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 1395 بانآتاریخ پذیرش:            1395 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

، Himantura imbricataهای شامل گونه Dasyatidaeاز خانواده  مطالعه حاضر با اهداف بررسی رژیم غذایی سه گونه سفره ماهی 

H. randalli  وPastinachus sephen  ای ها و تخمین سطح تغذیه، روابط غذایی بین آنو تنگه هرمز خلیج عمانهای ایرانی محدوده آبدر

و شاخص ، سطح غذایی VI ،%FO، %IRIهای آوری شد و با شاخصمعده متعلق به سه گونه جمع 191برای هر گونه انجام شد. در مجموع 

Pianka  مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که گونهH. imbricata پوستان تغذیه تر از سختبیش عمل کرده و انتخابیلحاظ تغذیه، به

ترین های پرتار بیشمدر محتوبات معده آن سخت پوستان و کر وباشد دارای دامنه تغذیه متوسط می H. randalliگونه  کهدر صورتیکند. می

باشد دهد از نظر تغذیه یک گونه غیر انتخابی میکه نشان می مشاهده گردیدترین دامنه غذایی بیش P. sephenگونه اند. در ها را تشکیل دادهگروه

داری الیز شباهت غذایی اختالف معنیدر محتویات معده این گونه بودند. آنهای غذایی ترین گروهممههای پرتار ها، خارپوستان و کرمکه دوکفه ای

دهنده سطح نشاندر نتیجه  .باشدهای مورد مطالعه میمجزا بودن منابع غذایی برای گونهدهنده نشانکه  آشکار کردگونه را سه در رژیم غذایی بین 

غذایی برای هر سه گونه از خانواده  شود. سطحها در یک زیستگاه میزیستی گونهباشد که موجب همپائین رقابت غذایی بین سه گونه می

Dasyatidae دهد اعضای این خانواده جایگاه مشترکی در میانه شبکه غذایی دارند. تخمین زده شد که نشان می 4تر از کم 
 

   سطح تغذیه ای، خلیج عمان، تنگه هرمزاکولوژی تغذیه، روابط غذایی،  ان دم گزنده،سفره ماهی کلمات کلیدی:

 Rastgoo.alireza@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 همقدم
های ساحلی در مناطق گرمسیری از خصوصیات بارز اکوسیستم       

، Stevensو  Lastباشد )تنوع و فراوانی باالی سفره ماهیان در آن می

ها در اکوسیستم، این سوال پیش (. در کنار نقش اصلی آن2009

آید که چگونه تعداد زیادی از شکارچیان در میانه زنجیره غذایی می

توان بیان زیستی دارند؟ از نظر تئوری میستم همبا یکدیگر در اکوسی

کنند، منابع باید کرد که در مکانی که چندین گونه مشابه زیست می

های اکولوژیک )معموأل مکان، زمان و یا غذا( در طول برخی از محور

ها بندی شده باشد. بنابراین رقابت بین گونهدرون اکوسیستم تقسیم

 O’Sheaشود )ها میگونه زیستیهم ه موجبنتیج در و رسدمی حداقلبه

دهد این پدیده در بین سفره (. شواهد نشان می2013 و همکاران،

وسیله اشغال ها بهافتد که اکوسیستم در بین گونهماهیان اتفاق می

های یک (، زیستگاه2008 و همکاران، Marshallهای متفاوت )عمق

ای های خاص تغذیهی( و یا ویژگ2004 و همکاران، Whiteمحیط )

(Platell ،تقسیم1998 و همکاران )شود. مجزا بودن منابع بندی می

در زمان، مکان و یا سطح غذایی، ( Resource partitioning) غذایی

زیستی بین دهد و باعث ایجاد همها را کاهش میرقابت بین گونه

(. با 2011 و همکاران، Yickشود )ها در یک زیستگاه میارگانیسم

توان های یک زیستگاه، میرقابت غذایی بین گونهارزیابی اثرات متقابل 

ضوع دست آورد. درک این موهشناخت زیادی از پویایی اکوسیستم ب

مستقیم برداشت یک گونه از اکوسیستم تواند اثرات مستقیم و غیرمی

ای برای موفقیت در مدیریت شیالتی بینی کند و اطالعات پایهرا پیش

 (.2007 و همکاران، Naviaکند )بر مبنای اکوسیستم را فراهم می
ماهیان بخش قابل توجهی از توده ماهیان غضروفی از قبیل سفره       

گیرند درصد( را در خلیج عمان در بر می 24زنده آبزیان )تقریبأ 

(Valinassab ،در مطالعات انجام شده در خلیج 2006 و همکاران .)

