیر و نقش آن در درآمد اقتصادی صیادان محلی در دریای عمان نیاز بود تا مطالعات
تغذیه ای بر روی این گونه به منظورآگاهی از رژیم غذایی و مدیریت بهتر از این ذخائر صورت گیرد .هدف اصلی مقاله حاضر
تعیین رژیم غذایی ،درصد ترکیب آنها در ماهی شیر و بررسی میزان محتویات غذایی به تفکیک زمان وگروه های طولی
می باشد .نتایج به دست آمده مربوط به نمونه های جمع آورری شده در سواحل خلیج فارس و دریای عمان در طی سالهای
 1384تا  1386می باشد.
مواد و روشها
جمع آوری نمونه های معده جهت بررسی رژیم غذایی ماهی شیر از طریق خرید ماهی از بازار ماهی صورت گرفت که نتیجه
صید ماهی شیر از مراکز مهم تخلیه صید واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان بود و از غرب به شرق شامل بندرلنگه،
بندرعباس ،جاسک ،کنارک ،چابهار و بری می شود (شکل  .)1در بعضی مواقع تهیه نمونه با خرید ماهی از بعضی از این
مراکز تخلیه نیز صورت می گرفت .نمونه گیری توسر دو گروه از تیم تحقیقاتی جداگانه که یک گروه در پژوهشکده اکولوژی
خلیج فارس و دریای عمان و گروه دیگر در مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور -چابهار مستقر بودند ،انجام می گرفت.
نمونه برداری به صورت هفته ای یکبار از بازار ماهی یا از یکی از مراکز تخلیه صید در تمام ایام سال از  1384تا  1386انجام
میگرفت .تعداد نمونه های انتخابی در هرماه  50قطعه در نظر گرفته شده بود که این نمونه ها تمام دامنه های طولی ماهیان
صید شده را به خود اختصاص می داد .در مجموع تعداد  1655عدد معده ماهی شیر مورد بررسی قرار گرفت .در هر مرحله
نمونه گیری  ،پ از خریداری نمونه های ماهی شیر و انتقال آن به مراکز تحقیقاتی ،در شرایر نگهداری در محفظه های حاوی
یخ ،ابتدا طول چنگالی (بادقت یک سانتی متر) و وزن کل بدن (با دقت نیم کیلو) ثبت گشته و سپ با شکافتن محوطه
شکمی ماهی کل معده استخراج می شد .همزمان با تعیین جنسیت نمونه های ماهی شیر و ثبت آن در فرمهای مربوطه ،وزن
نمونه های معده استخراج شده (با دقت یک گرم) و وضعیت معده در سه حالت پر ،نیمه پر و خالی ثبت می شد .پ از
شناسایی اقالم غذایی موجود در محتویات معده (تا حد ممکن در سطح گونه) تعداد آنها نیز در هر یک از گروههای ماهی،
سخت پوست و سرپایان به تفکیک شمارش می شد.
برای تعیین رژیم غذایی از درصد فراوانی بر حسب تعداد استفاده شد که در آن درصد فراوانی هر نوع شکار به تعداد کل انواع
شکار محاسبه گردید .برای به دست آوردن ترجیح غذایی ،از فراوانی وقوع شکار (FO) 6استفاده شد که بر اساس آن درصد
معده های دارای شکار مشخص نسبت به تعداد کل معده های حاوی مواد غذایی سنجیده می شود (Fonteneau and
):Marcille, 1993

 :FOفراوانی وقوع شکار :Nsj ،تعداد معده های حاوی شکار مشخص :Ms ،تعداد کل معده های حاوی مواد غذایی.

 :ISFشاخص پری معده :Mcs ،وزن محتویات معده ماهی :Mt ،وزن کل بدن ماهی.

Frequency of occurrence
Index of stomach fullness
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برای تعیین درجه پر بودن معده ماهی شیر از شاخص پری معده (ISF) 7به تفکیک ماه و کالس طولی به شرح ذیل استفاده
گردید ):(Mendizabal, 2014
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شکل  .1نقشه مراکز تخلیه صید
(دایره های توپر) در سواحل آبهای
ایران در خلیج فارس و دریای عمان
برای جمع آوری نمونه های ماهی
شیر.

