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چکیده
مطالعه حاضر با اهداف بررسی رژیم غذایی سه گونه سفره ماهی از خانواده  Dasyatidaeشامل گونههای ،Himantura imbricata
 H. randalliو  Pastinachus sephenدر محدوده آبهای ایرانی خلیج عمان و تنگه هرمز ،روابط غذایی بین آنها و تخمین سطح تغذیهای
برای هر گونه انجام شد .در مجموع  191معده متعلق به سه گونه جمعآوری شد و با شاخصهای  ،%IRI ،%FO ،VIسطح غذایی و شاخص
 Piankaمورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که گونه  H. imbricataبهلحاظ تغذیه ،انتخابی عمل کرده و بیشتر از سختپوستان تغذیه
میکند .در صورتیکه گونه  H. randalliدارای دامنه تغذیه متوسط میباشد و در محتوبات معده آن سخت پوستان و کرمهای پرتار بیشترین
گروهها را تشکیل دادهاند .در گونه  P. sephenبیشترین دامنه غذایی مشاهده گردید که نشان میدهد از نظر تغذیه یک گونه غیر انتخابی میباشد
که دوکفه ایها ،خارپوستان و کرمهای پرتار مهمترین گروههای غذایی در محتویات معده این گونه بودند .آنالیز شباهت غذایی اختالف معنیداری
در رژیم غذایی بین سه گونه را آشکار کرد که نشاندهنده مجزا بودن منابع غذایی برای گونههای مورد مطالعه میباشد .در نتیجه نشاندهنده سطح
پائین رقابت غذایی بین سه گونه میباشد که موجب همزیستی گونهها در یک زیستگاه میشود .سطح غذایی برای هر سه گونه از خانواده
 Dasyatidaeکمتر از  4تخمین زده شد که نشان می دهد اعضای این خانواده جایگاه مشترکی در میانه شبکه غذایی دارند.
کلمات کلیدی :سفره ماهیان دم گزنده ،اکولوژی تغذیه ،روابط غذایی ،سطح تغذیه ای ،خلیج عمان ،تنگه هرمز
* پست الکترونیکی نویسنده
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اکولوژی تغذیه و مقایسه رژیم غذایی سه گونه سفره ماهی از خانواده  Dasyatidaeدر....