ی و معرفی ماهیان شناسایعمان و تنگه هرمز تعداد مختلفی از سفره

 8گونه متعلق به  18( تعداد 1372شده است. برای مثال وثوقی )

 8جنس و  13گونه متعلق به  21( تعداد 1385خانواده، بهزادی )

 14گونه متعلق به  19( تعداد 1395خانواده و راستگو و همکاران )

خانواده از سفره ماهیان را در خلیج عمان و تنگه هرمز  11جنس و 

های متعلق به خانواده اند. در این میان، گونهارش کردهشناسایی و گز

Dasyatidae دارماهی فلساز قبیل سفرهHimantura imbricata 

Bloch) و Schneider، 1801 ) سفره ماهی دم نواری عربیHimantura 

randalli  (Manjaji-Matsumoto  وMoore ،2012) سفره ماهی  و

ترین دارای بیشPastinachus sephen  (Forsskal ،1775 )دم گاوی

باشند هرمز میعمان و تنگهکف در خلیج روش ترالبه صید زنده در توده

. در بین این (1386بهزادی و همکاران، ؛ 1395راستگو و همکاران، )

باشد که ترین اندازه میدارای بزرگ P. sephenسه سفره ماهی، گونه 

و همکاران،  Almojilسد )رمتر نیز میسانتی 96عرض صفحه آن تا 

 H. randalliهای ترین اندازه عرض صفحه برای گونه( و بیش2015

متر )راستگو و سانتی 5/27با  H. imbricataمتر و برای سانتی 80تا 

( از خلیج فارس و خلیج عمان گزارش شده است. هر 1395همکاران، 

باهت مثل به یکدیگر ششناسی و تولیدسه گونه هرچند از نظر ریخت

 Almojilهای یکسان دارند )ها تمایل به اشغال زیستگاهو همه آن دارند

ها، اطالعاتی در مورد رژیم (. با وجود این شباهت2015 و همکاران،

زیستی در یک زیستگاه برای این غذایی، روابط غذایی و چگونگی هم

 سه گونه وجود ندارد. بنابراین این مطالعه با اهداف زیر انجام شد: 

 Dasyatidaeمتعلق به خانواده  ماهی سفره گونه سه غذایی رژیم تعیین (1

( تخمین سطح غذایی هر گونه و تعیین 2در خلیج عمان و تنگه هرمز، 

ای و ( بررسی میزان شباهت تغذیه3جایگاه آن در زنجیره غذایی و 

 پوشانی غذایی بین سه گونه مذکور خلیج عمان و تنگه هرمزهم

 

 هامواد و روش
صورت تصادفی در طی چهار گشت دریایی ها بهآوری نمونهجمع       

از ترکیب صید شناور تحقیقاتی ترالر  1393از بهار تا زمستان سال 

گره دریایی که مجهز به تور ترال  3با سرعت تقریبی  "1فردوس "

آوری متر در قسمت کیسه تور بود، جمعمیلی 80کف با چشمه ساک 

های استان برداری از تنگه هرمز )محدوده آبهگردید. محدوده نمون

عمان )تا محدوده جاسک( انجام شد )شکل  های خلیجهرمزگان( تا آب

کشی های ترالمتر و تعداد ایستگاه 70تا  10برداری از (. عمق نمونه1

های سفره پس از انجام هر بار تورکشی، نمونهعدد بود.  57شده 

ها سپس برای تمامی نمونه سازی شده،( جدا2ماهیان )شکل 

مشخصاتی از قبیل تعیین جنسیت، وزن کل )گرم( و طول و عرض 

متر( ثبت شد. بعد از کالبد شکافی، معده خارج و در صفحه )سانتی

 درصد فیکس و سپس به آزمایشگاه منتقل شدند. 5فرمالین 
  

 
های نمونه برداری شده برای سه گونه موقعیت ایستگاه:  1 شکل

 در خلیج عمان و تنگه هرمز Dasyatidaeماهی از خانواده  سفره
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 Dasyatidaeسه گونه سفره ماهی از خانواده  2شکل : 2 شکل

متر(: سانتی 15صید شده از خلیج عمان و تنگه هرمز )مقیاس 

(a)  گونهHimantura imbricata ،(b)  گونهH. randalli  و(c)  گونه
Pastinachus sephen 

 

شناسایی، شمارش  امکان حدغذایی در هر معده جداسازی، تا اقالم       

گرم وزن شدند. برای بررسی  1/0و سپس با ترازوی دیجیتال با دقت 

 1های زیر استفاده شد. شاخص تهی بودن معدهرژیم غذایی از شاخص

، Hyslopکند )که این شاخص تخمینی از پرخوری گونه را محاسبه می

1980:)                                                    100I= (ES/TS)* 

های خالی و تعداد معده ESشاخص تهی بودن معده،  VIکه در آن: 

TS 0 20 باشد. اگرهای مورد بررسی میتعداد کل معده ≤ VI باشد  ≥

20بین  پرخور، نظرمورد گونه ≤ VI ≤ 40نسبتأ پرخور،  40 ≤ VI ≤ 60 

60تغذیه متوسط  ≤ VI ≤ 80نسبتأ کم و  80 ≤ VI ≤ گونه کم  100

یکی دیگر از فاکتورهای مورد  2طعمهخور است. درصد فراوانی حضور 

 (:Hyslop ،1980باشد که از طریق فرمول ذیل محاسبه شد )نظر می
FO= Nsj/Ns*100 

های دارای تعداد معده Nsjشاخص فراوانی طعمه،  FOکه در آن: 

باشد. مقادیر حاصل های دارای  طعمه میتعداد کل معده Nsو  jطعمه 

های زیر ، دارای ویژگیFOقادیر از این فرمول بر طبق تغییرات م

FO اگر باشد:می < 10طعمه تصادفی بوده،  یعنی باشد 10 ≤ FO ≤ 50 

FOباشد یعنی طعمه غذای فرعی و اگر  ≥ باشد یعنی طعمه غذای  50

که با محاسبه  3شود. شاخص اهمیت نسبیاصلی آبزی محسوب می

                                                           
1Vacuity Index  
2Frequency of Occurrence  
3Importance Relative Index  
4pecialist predatorsS  