نتایـج
دامنه طولی ماهی شیر نمونه برداری شده از  32تا  144سانتی متر در تغییر بوده است که مد طولی  79سانتی متر و میانگین
طولی  75/04ساتی متر به دست آمد .از تعداد کل ماهیان بررسی شده نتایج نشان داد که وضعیت معده خالی در تمام ماههای
سال بیشترین فراوانی را در مقایسه با معده های نیمه پر و پر به خود اختصاص داده بود که به طور متوسر  60/8درصد از
تعداد کل معده ها بوده است (جدول  .) 1همچنین ،در تمام ماههای سال نمونه برداری معده پر در مقایسه با معده نیمه پر از
کمترین درصد فروانی برخوردار بوده است که به طور متوسر 14/4درصد تعداد کل معده ها را تشکیل داد .بررسی ها به
تفکیک فصل نشان داد که در فصل زمستان فراوانی تعداد معده پر بیشتر (27/7درصد تعداد کل معده ها) از بقیه فصول بوده
که پ از آن فصل بهار در رتبه بعدی قرار می گیرد ( 25/2درصد تعداد کل معده ها) (جدول.)2
جدول  . 1وضعیت معده ماهی شیر در سه حالت پر ،نیمه پر و خالی به تفکیک ماه برای نمونه های صید شده توسر تورهای گوشگیرسطح در دریای
عمان و خلیچ فارس (.)1384-86

ماه

وضعیت معده

تعداد مورد

(درصد فراوانی)

بررسی

فروردین

140

12/9

20/7

66/4

اردیبهشت

126

12/7

20/6

66/7

خرداد

137

19/0

24/1

56/9

تیر

136

8/1

11/8

80/1

مرداد

146

15/8

24/0

60/3

شهریور

195

10/3

27/2

62/6

مهر

106

9/4

24/5

66/0

آبان

164

19/5

30/5

50/0

آذر

125

12/8

41/6

45/6

دی

138

16/7

34/1

49/3

بهمن

125

17/6

16/8

65/6

اسفند

117

17/9

22/2

59/8

کل

1655

14/4

25/0

60/8
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پر

نیمه پر

خالی
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رژیم غذایی

از مجموع  655عدد معده حاوی مواد غذایی ،سه گروه غذایی ماهیان ،سرپایان و سخت پوستان در محتویات معده مااهی شایر
مشاهده گردید که ماهیان بیشترین درصد فراوانی بر حسب تعداد ( 99/3درصد) را نسبت به کل گروه هاای غاذایی باه خاود
اختصاص داده بودند (جدول  .)2گروه سرپایان  0/28درصد و گروه سخت پوستان 0/42درصد فراوانی را تشکیل داده بودند.
در بین ماهیان 9 ،خانواده ساردین ماهیان  ،Clupeidaeمتو ماهیان  ، Engraulididaeتون ماهیان  ، Scombridaeگیش ماهیان
 ،Carangidaeحسون ماهیان  ،Synodontidaeپنجزاری ماهیان  ، Leiognathidaeبزماهیان  ، Mullidaeیال اسبی ماهیان
 Trichiuridaeو گربه ماهیان  ، Ariidaeشناسایی شدند .در بین خانواده ساردین ماهیان چهار گونه ،بین خانواده متوماهیان،
تون ماهیان و گیش ماهیان هریک دو گونه ،بین خانواده حسون ماهیان ،پنجزاری ماهیان و گربه ماهیان هرکدام یک گونه
قابل شناسایی بودند .در بین گروه سرپایان تنها یک خانواده  Loliginidaeاز اسکوئید ماهیان و درگروه سخت پوستان نیز یک
خانواده عقربک  Squillidaeشناسایی گردید ند که بخشی ازسخت پوستان شامل میگوهای شناسایی نشده بودند .از اسکوئید
ماهیان تنها یک گونه اسکوئید هندی و در خانواده عقربک یک گونه  Natosquilla investigatorisشناسایی شدند.
از میان خانواده های مورد بررسی ،خانواده موتوماهیان با  22درصد فراوانی نسبت به کل خانواده های مورد بررسی بیشترین
فراوانی و سپ ساردین ماهیان (13/5درصدفراوانی) ،گیش ماهیان (2/8درصد فراوانی) و تون ماهیان (1/9درصد فروانی) به
ترتیب فروانی قرار داشتند (شکل .)2خانواده حسون ماهیان و گربه ماهیان به یک میزان با  0/07درصد کمترین فراوانی را در
بین خانواده های مورد بررسی به خود اختصاص داده بودند .در بین خانواده ساردین ماهیان ساردین سند ( 2/3درصد از فروانی
کل) و در بین موتو ماهیان گونه موتو منقوط ( 8/3از فروانی کل) بیشترین درصد فروانی را تشکیل دادند .همچنین55/9 ،
درصد از ماهیان به دلیل فرایند هضم غیرقابل شناسایی بودند که درصد قابل توجهی از فراوانی کل ماهیان را نشان دادند.
ترجیح غذایی