مقدمه
از خصوصیات بارز اکوسیستمهای ساحلی در مناطق گرمسیری
تنوع و فراوانی باالی سفره ماهیان در آن میباشد ( Lastو ،Stevens
 .)2009در کنار نقش اصلی آنها در اکوسیستم ،این سوال پیش
میآید که چگونه تعداد زیادی از شکارچیان در میانه زنجیره غذایی
با یکدیگر در اکوسیستم همزیستی دارند؟ از نظر تئوری میتوان بیان
کرد که در مکانی که چندین گونه مشابه زیست میکنند ،منابع باید
در طول برخی از محورهای اکولوژیک (معموأل مکان ،زمان و یا غذا)
درون اکوسیستم تقسیمبندی شده باشد .بنابراین رقابت بین گونهها
بهحداقل میرسد و در نتیجه موجب همزیستی گونهها میشود (O’Shea
و همکاران .)2013 ،شواهد نشان میدهد این پدیده در بین سفره
ماهیان اتفاق میافتد که اکوسیستم در بین گونهها بهوسیله اشغال
عمقهای متفاوت ( Marshallو همکاران ،)2008 ،زیستگاههای یک
محیط ( Whiteو همکاران )2004 ،و یا ویژگیهای خاص تغذیهای
( Platellو همکاران )1998 ،تقسیمبندی میشود .مجزا بودن منابع
غذایی ( )Resource partitioningدر زمان ،مکان و یا سطح غذایی،
رقابت بین گونهها را کاهش میدهد و باعث ایجاد همزیستی بین
ارگانیسمها در یک زیستگاه میشود ( Yickو همکاران .)2011 ،با
ارزیابی اثرات متقابل رقابت غذایی بین گونههای یک زیستگاه ،میتوان
شناخت زیادی از پویایی اکوسیستم بهدست آورد .درک این موضوع
میتواند اثرات مستقیم و غیرمستقیم برداشت یک گونه از اکوسیستم
را پیشبینی کند و اطالعات پایهای برای موفقیت در مدیریت شیالتی
بر مبنای اکوسیستم را فراهم میکند ( Naviaو همکاران.)2007 ،
ماهیان غضروفی از قبیل سفرهماهیان بخش قابل توجهی از توده
زنده آبزیان (تقریبأ  24درصد) را در خلیج عمان در بر میگیرند
( Valinassabو همکاران .)2006 ،در مطالعات انجام شده در خلیج
عمان و تنگه هرمز تعداد مختلفی از سفرهماهیان شناسایی و معرفی
شده است .برای مثال وثوقی ( )1372تعداد  18گونه متعلق به 8
خانواده ،بهزادی ( )1385تعداد  21گونه متعلق به  13جنس و 8
خانواده و راستگو و همکاران ( )1395تعداد  19گونه متعلق به 14
جنس و  11خانواده از سفره ماهیان را در خلیج عمان و تنگه هرمز
شناسایی و گزارش کردهاند .در این میان ،گونههای متعلق به خانواده
 Dasyatidaeاز قبیل سفرهماهی فلسدار Himantura imbricata
) Blochو  )1801 ،Schneiderسفره ماهی دم نواری عربی Himantura
 Manjaji-Matsumoto( randalliو  )2012 ،Mooreو سفره ماهی
دم گاوی  )1775 ،Forsskal( Pastinachus sephenدارای بیشترین
توده زنده در صید بهروش ترال کف در خلیجعمان و تنگههرمز میباشند
(راستگو و همکاران1395 ،؛ بهزادی و همکاران .)1386 ،در بین این
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سه سفره ماهی ،گونه  P. sephenدارای بزرگترین اندازه میباشد که
عرض صفحه آن تا  96سانتیمتر نیز میرسد ( Almojilو همکاران،
 )2015و بیشترین اندازه عرض صفحه برای گونههای H. randalli
تا  80سانتیمتر و برای  H. imbricataبا  27/5سانتیمتر (راستگو و
همکاران )1395 ،از خلیج فارس و خلیج عمان گزارش شده است .هر
سه گونه هرچند از نظر ریختشناسی و تولیدمثل به یکدیگر شباهت
دارند و همه آنها تمایل به اشغال زیستگاههای یکسان دارند (Almojil
و همکاران .)2015 ،با وجود این شباهتها ،اطالعاتی در مورد رژیم
غذایی ،روابط غذایی و چگونگی همزیستی در یک زیستگاه برای این
سه گونه وجود ندارد .بنابراین این مطالعه با اهداف زیر انجام شد:
 )1تعیین رژیم غذایی سه گونه سفره ماهی متعلق به خانواده Dasyatidae
در خلیج عمان و تنگه هرمز )2 ،تخمین سطح غذایی هر گونه و تعیین
جایگاه آن در زنجیره غذایی و  )3بررسی میزان شباهت تغذیهای و
همپوشانی غذایی بین سه گونه مذکور خلیج عمان و تنگه هرمز

مواد و روشها
جمعآوری نمونهها بهصورت تصادفی در طی چهار گشت دریایی
از بهار تا زمستان سال  1393از ترکیب صید شناور تحقیقاتی ترالر
"فردوس  "1با سرعت تقریبی  3گره دریایی که مجهز به تور ترال
کف با چشمه ساک  80میلیمتر در قسمت کیسه تور بود ،جمعآوری
گردید .محدوده نمونهبرداری از تنگه هرمز (محدوده آبهای استان
هرمزگان) تا آبهای خلیج عمان (تا محدوده جاسک) انجام شد (شکل
 .)1عمق نمونهبرداری از  10تا  70متر و تعداد ایستگاههای ترالکشی
شده  57عدد بود .پس از انجام هر بار تورکشی ،نمونههای سفره
ماهیان (شکل  )2جداسازی شده ،سپس برای تمامی نمونهها
مشخصاتی از قبیل تعیین جنسیت ،وزن کل (گرم) و طول و عرض
صفحه (سانتی متر) ثبت شد .بعد از کالبد شکافی ،معده خارج و در
فرمالین  5درصد فیکس و سپس به آزمایشگاه منتقل شدند.