شود که از رابطه زیر این شاخص اهمیت هر طعمه مشخص می

 IRI= (%N+%W)*%FO         (:Hyslop ،1980شود )یمحاسبه م

درصد عددی آیتم  Nشاخص اهمیت نسبی صید،  IRIکه در آن: 

درصد فراوانی وقوع شکار  FOدرصد وزنی آیتم غذایی و  Wغذایی، 

باشد. مقدار شاخص اهمیت نسبی برای هر آیتم غذایی با استفاده می

 :(Cortes ،1997از شاخص زیر براساس درصد بیان شد )
%IRI= (IRI/IRI)*100 

اهمیت نسبی هر  IRIشاخص درصد اهمیت نسبی،  IRI%که در آن: 

 باشد.های غذایی میمجموع اهمیت نسبی آیتم IRIآیتم غذایی و 

با  Levinدامنه غذایی برای هر گونه با استفاده از شاخص        

jاساس فرمول بر %IRIهای استفاده از داده
2P/1=iB  محاسبه گردید

(bsKre ،1999 که در آن )iB  شاخصLevin دهنده و درصد تشکیل

باشد. مقدار این شاخص از میدر رژیم غذایی گونه شکارچی  jطعمه 

متغیر است. بنابراین مقادیر این شاخص با استفاده از فرمول  nیک تا 

1-n/1-=BAB  استاندارد شد که در آنAB  مقادیر استاندارد شده

باشد. مقدار شاخص میغذایی  هایگروهتعداد  nو  Levinشاخص 

گیرد؛ مقادیر پائین نشان میاخیر در دامنه بین صفر تا یک قرار 

 4کند )انتخابیمیهای غذایی کمی تغذیه دهد که شکارچی از گروهمی

های که مقادیر باال بیان کننده تغذیه شکارچی از گروهحالیاست(، در

 است(. 5انتخابیباشد )غیرمیوسیع غذایی 

رصد دای براساس درصد فراوانی حضور در مقابل استراتژی تغذیه     

و  Amundsenفراوانی نسبی برای هر گروه غذایی اصلی ترسیم شد )

نده کن(. فراوانی نسبی هر گروه غذایی در واقع بیان1996همکاران، 

باشد و با ها میهای یافت شده در معدهنسبت فراوانی در بین طعمه

های یافت شده در معده بر مجموع تعداد طعمه Iقسیم تعداد طعمه ت

ر صورت درصد بیان شد. دمحاسبه شد و در نهایت به Iدارای طعمه 

ن تر باشد، بیادرصد نزدیکاین نمودار هرچه هر گروه غذایی به صد

 باشد.کننده انتخابی بودن آن گروه غذایی در رژیم غذایی گونه می

گروه اصلی  7ها در ها، دادهایی بین گونهجهت بررسی رژیم غذ       

ها، ایهای پرتار، دوکفهپوستان، کرمشامل ماهیان استخوانی، سخت

سپس  بندی شدند.دسته براساس وزن و سرپایان خارپوستان پایان،شکم

 6بندی چند بعدی غیرپارامتریکنمودار شباهت غذایی براساس مقیاس

(nMDS) 5 افزاربا استفاده از نرمPRIMER version   .ترسیم گردید

صورت دوتایی ( بهANOSIM) 7از آنالیز شباهت با استفاده هاداده سپس

حاصل از این آزمون بین مثبت  Rمورد بررسی قرار گرفتند. مقدار 

5predators Generalist  
6etric Multidimensional ScalingM-onn  
7of Similarity Analysis  



  ....در Dasyatidaeاکولوژی تغذیه و مقایسه رژیم غذایی سه گونه سفره ماهی از خانواده                                  نراستگو و همکارا

278 
 

باشد و هرچه این عدد به صفر نزدیکتر باشد نشان یک و منفی یک می

چه به سمت مثبت یا ها بوده و هرتر بین فاکتوردهنده اختالف کم

چنین دهد. همها را نشان میدار بین گروهاختالف معنی باشد یک منفی

( برای بررسی سهم Similarity of percentages) از درصد شباهت

ها استفاده های اصلی در اختالف بین رژیم غذایی گونههریک از گروه

پوشانی غذایی در بین برای نشان دادن هم  Pianka از شاخص شد.

 Gotelliاستفاده شد )  7.72EcoSim ver افزارده از نرمگونه ها با استفا

کند و (. این شاخص بین صفر تا یک تغییر میEntsminger ،2005و 

تر و هرچه به صفر تر باشد رقابت غذایی بیشهرچه به یک نزدیک

-پوشانی غذایی بین دو گونه میدهنده عدم همتر باشد نشاننزدیک

-تجاوز کند، از نظر زیست 6/0ص از که مقدار این شاخصورتیباشد. در

 باال غذایی رقابت وجود کنندهبیان درواقع و شوددار میشناسی معنی

 (. در نهایت، سطح غذایی2014و همکاران،  Bornatowski) باشدمی

و  Paulyگونه با استفاده از طریق زیر محاسبه گردید )هر

Christensen ،2000:) 

Trophj = 1 +∑(DCji × Trophi)

G

𝑖=1

 