اطالعات درصد فروانی حضورگروه های غذایی نشان داد که ماهیان بیشترین فراوانی حضور ( 99/1درصد ) را نسبت به کل
معده های مورد بررسی از خود نشان دادند (جدول  .)2در بین خانواده های مورد بررسی ،خانواده ساردین ماهیان باالترین
سهم فراوانی حضور ( 14/4درصد) را نشان داده است که به عنوان غذای ترجیحی در میان خانواده های اقالم غذایی ماهی شیر
معرفی می گردد .عالرغم اینکه موتو ماهیان بیشترین درصد فراوانی را نسبت به تعداد کل خانواده های اقالم غذایی تشکیل
داده بود ،اما از نظر ترجیح غذایی در مرتبه دوم پ از ساردین ماهیان قرار می گیرند که  8/3درصد فراوانی حضور را از کل
معده های مورد بررسی نشان داده است .خانواده تون ماهیان و گیش ماهیان از نظر فراوانی حضور در مراتب بعدی قرار داشتند
که به ترتیب 3/4درصد و  2/7درصد حضور را نسبت به تعداد کل معده نشان دادند .در میان خانواده تون ماهیان گونه طالل از
نظر فراوانی حضور از اهمیت خاصی برخوردار بوده است ( 2/9درصد کل معده ها) ،درصورتیکه در خانواده گیش ماهیان بخش
عمده ای از اقالم غذایی موجود در کل معده ها غیر قابل شناسایی بودند (1/8درصد تعداد کل معده ها).








گیش ماهیان

شکل  .2درصد ترکیب غذایی اقالم
غذایی موجود در معده ماهی شیر
صید شده توسر تورهای گوشگیر
سطح در دریای عمان و خلیچ فارس
(.)1384-86

2/8
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جدول  . 2فراوانی حضور و تعداد اقالم غذایی به تفکیک گروه های یافت شده در محتویات معده ماهی شیر برای نمونه های صید شده به وسیله تورهای
گوشگیر سطح در خلیج فارس و دریای عمان (.)1384-86

تعداد
14 4

)(%
99/3

تعداد
652

)(%
99/1

191

13/5

95

14/4

ساردین رنگینکمان ()Dussumieria acuta
ساردین سند )(Sardinella sindensis

12
33

0/85
2/3

5
12

0/76
1/8

ساردین روغنی)(Sardinella longiceps

1

0/07

1

0/15

شمسک ()Ilisha spp.

2

0/14

2

0/30

گونه های شناسایی نشده

143

10/1

75

11/4

310

22/0

54

8/3

117

8/3

62

9/4

1

0/07

1

0/15

192

13/6

53

8/1

27

1/9

22

3/4

طالل )(Rastrelliger kanagurta

23

1/6

19

2/9

تون منقوش ()Auxis thazard

4

0/28

3

0/49

44

2/8

18

2/7

گیش دم زرد ()Alepes djedaba

13

0/92

2

0/30

کتو ()Megalaspis cordyla

5

0/35

4

0/61

گونه های شناسایی نشده

26

1/48

12

1/8

حسون معمولی ()Saurida tumbil

1

0/07

1

0/15

پنجزاری ()Leiognathus spp.

25

1/8

6

0/91

بز ماهیان )(Mullidae

گونه های شناسایی نشده

3

0/21

3

0/46

یال اسبی ماهیان)(Trichiuridae

گونه های شناسایی نشده

12

0/85

6

0/91

گربه ماهیان ((Ariidae

گربه ماهی ()Arius spp.