شکل  :1موقعیت ایستگاههای نمونه برداری شده برای سه گونه
سفره ماهی از خانواده  Dasyatidaeدر خلیج عمان و تنگه هرمز
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این شاخص اهمیت هر طعمه مشخص میشود که از رابطه زیر
IRI= (%N+%W)*%FO
محاسبه میشود (:)1980 ،Hyslop
که در آن IRI :شاخص اهمیت نسبی صید N ،درصد عددی آیتم
غذایی W ،درصد وزنی آیتم غذایی و  FOدرصد فراوانی وقوع شکار
میباشد .مقدار شاخص اهمیت نسبی برای هر آیتم غذایی با استفاده
از شاخص زیر براساس درصد بیان شد (:)1997 ،Cortes
%IRI= (IRI/IRI)*100
که در آن %IRI :شاخص درصد اهمیت نسبی IRI ،اهمیت نسبی هر

شکل  :2شکل  2سه گونه سفره ماهی از خانواده Dasyatidae

صید شده از خلیج عمان و تنگه هرمز (مقیاس  15سانتیمتر):
) (aگونه  (b) ،Himantura imbricataگونه  H. randalliو ) (cگونه
Pastinachus sephen

اقالم غذایی در هر معده جداسازی ،تاحد امکان شناسایی ،شمارش
و سپس با ترازوی دیجیتال با دقت  0/1گرم وزن شدند .برای بررسی
1
رژیم غذایی از شاخصهای زیر استفاده شد .شاخص تهی بودن معده
که این شاخص تخمینی از پرخوری گونه را محاسبه میکند (،Hyslop
I= (ES/TS)*100
:)1980
که در آن VI :شاخص تهی بودن معده ES ،تعداد معدههای خالی و
 TSتعداد کل معدههای مورد بررسی میباشد .اگر  0 ≤ VI ≤ 20باشد
گونه موردنظر پرخور ،بین  20 ≤ VI ≤ 40نسبتأ پرخور40 ≤ VI ≤ 60 ،
تغذیه متوسط  60 ≤ VI ≤ 80نسبتأ کم و  80 ≤ VI ≤ 100گونه کم
خور است .درصد فراوانی حضور طعمه2یکی دیگر از فاکتورهای مورد
نظر میباشد که از طریق فرمول ذیل محاسبه شد (:)1980 ،Hyslop
FO= Nsj/Ns*100

که در آن FO :شاخص فراوانی طعمه Nsj ،تعداد معدههای دارای
طعمه  jو  Nsتعداد کل معدههای دارای طعمه میباشد .مقادیر حاصل
از این فرمول بر طبق تغییرات مقادیر  ،FOدارای ویژگیهای زیر
میباشد :اگر  FO < 10باشد یعنی طعمه تصادفی بوده10 ≤ FO ≤ 50 ،
باشد یعنی طعمه غذای فرعی و اگر  FO ≥ 50باشد یعنی طعمه غذای
اصلی آبزی محسوب میشود .شاخص اهمیت نسبی 3که با محاسبه

Vacuity Index1
Frequency of Occurrence2
Importance Relative Index3
Specialist predators4