درصد  j ،jiDCونه گدر رژیم غذایی  iهای غذایی تعداد آیتم Gدر آن: که

باشد. می iسطح غذایی گونه  j ،iTrophدر رژیم غذایی  iوزنی گونه 

راج استخ Fishbaseپایگاه اطالعاتی  از شده خورده هایگونه غذایی سطح

 (.Pauly ،2000و  Froeseشدند )

 نتایج
 Dasyatidaeنمونه متعلق به سه گونه از خانواده  191موع در مج       

سنجی و مورد مطالعه قرار گرفت که خالصه اطالعات زیست آوریجمع

معده مورد بررسی، تعداد  191ارائه شده است. از مجموع  1در جدول 

معده  72درصد(. از تعداد  43/87ها دارای غذا بودند )عدد از آن 169

درصد( معده  6/91عدد ) H. imbricata ،66 بررسی شده برای گونه

برای  VIها خالی بودند. شاخص درصد( از آن 4/8عدد ) 6دارای غذا و 

محاسبه گردید که این آبزی را در دسته آبزیان پرخور  3/8این گونه 

، H. randalliمعده بررسی شده برای گونه  80دهد. از تعداد قرار می

ها درصد( از آن 3/11عدد ) 9و درصد( دارای غذا  7/88عدد ) 71

محاسبه گردید که این  25/11برای این گونه  VIخالی بودند. شاخص 

معده بررسی  39دهد. از تعداد آبزی را در دسته آبزیان پرخور قرار می

عدد  9( دارای غذا و % 9/76عدد ) P. sephen ،30شده برای گونه 

محاسبه  07/23برای این گونه  VIشاخص  بودند. خالی هاآن از (% 1/23)

دهد. گردید که این آبزی را در دسته آبزیان نسبتأ پرخور قرار می

ترین دامنه غذایی بیش P. sephenگونه  Levinبراساس شاخص 

(27/0=AB) انتخابیاز نظر تغذیه یک گونه غیر دهدمی نشان که داشت را 

 (،IRI%=30/30) هاایکفه دو گونه این غذایی رژیم در باشد.می

ترینبیش(IRI%= 95/24) پرتار هایکرم و (IRI%=95/25) خارپوستان

 

 صید شده از خلیج عمان و تنگه هرمز Dasyatidae: زیست سنجی سه گونه سفره ماهی از خانواده 1جدول 

 جنس تعداد گونه نوع طول
 متر(طول )سانتی 

 میانگین
 وزن )گرم( 

 میانگین
 Min-Max  Min-Max 

 عرض صفحه

H. imbricata 72 36  ،9/401±2/12 140–750  0/22±2/2 2/15–5/27  ماده 36نر 
H. randalli 80 31  ،2/3071±8/322 110–16170  6/40±1/15 0/18–0/80  ماده 49نر 
P. sephen 39 26  ،5/3771±2/233 470-12080  1/45±8/9 0/24–0/71  ماده 13نر 

 فحهطول ص

H. imbricata 72 36  ،9/401±2/12 140–750  9/22±2/2 4/16–0/28  ماده 36نر 
H. randalli 80 31  ،2/3071±8/322 110–16170  3/37±9/13 0/16–0/70  ماده 49نر 
P. sephen 39 26  ،5/3771±2/233 470-12080  0/37±2/8 0/20–0/60  ماده 13نر 

 

 تغذیه دامنه دارای H. randalli گونه ضمناً (.2)جدول داشتند را اهمیت

پوستان سخت آن معده محتوبات در که (AB=12/0) باشدمی متوسط

(46/60=%IRI( مخصوصأ میگو )99/48=%IRIو سپس کرم ) های

(. در طرف 2)جدول ترین اهمیت را داشتند( بیشIRI%=94/13پرتار )

باشد یک گونه انتخابی می H. imbricataنشان داد که گونه  نتایج دیگر،

(02/0=AB) پوستاناز سخت تربیش که (31/93=IRI%) مخصوصأ میگو 

(60/90=%IRI) استراتژی  نمودار چنینهم (.2)جدول کندمی تغذیه

 H. imbricata کند که در محتویات معده گونهمیای تائید تغذیه

که در حالیدر ،دهندپوستان غالب اقالم غذایی را تشکیل میسخت

های پرتار و برای پوستان و کرمسخت H. randalli ذایی گونهرژیم غ

ترین های پرتار بیشها، خارپوستان و کرمایکفهدو P. sehenگونه 

 (.3اهمیت را داشتند )شکل 

ها مقدار آزمون آنالیز شباهت در مجموع برای تمامی نمونه       

دهنده وجود دست آمد که نشانهب 001/0داری در سطح معنی 327/0

باشد دار بین رژیم غذایی سه گونه مورد مطالعه میختالف معنیا

 (.4)شکل 



 1396 پاییز، 3، شماره همنسال                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

279 
 

 در خلیج عمان و تنگه هرمز Dasyatidae: اقالم غذایی خورده شده به تفکیک سه گونه سفره ماهی از خانواده 2 جدول