1

0/07

1

0/15

790

55/9

446

67/8

4

0/28

3

0/46

6

0/42

3

0/46

4

0/28

1

0/15

2

0/14

2

0/30

گروه

گونه

خانواده
مجموع
ساردین ماهیان
)(Clupeidae

موتو ماهیان
)(Engraulididae

موتو منقوط ()Encrasicholina punctifer
لچه )(Thryssa spp.
گونه های شناسایی نشده

مـاهی
)(Fish

تون ماهیان
)(Scombridae

گیش ماهیان
)(Carangidae

حسون ماهیان )(Synodontidae
پنجزاری ماهیان)(Leiognathidae

)
سرپایان
)(Cephalopods

ماهی شناسایی نشده (هضم شده)
اسکوئید ماهیان )(Loliginidae

اسکوئید هندی )(Loligo duvauceli

مجموع
سخت پوستان
)(Crustaceans

عقربک )(Squillidae

عقربک ()Natosquilla investigatoris

میگوی شناسایی نشده

1414

کل

658

وضعیت پری معده

تغییرات ماهانه میانگین شاخص پری معده نشان می دهد که در سه دوره یا فصل بهار ،پاییز و زمستان میزان این شاخص
روند افزایشی به خود می گیرد (شکل  .) 3با شروع فصل تابستان از تیر تا شهریور میزان شاخص پری معده روند کاهشی از
خود نشان میدهد .نمودار پراکندگی داده های وزن محتویات م عده نشان می دهد که اکثر نمونه ها ،بدون در نظر گرفتن وزن
ماهی ،حاوی مواد غذایی اندکی می باشند (شکل  .) 4رابطه بین وزن محتویات معده و وزن بدن ماهی تنها در ماهیان شیر
بزرگتر (باالتر از 12کیلوگرم) که حاوی مواد غذایی بیشتر از  0/1کیلوگرم می باشند ،مشاهده شد .اثرات طول نیز با استفاده از
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شاخص پری معده مورد مقایسه قرار گرفت .درصد مواد غذایی نسبت به وزن کل با افزایش طول ماهی شیر نیز کاهش می یابد
(شکل  .)5مقدار غذای مشاهده شده در کالس طولی  32-75سانتی متر برابر 0/9درصد وزن بدن ماهی شیر بوده است که
تقریبا به 0/5درصد در کالس طولی بزرگتر  120-130سانتی متر کاهش یافت.




 
 
 

میان ین شاخ

 

پری معده

شکل  .3تغییرات ماهانه شاخص پری
معده ماهی شیر برای نمونه های صید
شده توسر تورهای گوشگیرسطح در
دریای عمان و خلیچ فارس (.)1384-86
خطای استاندار بوسیله نوارهای خطا
) (Error barsنشان داده می شود.

 

اسفند

بهمن

آذر

دی

آبان

مهر

شهریور

تیر

مرداد

خرداد

اردیبهشت

فروردین

ماه

 
n=655, r=0.49


 

شکل  .4نمودار پراکندگی محتویات معده
ماهی شیر و وزن کل ماهی شیر برای
نمونه های صید شده توسر تورهای
گوشگیرسطح در دریای عمان و خلیچ
فارس (.)1384-86

 

 



و ن محتویات معده (کیلوگرم)



 

و ن کل ماهی شیر(کیلوگرم)



 

 

131-141

120-130

109-119

98-108

87-97

76-86

65-75

54-64

43-53

70

32-42

و کل ماهی شیر (سانتی متر)

 