آیتم غذایی و  IRIمجموع اهمیت نسبی آیتمهای غذایی میباشد.
دامنه غذایی برای هر گونه با استفاده از شاخص  Levinبا
استفاده از دادههای  %IRIبراساس فرمول  Bi=1/P2jمحاسبه گردید
( )1999 ،Krebsکه در آن  Biشاخص  Levinو درصد تشکیلدهنده
طعمه  jدر رژیم غذایی گونه شکارچی میباشد .مقدار این شاخص از
یک تا  nمتغیر است .بنابراین مقادیر این شاخص با استفاده از فرمول
 BA=B-1/n-1استاندارد شد که در آن  BAمقادیر استاندارد شده
شاخص  Levinو  nتعداد گروههای غذایی میباشد .مقدار شاخص
اخیر در دامنه بین صفر تا یک قرار میگیرد؛ مقادیر پائین نشان
4
میدهد که شکارچی از گروههای غذایی کمی تغذیه میکند (انتخابی
است) ،درحالیکه مقادیر باال بیان کننده تغذیه شکارچی از گروههای
وسیع غذایی میباشد (غیرانتخابی5است).
استراتژی تغذیهای براساس درصد فراوانی حضور در مقابل درصد
فراوانی نسبی برای هر گروه غذایی اصلی ترسیم شد ( Amundsenو
همکاران .)1996 ،فراوانی نسبی هر گروه غذایی در واقع بیانکننده
نسبت فراوانی در بین طعمههای یافت شده در معدهها میباشد و با
تقسیم تعداد طعمه  Iبر مجموع تعداد طعمههای یافت شده در معده
دارای طعمه  Iمحاسبه شد و در نهایت بهصورت درصد بیان شد .در
این نمودار هرچه هر گروه غذایی به صددرصد نزدیکتر باشد ،بیان
کننده انتخابی بودن آن گروه غذایی در رژیم غذایی گونه میباشد.
جهت بررسی رژیم غذایی بین گونهها ،دادهها در  7گروه اصلی
شامل ماهیان استخوانی ،سختپوستان ،کرمهای پرتار ،دوکفهایها،
شکمپایان ،خارپوستان و سرپایان براساس وزن دستهبندی شدند .سپس
6
نمودار شباهت غذایی براساس مقیاسبندی چند بعدی غیرپارامتریک
) (nMDSبا استفاده از نرمافزار  PRIMER version 5ترسیم گردید.
سپس دادهها با استفاده از آنالیز شباهت )ANOSIM(7بهصورت دوتایی
مورد بررسی قرار گرفتند .مقدار  Rحاصل از این آزمون بین مثبت
Generalist predators5
non-Metric Multidimensional Scaling6
Analysis of Similarity7
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یک و منفی یک میباشد و هرچه این عدد به صفر نزدیکتر باشد نشان
دهنده اختالف کمتر بین فاکتورها بوده و هرچه به سمت مثبت یا
منفی یک باشد اختالف معنیدار بین گروهها را نشان میدهد .همچنین
از درصد شباهت ( )Similarity of percentagesبرای بررسی سهم
هریک از گروههای اصلی در اختالف بین رژیم غذایی گونهها استفاده
شد .از شاخص  Piankaبرای نشان دادن همپوشانی غذایی در بین
گونه ها با استفاده از نرمافزار  EcoSim ver 7.72استفاده شد (Gotelli
و  .)2005 ،Entsmingerاین شاخص بین صفر تا یک تغییر میکند و
هرچه به یک نزدیکتر باشد رقابت غذایی بیشتر و هرچه به صفر
نزدیکتر باشد نشاندهنده عدم همپوشانی غذایی بین دو گونه می-
باشد .درصورتیکه مقدار این شاخص از  0/6تجاوز کند ،از نظر زیست-
شناسی معنیدار میشود و درواقع بیانکننده وجود رقابت غذایی باال
میباشد ( Bornatowskiو همکاران .)2014 ،در نهایت ،سطح غذایی
هرگونه با استفاده از طریق زیر محاسبه گردید ( Paulyو
:)2000 ،Christensen
G

) Trophj = 1 + ∑(DCji × Trophi
𝑖=1

که در آن G:تعداد آیتمهای غذایی  iدر رژیم غذایی گونه  DCji ،jدرصد
وزنی گونه  iدر رژیم غذایی  Trophi ،jسطح غذایی گونه  iمیباشد.
سطح غذایی گونههای خورده شده از پایگاه اطالعاتی  Fishbaseاستخراج
شدند ( Froeseو .)2000 ،Pauly