P. sephen H. randalli H. imbricata  

%IRI %FO %W %N  %IRI %FO %W %N  %IRI %FO %W %N اقالم غذایی 

23/3 27/27 10/11 99/8  88/3  75/23  78/22  13/5  ماهیان استخوانی      

61/2 15/15 54/7 53/6  20/1  50/7  20/9  32/2  چغوک ماهیان      

     07/0  25/1  25/4  12/0  سنگسر ماهیان      

08/0 06/6 57/0 54/0  01/0  25/1  45/0  12/0  پنجزاری ماهیان      

54/0 09/9 98/2 90/1  59/2  25/16  88/8  57/2  غیرقابل شناسایی      

37/5 48/48 58/5 71/11  46/60  00/75  83/44  25/60 پوستانسخت 66/86 18/85 38/95 31/93    

06/0 06/6 31/0 54/0  93/3  75/18  82/13  11/6  خرچنگ 16/2 20/6 76/10 62/0  

25/4 39/39 28/2 53/6  99/48  75/58  60/20  21/39  میگو 23/74 41/69 23/89 60/90  

32/0 12/12 57/0 63/1  82/0  25/16  83/0  81/2  جورپایان 24/3 03/2 53/21 80/0  

14/0 09/9 25/0 08/1  78/1  25/21  23/1  77/4  ناجورپایان 24/3 03/2 46/18 68/0  

     17/0  25/6  94/0  10/1  عقربک 18/0 23/0 53/1 01/0  

پوستان بنتیکسخت 26/1 67/1 15/6 12/0            

60/0 12/12 15/2 90/1  74/4  00/25  37/7  25/6  غیرقابل شناسایی 34/2 58/3 76/10 45/0  

95/24 60/60 01/5 61/28  94/13  50/37  42/8  25/18 های پرتارکرم 94/5 62/2 61/24 49/1    

30/30 60/60 01/31 80/9  29/2  25/11  22/11  43/3  هاایدوکفه      

74/0 18/18 45/1 90/1  02/0  50/2  21/0  36/0 پایانشکم 72/0 19/1 53/1 02/0    

     01/0  25/1  45/0  12/0  سرپایان      

95/25 30/30 96/39 97/29  02/0  50/2  66/0  24/0  خارپوستان      

95/25 30/30 96/39 97/29       02/0  25/1  66/0  24/0  ستاره شکننده 

39/9 51/51 89/5 99/8  18/5 53/41 99/10 66/6  35/19  75/58  37/11  54/12 قابل شناساییغیر   

را بین  ترین اختالفبیشصورت دوتایی ای بهآنالیز شباهت تغذیه       

( و بعد از آن بین 671/0) P. sephenو  H. imbricataهای گونه

( را نشان داد. در طرف 499/0) P. sephenو  H. randalliهای گونه

 .Hو  H. imbricataهای رین شباهت تغذیه بین گونهتمقابل، بیش

randalli (085/0ب )دست آمد. آنالیز درصد شباهت نشان داد که ه

با مقدار  H. randalliو  H. imbricataهای ترین اختالف بین گونهکم

( 03/32تاران )( و پر17/34پوستان )وجود دارد و سخت % 99/38

(. در طرف 3هده شده، دارند )جدول ترین سهم را در اختالف مشابیش

با  P. sephenو  H. imbricataهای ترین اختالف بین گونهمقابل بیش

ها ایکفه( و دو20/36پوستان )بود که سهم سخت % 20/84مقدار 

 (.3تر بود )جدول ( بیش32/23)

  

 (∆)سخت پوستان،  ()] و تنگه هرمز در خلیج عمان Dasyatidae: نمودار استراتژی تغذیه ای برای سه گونه سفره ماهی از خانواده 3شکل

 خارپوستان[ (×)سرپایان و  ()شکم پایان،  (○)ها، دوکفه ای (+)های پرتار، کرم( ▲(ماهیان استخوانی، 
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 و تنگه هرمز در خلیج عمان Dasyatidaeبراساس محتویات معده برای سه گونه سفره ماهی از خانواده  nMDS: نمودار 4شکل 

 

در خلیج عمان  Dasyatidaeوجود آمده بین سه گونه سفره ماهی از خانواده ههای اصلی غذایی در تفاوت ب: درصد سهم هریک از گروه3جدول 

 صورت دو تاییو تنگه هرمز به

گونه ×گونه  سخت پوستان ماهیان استخوانی پرتاران هادوکفه ای خارپوستان  

 30/10 03/32 91/18 17/34 H. imbricata × H. randalli (38.99) 

26/14 32/23 88/14 40/8 20/36 H. imbricata × P. sephen (84.20) 

70/14 29/23 04/15 78/11 28/32 H. randalli × P. sephen (78.11) 

 
های پوشانی غذایی را بین گونهترین همبیش Piankaشاخص        

H. imbricata و H. randalli (957/0) هایگونه بین سپس و H. randalli 

پوشانی ترین هم( نشان داد. در طرف مقابل، کم260/0) P. sephenو 

دست آمد هب P. sephen (098/0)و  H. imbricataهای گونه غذایی بین

ها رقابت غذایی کمی وجود دارد و در دهد بین گونهکه نشان می

سطح غذایی  کنند.اده میها از منابع غذایی مجزا استفنتیجه این گونه

ترتیب به P. sephenو  H. imbricata ،H. randalliهای برای گونه

گونه مورد مطالعه  3 هر دهدمی نشان که شد محاسبه 25/3 و 69/3 ،55/3

 غذایی دارند و در دسته شبکه در مشترکی جایگاه Dasyatidaeخانواده  از

 گیرند.می قرار (Mesopredators) غذایی زنجیره میانه در شکارچیان

 