پری معده
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شکل  .5تغییرات شاخص پری معده ماهی
شیر به تفکیک کالس طولی ( 11سانتی
متر) برای نمونه های صید شده توسر
تورهای گوشگیر سطح در دریای عمان و
خلیچ فارس ( .)1384-86خطای استاندارد
به وسیله نوارهای خطا ) (Error barsنشان
داده می شود.
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بحث
در این تحقیق ،درصد فراوانی باالی معده خالی ماهی شیر در مقایسه با معده پر و نیمه پر می تواند به دلیل برگشت محتویات
غذایی از معده 8و هضم سریع آنها در خالل گیر افتادن ماهی در تور باشد (Joyce et al., 2002; Abdussamand et al.,
) .2014چنین نتایجی در مطالعات گذشته نیز گزارش شده است .در مطالعه عادت های غذایی ماهی شیر در کوینزلند
استرالیا )1987( McPherson ،گزارش کرد که  63/9از 1051معده مورد بررسی از نمونه های صید شده توسر صیادان
تجاری و تفریحی معده خالی بودند .تنها  5از  5118نمونه معده ماهی شیر بررسی شده توسر  )1970( Tongyaiدر خلیج
تایلند حاوی مواد غذایی بودند .برگشت محتویات غذایی از معده ماهی شیر در خالل عملیات صید به وسیله McPherson
( )1987مشاهده گردید Begg .و  )1997( Hopperگزارش کردند که میزان حجم محتویات معده ماهی ماکرل خالدار
 Scomberomorus munroiبه طور معنی داری با روش صید ارتباط داشته است .در مطالعه انجام شده در آبهای کوینزلند
مشخص گردید که ماهیان صید شده توسر تورهای گوشگیر دارای تعداد معده خالی بیشتری از ماهیان صیده شده توسر
قالب طعمه دار بودند.
نتایج محتویات معده ماهی شیر به تفکیک گروه شکار حاکی از آن است که ماهیان در مقایسه با دو گروه شکار سرپایان و
سخت پوستان از فراوانی تعداد بیشتری ( 99/3درصد) برخوردار میباشند .همچنین ،به دلیل اینکه ماهیان فراوانی حضور
بیشتری را به خود اختصاص دادند ( 99/1درصد از تعداد کل معده های مورد بررسی) ،می توان نتیجه گرفت که دو گروه
سخت پوستان و سرپایان اهمیت غذایی کمتری برای ماهی شیر در خلیج فارس و دریای عمان دارند .همچنین ،نتایج نشان
داد که دامنه رژیم غذایی این گونه متنوع بوده ،چرا که اقالم غذایی شامل  11خانواده می باشند .اما ،باوجود این تنوع غذایی،
حضور دو خانواده ساردین ماهیان و موتو ماهیان اهمیت خاصی دارند .در این میان ساردین ماهیان ،عالرغم اینکه از فراوانی
تعداد کمتری (13/5درصد) نسبت به موتوماهیان ( 22درصد) برخوردار بودند ،اما فراوانی حضور بیشتری ( 14/4درصد تعداد
کل معده) داشتند.
تحقیقات انجام شده توسر  Vahabnezhadو همکاران ( ،)2015در طول سواحل خلیج فارس و دریای عمان نشان داد که
ماهی شیر در تغذیه ،بسیار اختصاصی عمل می کند و نسبت به تغذیه ماهی طالل ارجحیت غذایی بیشتری در مقایسه با
دیگر گروه های غذایی دارد .این در حالی است که در تحقیق حاضر ماهی طالل  2/9درصد از فراوانی حضور را نسبت به تعداد
کل معده های مورد بررسی تشکیل داده بود که پ از ساردین ماهیان و موتو ماهیان دررتبه سوم قرار می گیرد .تفاوت
یافتههای نشان داده شده توسر  Vahabnezhadو همکاران ( )2015با نتاج به دست آمده از تحقیق حاضر می تواند ناشی از
تفاوت روش بررسی باشد که در آن روش بررسی زنجیره غذایی بر اساس مدل های محاسباتی استوار می باشد.

هرچند که اطالعات دقیقی از مهاجرت مکانی سطح زیان ریز در خلیج فارس و دریای عمان در دسترس نمی باشد ،ولی به نظر
می رسدکه ذخائر موجود در آبهای ساحلی بندرجاسک در دریای عمان ،یکی از مراکز اصلی صید سطحزیان ریز ،به ویژه
ساردین ماهیان می باشد ) .(Salarpouri, 2005فرض می شود که یک ذخیره مشترک از ساردین ماهیان در کل آبهای ساحلی

Regurgitation
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اطالعات نشان می دهد که میزان صید سطح زیان ریز در استان هرمزگان در حدود  57000تن می باشد که در حدود 66
درصد ترکیب صید را موتو ماهیان و بقیه را ساردین ماهیان تشکیل می دهند (Yearbook of Fisheries Organization,
) . 2014هرچند که موتو ماهیان از میزان صید بیشتری در مقایسه با ساردین ماهیان در استان هرمزگان برخوردار هستند ،اما
به نظر می رسد که ساردین ماهیان به عنوان غذای ترجیحی ماهی شی ر درخلیج فارس و دریای عمان محسوب شوند .بررسی
اقالم غذایی در سطح گونه نشان می دهد که دو گونه ساردین سند و موتو منقوط در شکار ماهی شیر نقش مهمی دارند .این
گونه ها به عنوان گونه های غالب ساردین ماهیان و موتو ماهیان می باشد که به ترتیب گونه 99درصد و 85درصد از ترکیب
صید را در هر یک از خانواده ها تشکیل می دهند.