نتایج
در مجموع  191نمونه متعلق به سه گونه از خانواده Dasyatidae

جمعآوری و مورد مطالعه قرار گرفت که خالصه اطالعات زیستسنجی
در جدول  1ارائه شده است .از مجموع  191معده مورد بررسی ،تعداد
 169عدد از آنها دارای غذا بودند ( 87/43درصد) .از تعداد  72معده
بررسی شده برای گونه  66 ،H. imbricataعدد ( 91/6درصد) معده
دارای غذا و  6عدد ( 8/4درصد) از آنها خالی بودند .شاخص  VIبرای
این گونه  8/3محاسبه گردید که این آبزی را در دسته آبزیان پرخور
قرار میدهد .از تعداد  80معده بررسی شده برای گونه ،H. randalli
 71عدد ( 88/7درصد) دارای غذا و  9عدد ( 11/3درصد) از آنها
خالی بودند .شاخص  VIبرای این گونه  11/25محاسبه گردید که این
آبزی را در دسته آبزیان پرخور قرار میدهد .از تعداد  39معده بررسی
شده برای گونه  30 ،P. sephenعدد ( )% 76/9دارای غذا و  9عدد
( )%23/1از آنها خالی بودند .شاخص  VIبرای این گونه  23/07محاسبه
گردید که این آبزی را در دسته آبزیان نسبتأ پرخور قرار میدهد.
براساس شاخص  Levinگونه  P. sephenبیشترین دامنه غذایی
( )BA=0/27را داشت که نشان میدهد از نظر تغذیه یک گونه غیرانتخابی
میباشد .در رژیم غذایی این گونه دو کفهایها (،)%IRI=30/30
خارپوستان ( )%IRI=25/95و کرمهای پرتار ()%IRI =24/95بیشترین

جدول  :1زیست سنجی سه گونه سفره ماهی از خانواده  Dasyatidaeصید شده از خلیج عمان و تنگه هرمز
نوع طول
عرض صفحه

گونه

تعداد

جنس

Min-Max

H. imbricata

72
80
39
72
80
39

 36نر 36 ،ماده
 31نر 49 ،ماده
 26نر 13 ،ماده
 36نر 36 ،ماده
 31نر 49 ،ماده
 26نر 13 ،ماده

15/2–27/5
18/0–80/0
24/0–71/0
16/4–28/0
16/0–70/0
20/0–60/0

H. randalli
P. sephen
H. imbricata

طول صفحه

طول (سانتیمتر)

H. randalli
P. sephen

اهمیت را داشتند (جدول .)2ضمناً گونه  H. randalliدارای دامنه تغذیه
متوسط میباشد ( )BA=0/12که در محتوبات معده آن سختپوستان
( )%IRI=60/46مخصوصأ میگو ( )%IRI=48/99و سپس کرمهای
پرتار ( )%IRI=13/94بیشترین اهمیت را داشتند (جدول .)2در طرف
دیگر ،نتایج نشان داد که گونه  H. imbricataیک گونه انتخابی میباشد
( )BA=0/02که بیشتر از سختپوستان ( )%IRI=93/31مخصوصأ میگو
( )%IRI=90/60تغذیه میکند (جدول .)2همچنین نمودار استراتژی
تغذیهای تائید میکند که در محتویات معده گونه H. imbricata
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وزن (گرم)

میانگین

Min-Max

22/2±0/2
40/15±6/1
45/9±1/8
22/2±9/2
37/13±3/9
37/8±0/2

140–750
110–16170
12080-470
140–750
110–16170
12080-470

میانگین
401/12±9/2
3071/322±2/8
3771/233±5/2
401/12±9/2
3071/322±2/8
3771/233±5/2

سختپوستان غالب اقالم غذایی را تشکیل میدهند ،درحالیکه در
رژیم غذایی گونه  H. randalliسختپوستان و کرمهای پرتار و برای
گونه  P. sehenدوکفهایها ،خارپوستان و کرمهای پرتار بیشترین
اهمیت را داشتند (شکل .)3
آزمون آنالیز شباهت در مجموع برای تمامی نمونهها مقدار
 0/327در سطح معنیداری  0/001بهدست آمد که نشاندهنده وجود
اختالف معنیدار بین رژیم غذایی سه گونه مورد مطالعه میباشد
(شکل .)4
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جدول  : 2اقالم غذایی خورده شده به تفکیک سه گونه سفره ماهی از خانواده  Dasyatidaeدر خلیج عمان و تنگه هرمز
H. imbricata