 بحث
مطالعه حاضر اطالعات پایه پیرامون اکولوژی تغذیه و رقابت        

با استفاده  Dasyatidaeغذایی در بین سه گونه سفره ماهی از خانواده 

کند. این روش استفاده از روش بررسی محتویات معده را ارائه می

 های مختلفهای غذایی گونهوسیعی در پی بردن به نوع غذا و عادت

ای و تعیین سطوح دارد و اطالعاتی درباره روابط اکولوژیک بین گونه

کند. لذا میزان مصرف یک گونه از گونه دیگر غذایی را فراهم می

چنین از هضم یا گیری محتویات معده و همتواند از طریق اندازهمی

، Karpouziو  Stergiouباشد )گیری میمعده قابل مشاهده و اندازه دفع

رژیم  Dasyatidaeحاضر هر سه گونه از خانواده در مطالعه  .(2002

خواری را از خود نشان دادند که با اکثر مطالعات انجام غذایی بنتوز

های این خانواده مطابقت دارد. برخی از محققین شده بر روی گونه

سازد اعتقاد دارند که فرم بدن سفره ماهیان این موجودات را قادر می

 ؛2014و همکاران،  Bornatowski) داز موجودات کفزی تغذیه کنن

Yigin  وIsmen ،2010)،  زیرا این گروه از موجودات دارای دهان

سازد که از زیرین و یک آرواره کشیده هستند که این گروه را قادر می

و همکاران،  Bornatowskiهای روی بستر تغذیه کنند )ارگانیسم

ر را در رژیم غذایی دا(. از طرف دیگر، این مطالعه اختالف معنی2014

و  Jacobsenسه گونه مذکور را آشکار کرد. مشابه نتایج حاضر، 

Bennett (2012 علت اختالف در رژیم غذایی سه گونه از سفره )

های شناسی گونههای طعمه و ریختماهیان را به پراکنش گونه

چنین تغییرات زیاد درون شکارچی نسبت دادند. سفره ماهیان هم

اند هاشان را از خود نشان دادهها و آروارهای در شکل و نوع دندانگونه

باشد که در نتیجه ها میگونهدهنده ترجیح غذایی مختلف که نشان

و  Deanدهد از منابع غذایی مختلف تغذیه نمایند )ها اجازه میبه آن

هایی برای شکار (. در واقع عالوه بر دارا بودن تاکتیک2007همکاران، 

ای، شکار کردن و نشدن، فراوانی طعمه در محیط و رقابت درون گونه
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شناسی و دی به ریختفرو بردن مواد غذایی در دهان وابستگی زیا

چنین در (. همHeithaus ،2004عادات رفتاری گونه شکارچی دارد )

ای گونه و عادات تغذیه شناسیریختطبیعت نوع رژیم غذایی اوأل به 

و  Yiginو ثانیأ به ترکیب و مقدار غذای در دسترس بستگی دارد )

Ismen ،2010چنین (. همYigin  وIsmen (2010 در بررسی سفره )

بیان کردند که بدن مسطح  (Raja clavata)ی چهارگوش خاردار ماه

و دهان زیرین )شکمی( این گونه به رژیم غذایی بنتوز خواری آن 

چنین نتایج تحقیق وی تعیین کرد که گونه مذکور اشاره دارد. هم

های مورد کند که در بین آیتمهای بنتوزی تغذیه میتر از گونهبیش

ترین اهمیت را داشتند. بنابراین در مطالعه یشپوستان بتغذیه سخت

را  Dasyatidaeحاضر اختالف مشاهده شده بین سه گونه از خانواده 

ها، فراوانی و شناسی از قبیل نوع دندان و آروارهبه تغییرات ریخت

 ترکیب مقدار غذای در دسترس و چرخه زندگی گونه نسبت داد.

 

 در نقاط مختلف Dasyatidaeهای مختلف از خانواده های اصلی غذایی در گونه: مقایسه گروه4جدول 