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،6شماره  ،3زمستان 1395

ایران در دریای عمان واقع در حوضه آبهای استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان وجود دارد که در این صورت شرایر
مناسبی را برای تغذیه ماهیان شیر فراهم می نماید.
بررسی روند شاخص پری معده به تفکیک زمان نشان می دهد که با شروع فصل بهار و زمستان میزان این شاخص در ماهی
شیر روند افزایش به خود می گیرد و در فصل تابستان میزان آن کاهش می یابد .این روند شاخص پری معده با دو اوج صید
بهار و زمستانه سطحزیان ریز در خلیج فارس و دریای عمان همزمان می باشد ) (Salarpouri, 2005که نشان می دهد شدت
تغذیه ماهی شیر با افزایش فراوانی حضور ذخائر سطحزیان ریز در آبهای ساحلی شدت می یابد .کاهش شدت تغذیه ماهی شیر
در تابستان نیز ممکن است به دلیل کاهش فراوانی صید سطح زیان ریز در این فصل در آبهای ساحلی باشد (Salarpouri,
) . 2005عالوه بر آن ،در فصل پائیز ،در ماههای مهر و آبان نیز شدت تغذیه ماهی شیر افزایش پیدا می کند که با بررسی
محتویات معده مشخص گردید در این دوره تغذیه ماهی شیر نسبت به سایر اقالم غذایی (ماهیان هضم شده و گیش ماهیان)
افزایش پیدا کرده است.
بین وزن محتویات معده و وزن بدن ماهی شیر تنها در مواقعی رابطه وجود دارد که وزن ماهی شیر بزرگتر (بزرگتر از  12کیلو
گرم) و محتویات معده بیشتر (بیشتر از  0/1کیلو گرم) باشد .این موضوع ممکن است متاثر از درصد باالی معده خالی در
نمونههای ماهی شیر باشد که به وسیله  Al-Oufiو همکاران ( )2004در ماهی شیر در آبهای ساحلی عمان نیز دیده شده
است .رابطه بین طول ماهی شیر و شاخص پری معده نشان می دهد که با افزایش طول ،شدت تغذیه این گونه نسبت به وزن
کل کاهشی می یابد .چنین وضعیتی در ماهی تون باله آبی در آبهای فالت قاره ایالت های نیو انگلند آمریکا مشاهده شد
).(Chase, 2002

بررسی های محتویات معده ماهی شیر در آبهای عمان توسر ( )Al-Oufiو همکاران ( )2004مشخص کرد که گونه های
پالژیک ساردین ماهیان ،موتو ماهیان ،گیش ماهیان و تون ماهیان جزء غذای اصلی ماهی شیر در آبهای عمان می باشند که
آنچوی  7درصد و سادرین ماهیان  49درصد از فراوانی کل اقالم غذایی را تشکیل داده است .دیگر اقالم غذایی مشاهد شده
شامل سیم  Decapterus russeliبه میزان  3درصد ،گیش چشم درشت  7 Selar crumenophthalmusدرصد ،قباد
ژاپنی Scomber japonicunیک درصد و اسکوئید یک درصد بودند .در شمال خلیج تایلند گروه های سطحی تون ماهیان،
گیش ماهیان ،ساردین ماهیان ،گیش ماهیان کاذب  Lactaridaeو اسکوئید  76از کل اقالم غذایی را به خود اختصاص
دادند) .(Tongyai, 1970در صورتیکه منقار ماهی شکالن  Beloniformesو اسکوئید جزء غذای غالب ماهی شیر در پاپوا گینه
نو بوده است ) .(Lewis et al., 1974ساردین ماهیان ،موتوماهیان و ماهیان تفنگدار  Caesionidaeو اسکوئید جزء غذای اصلی
ماهی شیر در آبهای صخره ای ماداگاسکار گزارش شده اند ).(Prado, 1970
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