اقالم غذایی

%N

%W

%FO

H. randalli
%IRI

P. sephen

%N

%W

%FO

%IRI

%N

%W

%FO

%IRI

ماهیان استخوانی
چغوک ماهیان
سنگسر ماهیان

5/13
2/32
0/12

22/78
9/20
4/25

23/75
7/50
1/25

3/88
1/20
0/07

8/99
6/53

11/10
7/54

27/27
15/15

3/23
2/61

پنجزاری ماهیان

0/12

0/45

1/25

0/01

0/54

0/57

6/06

0/08

غیرقابل شناسایی

2/57

8/88

16/25

2/59

1/90

2/98

9/09

0/54

سختپوستان

86/66

85/18

95/38

93/31

60/25

44/83

75/00

60/46

11/71

5/58

48/48

5/37

خرچنگ

2/16

6/20

10/76

0/62

6/11

13/82

18/75

3/93

0/54

0/31

6/06

0/06

میگو

74/23

69/41

89/23

90/60

39/21

20/60

58/75

48/99

6/53

2/28

39/39

4/25

جورپایان

3/24

2/03

21/53

0/80

2/81

0/83

16/25

0/82

1/63

0/57

12/12

0/32

ناجورپایان

3/24

2/03

18/46

0/68

4/77

1/23

21/25

1/78

1/08

0/25

9/09

0/14

عقربک

0/18

0/23

1/53

0/01

1/10

0/94

6/25

0/17

سختپوستان بنتیک

1/26

1/67

6/15

0/12

غیرقابل شناسایی

2/34

3/58

10/76

0/45

6/25

7/37

کرمهای پرتار

5/94

2/62

24/61

1/49

18/25

8/42

37/50

3/43

11/22

11/25

0/36

0/21

2/50

0/02

سرپایان

0/12

0/45

1/25

0/01

خارپوستان

0/24

0/66

2/50

0/02

دوکفهایها
شکمپایان

0/72

1/19

1/53

0/02

ستاره شکننده

0/24

0/66

1/25

0/02

غیرقابل شناسایی

12/54

11/37

58/75

19/35

6/66

آنالیز شباهت تغذیهای بهصورت دوتایی بیشترین اختالف را بین
گونههای  H. imbricataو  )0/671( P. sephenو بعد از آن بین
گونههای  H. randalliو  )0/499( P. sephenرا نشان داد .در طرف
مقابل ،بیشترین شباهت تغذیه بین گونههای  H. imbricataو H.
 )0/085( randalliبهدست آمد .آنالیز درصد شباهت نشان داد که
کمترین اختالف بین گونههای  H. imbricataو  H. randalliبا مقدار

10/99

25/00

4/74

1/90

2/15

13/94

28/61

5/01

60/60

2/29

9/80

31/01

60/60

1/90

1/45

18/18

41/53

5/18

12/12

0/60
24/95
30/30
0/74

29/97

39/96

30/30

25/95

29/97

39/96

30/30

25/95

8/99

5/89

51/51

9/39

 % 38/99وجود دارد و سختپوستان ( )34/17و پرتاران ()32/03
بیشترین سهم را در اختالف مشاهده شده ،دارند (جدول  .)3در طرف
مقابل بیشترین اختالف بین گونههای  H. imbricataو  P. sephenبا
مقدار  % 84/20بود که سهم سختپوستان ( )36/20و دوکفهایها
( )23/32بیشتر بود (جدول .)3

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

ماهیان استخوانی )▲) ،کرمهای پرتار (+) ،دوکفه ایها (○) ،شکم پایان () ،سرپایان و )×( خارپوستان]
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شکل  :4نمودار  nMDSبراساس محتویات معده برای سه گونه سفره ماهی از خانواده  Dasyatidaeدر خلیج عمان و تنگه هرمز
جدول  :3درصد سهم هریک از گروههای اصلی غذایی در تفاوت بهوجود آمده بین سه گونه سفره ماهی از خانواده  Dasyatidaeدر خلیج عمان
و تنگه هرمز بهصورت دو تایی
گونه × گونه
)H. imbricata × H. randalli (38.99
)H. imbricata × P. sephen (84.20
)H. randalli × P. sephen (78.11