 گونه مکان جغرافیایی های اصلی غذاییگروه منبع

 Himantura randalli لیج عمانخ پرتاران -پوستانسخت مطالعه حاضر

 Himantura imbricata لیج عمانخ پوستانسخت مطالعه حاضر

 Pastinachus sephen لیج عمانخ پرتاران -خارپوستان -هاایدوکفه العه حاضرمط

(Ebert  وCowley ،2003) فریقای جنوبیآ پرتاران -پوستانسخت Dasyatis chrysonota 

(Costa  ،2015و همکاران) رزیلب پوستانسخت Dasyatis marianae 

(Gilliam  وSullivan ،1993) هاماواحل باس پوستانسخت Dasyatis americana 

(Jacobsen  وBennett ،2011) مال استرالیاش پوستانسخت Himantura astra 

(Manjaji  ،2009و همکاران) ایدوکفه -پوستانسخت  Himantura gerrardi 

(Compagno  ،1989و همکاران) فریقای جنوبیآ پوستانسخت Himantura gerrardi 

(Ishihara  ،1993و همکاران) مالدیو پرتاران -ماهیان استخوانی Himantura granulata 

(O’Shea  ،2013و همکاران) رق استرالیاش پوستانسخت Himantura uarnak 

 Himantura walga لیج فارسخ پوستانسخت (1390)سراج و همکاران، 

(O’Shea  ،2013و همکاران) شرق استرالیا پرتاران Pastinachus atrus 

(O’Shea  ،2013و همکاران) شرق استرالیا پرتاران Taeniura lymma 

(Jacobsen  وBennett ،2012) مال استرالیاش پرتاران -پوستانسخت Neotrygon annotata 

(O’Shea  ،2013و همکاران) شرق استرالیا پرتاران Neotrygon kuhlii 

(Jacobsen  وBennett ،2012) ترالیامال اسش پوستانسخت -پرتاران Neotrygon kuhlii 

(Jacobsen  وBennett ،2012) مال استرالیاش پرتاران -پوستانسخت Neotrygon picta 

(O’Shea  ،2013و همکاران) شرق استرالیا پرتاران Urogymnus asperrimus 

(Navia  ،2011و همکاران) رق کلمبیاش پرتاران -پوستانسخت Urotrygon rogersi 

ر سواحل تاسمانیا های دومشابه نتایج مطالعه حاضر در آب       

 استرالیا انجام شد و دو گونه از سفره ماهیان بومی منطقه بدون 

و همکاران،  Yickزیستی نشان دادند )پوشانی غذایی با یکدیگر همهم

گونه  5گونه از  4دار بین پوشانی غذایی معنیچنین هم(. هم2011

دلیل عوامل های کلمبیا بهبررسی شده از ماهیان غضروفی در آب

گیری دهان( و رفتاری هر گونه شناسی )اندازه و محل قرارختری

(. در سواحل کاستاریکا نیز 2007و همکاران،  Naviaنسبت داده شد )

Espinoza ( مقدار کم هم2015و همکاران ) 4پوشانی غذایی را بین 

 Bornatowskiنیز  برزیل هایآب در کردند. گزارش غضروفی ماهیان از گونه

( مجزا بودن منابع غذایی را برای چهار گونه از 2014و همکاران )

سفره ماهیان را گزارش کردند که مجزا بودن منابع غذایی قابل 

استفاده برای هر گونه در طبیعت را عامل این اختالف بیان کردند. از 

توانند تری هستند میهایی که دارای دهان بزرگطرف دیگر، گونه

هایی که اندازه دهان شکار کنند و گونهتر را هایی با اندازه بزرگشکار

تر هایی با اندازه کوچکباشد به شکار کردن طعمهها کوچک میدر آن

و همکاران،  Bornatowskiآورند )ها روی میکیتاز قبیل میگو و پلی

2014.) 

در طرف مقابل، یک مطالعه بر روی شش گونه از سفره ماهیان        

غذایی را بین چند گونه نشان  پوشانیدر سواحل استرالیا مقداری هم

داد که به سطح پائینی از مجزا بودن منابع غذایی اشاره داشت 
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(Treloar  ،در سواحل آرژانتین نیز دو گونه سفره 2007و همکاران .)

پوشانی سطح باالی هم P. rudisو  Psammobatis normaniماهی 

کرد  غذایی را نشان دادند که رقابت غذایی برای منابع را آشکار

(Mabragana  وGilberto ،2007هم .) چنین در مطالعهO’Shea  و

 Dasyatidaeگونه از سفره ماهیان خانواده  5( بر روی 2013همکاران )

پوشانی غذایی و مشترک بودن منابع غذایی یک در غرب استرالیا، هم

پوشانی غذایی های این خانواده بیان شد. همپدیده رایج در بین گونه

اندازه کافی در درسترس گونه شکارچی افتد که صید بهاق میزمانی اتف

وجود داشته باشد و محدودیتی برای شکار نیز وجود نداشته باشد 

(O’Shea  ،بنابراین اختالف در ریخت2013و همکاران .) شناسی و

های اصلی برای مجزا بودن گونه احتماأل از فاکتورعادات رفتاری هر

 (.2011و همکاران،  Yickمنابع غذایی هستند )

نشان داد که هر سه گونه سفره  VIنتایج مربوط به شاخص        

در دسته آبزیان پرخور و نسبتأ  Dasyatidaeماهی متعلق به خانواده 

های ماهیان پرخور قرار گرفتند. درصد پائین از معده خالی در جمعیت

 Marshall)طور برجسته در سفره ماهیان غضروفی ساحلی کفزی و به

دهنده ( ممکن است نشان1997اران، و همک Gray ؛2008و همکاران، 

زیرا شکارچیان کفزی فاصله نسبتأ  ،ها باشدتغذیه مستمر این گونه

ای خود دارند و با دریافت حس مستقیم های تغذیهکوتاهی بین وعده

کنند. این گروه  از ماهیان غضروفی معموأل به محض میاقدام به شکار 

های های شکار از بستر و رسوبات و یا تحرک کم گونهگونهباال آمدن 

کنند و بنابراین اصوأل محدود به نرخ میطعمه، شروع به شکار کردن 

(. در طرف Heithaus ،2011و  Vaudoرویارویی با شکار هستند )