سخت پوستان

ماهیان استخوانی

پرتاران

دوکفه ایها

خارپوستان

34/17
36/20
32/28

18/91
8/40
11/78

32/03
14/88
15/04

10/30
23/32
23/29

14/26
14/70

شاخص  Piankaبیشترین همپوشانی غذایی را بین گونههای
 H. imbricataو  )0/957( H. randalliو سپس بین گونههای H. randalli
و  )0/260( P. sephenنشان داد .در طرف مقابل ،کمترین همپوشانی
غذایی بین گونههای  H. imbricataو  )0/098( P. sephenبهدست آمد
که نشان میدهد بین گونهها رقابت غذایی کمی وجود دارد و در
نتیجه این گونهها از منابع غذایی مجزا استفاده میکنند .سطح غذایی
برای گونههای  H. randalli ،H. imbricataو  P. sephenبهترتیب
 3/69 ،3/55و  3/25محاسبه شد که نشان میدهد هر  3گونه مورد مطالعه
از خانواده  Dasyatidaeجایگاه مشترکی در شبکه غذایی دارند و در دسته
شکارچیان در میانه زنجیره غذایی ( )Mesopredatorsقرار میگیرند.

بحث
مطالعه حاضر اطالعات پایه پیرامون اکولوژی تغذیه و رقابت
غذایی در بین سه گونه سفره ماهی از خانواده  Dasyatidaeبا استفاده
از روش بررسی محتویات معده را ارائه میکند .این روش استفاده
وسیعی در پی بردن به نوع غذا و عادتهای غذایی گونههای مختلف
دارد و اطالعاتی درباره روابط اکولوژیک بین گونهای و تعیین سطوح
غذایی را فراهم میکند .لذا میزان مصرف یک گونه از گونه دیگر
میتواند از طریق اندازهگیری محتویات معده و همچنین از هضم یا
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دفع معده قابل مشاهده و اندازهگیری میباشد ( Stergiouو ،Karpouzi
 .)2002در مطالعه حاضر هر سه گونه از خانواده  Dasyatidaeرژیم
غذایی بنتوز خواری را از خود نشان دادند که با اکثر مطالعات انجام
شده بر روی گونههای این خانواده مطابقت دارد .برخی از محققین
اعتقاد دارند که فرم بدن سفره ماهیان این موجودات را قادر میسازد
از موجودات کفزی تغذیه کنند ( Bornatowskiو همکاران2014 ،؛
 Yiginو  ،)2010 ،Ismenزیرا این گروه از موجودات دارای دهان
زیرین و یک آرواره کشیده هستند که این گروه را قادر میسازد که از
ارگانیسمهای روی بستر تغذیه کنند ( Bornatowskiو همکاران،
 .)2014از طرف دیگر ،این مطالعه اختالف معنیدار را در رژیم غذایی
سه گونه مذکور را آشکار کرد .مشابه نتایج حاضر Jacobsen ،و
 )2012( Bennettعلت اختالف در رژیم غذایی سه گونه از سفره
ماهیان را به پراکنش گونههای طعمه و ریختشناسی گونههای
شکارچی نسبت دادند .سفره ماهیان همچنین تغییرات زیاد درون
گونهای در شکل و نوع دندانها و آروارههاشان را از خود نشان دادهاند
که نشاندهنده ترجیح غذایی مختلف گونهها میباشد که در نتیجه
به آنها اجازه میدهد از منابع غذایی مختلف تغذیه نمایند ( Deanو
همکاران .)2007 ،در واقع عالوه بر دارا بودن تاکتیکهایی برای شکار
نشدن ،فراوانی طعمه در محیط و رقابت درون گونهای ،شکار کردن و
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فرو بردن مواد غذایی در دهان وابستگی زیادی به ریختشناسی و
عادات رفتاری گونه شکارچی دارد ( .)2004 ،Heithausهمچنین در
طبیعت نوع رژیم غذایی اوأل به ریختشناسی و عادات تغذیهای گونه
و ثانیأ به ترکیب و مقدار غذای در دسترس بستگی دارد ( Yiginو
 .)2010 ،Ismenهمچنین  Yiginو  )2010( Ismenدر بررسی سفره
ماهی چهارگوش خاردار ) (Raja clavataبیان کردند که بدن مسطح
و دهان زیرین (شکمی) این گونه به رژیم غذایی بنتوز خواری آن