های خالی در برخی سفره ماهیان مقابل، درصد باال و متغیر از معده

و همکاران، Jacobsen  ؛1394و و همکاران، مشاهده شده است )راستگ

های طعمه در ( که اوأل تعداد نسبتأ کمی از گونهRaje ،2003 ؛2009

ها در حالت هضم قرار تر آنمحتویات معده وجود دارد و ثانیأ بیش

تر به عواملی از قبیل در دسترس بودن دارند. این موضوع بیش

ن غذا، فرایند هضم و های طعمه در محیط، جابجایی برای یافتگونه

 های زمانی کوتاه نسبت داده شده است.جذب و تغذیه در فاصله

نشان داد  H. randalli عادات غذایی و سطح غذایی برای گونه       

که این گونه از شکارچیان مهم در میانه شبکه غذایی در خلیج عمان 

ه های خانوادو تنگه هرمز بوده که جایگاه غذایی مشترکی با سایر گونه

Dasyatidae  مانندH. imbricata ،P. sephen کند. مشابه اشغال می

 و Dasyatis guttata هایگونه برای غذایی سطح حاضر، نتایج

D. americana  از خانوادهDasyatidae 74/3و  02/4ترتیب به 

و  Jacobsenچنین (. همContreras ،2012و  Garciaمحاسبه شد )

Bennett (2012) گونه سه غذایی سطح Neotrygon kuhlii، 

 N. annotata  وN. picta و  57/3، 58/3ترتیب در شمال استرالیا به

 Bennettو  Jacobsenست که اگزارش کردند. این در حالی 55/3

های در آب Dasyatidaeگونه از خانواده  25( سطح غذایی 2013)

نین چگزارش کردند. هم 62/3با میانگین  08/4تا  16/3استرالیا از 

 H. asteraهای مشابه نتایج مطالعه حاضر، سطح غذایی برای گونه

52/3 (Jacobsen  وBennett ،2011 ،)Dasyatis chrysonota 62/3 

ٍ(Ebert  وCowley ،2003 و )D. longa 65/3 (Navia  ،و همکاران

)راستگو و همکاران،  54/3در حدود  Himantura walga( و 2007

دلیل تنوع عادات غذایی تواند بهمیها ختالف( گزارش شد. این ا1393

باشد که   های مختلفای گونههای تغذیهتنوع در روش ها واین گونه

کنند میشود ماهیان از سطوح غذایی مختلف استفاده میموجب 

(Stergiou  وKarpouzi ،2002هم .) چنین تغییرات مکانی در فراوانی

است الگوی پراکنش مکانی و زمانی های طعمه ممکن و پراکنش گونه

، Connellهای شکارچی را تحت تاثیر قرار دهد )و سطح غذایی گونه

(. الگوی اخیر در چندین گونه از سفره ماهیان گزارش شده 2002

 ؛Perez ،2005و  Braccini ؛2006و همکاران،  San Martin) است

Muto  ،این  دست آمده دره(. بنابراین اختالف ب2001و همکاران

مطالعه با سایر مطالعات ممکن است تحت تأثیر عواملی از این قبیل 

 قرار گرفته باشد.

مطالعه شکارچیان در میانه زنجیره غذایی دارای اهمیت زیادی        

وسیله فشار تر )مثأل بهباشد، زیرا کاهش جمعیت شکارچیان بزرگمی

ان در تواند منجر به افزایش قابل توجه در تعداد شکارچیصیادی( می

تواند موجب کاهش میانه زنجیره غذایی شود که خود این موضوع می

 Bornatowski)شود  (Trophic cascades) سطوح غذایی در اکوسیستم

و همکاران،  Heithaus ؛2010و همکاران،  Navia ؛2014و همکاران، 

عنوان یک پیوند توانند بههای میانه زنجیره غذایی می(. گونه2008

ای در شبکه غذایی عمل باالی تغذیهدهنده بین سطح پائین و سطوح 

(. در پایان، مطالعه حاضر 2014و همکاران،  Bornatowskiکنند )

ای از رژیم غذایی سه گونه سفره ماهی از خانواده اطالعات پایه

Dasyatidae .نشان داد نتایج  در خلیج عمان و تنگه هرمز را ارائه کرد

که بیان وجود دارد ها هداری در رژیم غذایی بین گوناختالف معنیکه 

و  باشدهای مورد مطالعه میکننده مجزا بودن منابع غذایی برای گونه

 از آن شود.ها در یک زیستگاه میزیستی گونهموجب همدر نتیجه 

-Lara) دار در رژیم غذایی در بین فصولجایی که اختالف معنی

Mendoza  ،؛2015و همکاران San Martin ؛2006کاران، و هم 

Braccini  وPerez ،2005؛ Muto  ،و مکان (2001و همکاران 

(Espinoza  ،؛2015و همکاران Moura  ،؛2008و همکاران Gonzalez 

( در چندین گونه 2006و همکاران،  San Martin؛ 2006و همکاران، 

این احتمال وجود دارد که سفره  ،از سفره ماهیان گزارش شده است

عمان و تنگه هرمز نیز  ماهیان موجود در اکوسیستم خلیج
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هایی از قبیل فصل و مکان تغییراتی را در رژیم غذایی براساس فاکتور

از خود نشان دهند. بنابراین مطالعات آینده جهت بررسی زیست 

های مختلف سفره ماهیان تر گونهشناسی و مطالعه دقیقشناسی، رفتار

ر ها دجهت رسیدن به دانش کامل نسبت به نقش اکولوژیک آن

 گردد. میاکوسیستم خلیج عمان و تنگه هرمز پیشنهاد 

 

 تشکر و قدردانی
جهت  1وسیله از کلیه پرسنل کشتی صیادی فردوس بدین       

برداری و کلیه همکاران عزیز در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس نمونه

 گردد.تشکر و قدردانی می دریای عمانو 
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