اشاره دارد .همچنین نتایج تحقیق وی تعیین کرد که گونه مذکور
بیشتر از گونههای بنتوزی تغذیه میکند که در بین آیتمهای مورد
تغذیه سختپوستان بیشترین اهمیت را داشتند .بنابراین در مطالعه
حاضر اختالف مشاهده شده بین سه گونه از خانواده  Dasyatidaeرا
به تغییرات ریختشناسی از قبیل نوع دندان و آروارهها ،فراوانی و
ترکیب مقدار غذای در دسترس و چرخه زندگی گونه نسبت داد.

جدول  :4مقایسه گروههای اصلی غذایی در گونههای مختلف از خانواده  Dasyatidaeدر نقاط مختلف
گونه
Himantura randalli
Himantura imbricata
Pastinachus sephen
Dasyatis chrysonota
Dasyatis marianae
Dasyatis americana
Himantura astra

مکان جغرافیایی

گروههای اصلی غذایی

منبع

خلیج عمان
خلیج عمان
خلیج عمان
آفریقای جنوبی
برزیل
سواحل باهاما
شمال استرالیا

سختپوستان -پرتاران
سختپوستان
دوکفهایها -خارپوستان -پرتاران
سختپوستان -پرتاران
سختپوستان
سختپوستان
سختپوستان
سختپوستان -دوکفهای
سختپوستان
ماهیان استخوانی -پرتاران
سختپوستان
سختپوستان
پرتاران
پرتاران
سختپوستان -پرتاران
پرتاران
پرتاران -سختپوستان
سختپوستان -پرتاران
پرتاران
سختپوستان -پرتاران

مطالعه حاضر
مطالعه حاضر
مطالعه حاضر
( Ebertو )2003 ،Cowley
( Costaو همکاران)2015 ،
( Gilliamو )1993 ،Sullivan
( Jacobsenو )2011 ،Bennett
( Manjajiو همکاران)2009 ،
( Compagnoو همکاران)1989 ،
( Ishiharaو همکاران)1993 ،
( O’Sheaو همکاران)2013 ،
(سراج و همکاران)1390 ،
( O’Sheaو همکاران)2013 ،
( O’Sheaو همکاران)2013 ،
( Jacobsenو )2012 ،Bennett
( O’Sheaو همکاران)2013 ،
( Jacobsenو )2012 ،Bennett
( Jacobsenو )2012 ،Bennett
( O’Sheaو همکاران)2013 ،
( Naviaو همکاران)2011 ،

Himantura gerrardi
Himantura gerrardi
Himantura granulata
Himantura uarnak
Himantura walga
Pastinachus atrus
Taeniura lymma
Neotrygon annotata
Neotrygon kuhlii
Neotrygon kuhlii
Neotrygon picta
Urogymnus asperrimus
Urotrygon rogersi

آفریقای جنوبی
مالدیو
شرق استرالیا
خلیج فارس
شرق استرالیا
شرق استرالیا
شمال استرالیا
شرق استرالیا
شمال استرالیا
شمال استرالیا
شرق استرالیا
شرق کلمبیا

مشابه نتایج مطالعه حاضر در آبهای دور سواحل تاسمانیا
استرالیا انجام شد و دو گونه از سفره ماهیان بومی منطقه بدون
همپوشانی غذایی با یکدیگر همزیستی نشان دادند ( Yickو همکاران،
 .)2011همچنین همپوشانی غذایی معنیدار بین  4گونه از  5گونه
بررسی شده از ماهیان غضروفی در آبهای کلمبیا بهدلیل عوامل
ریختشناسی (اندازه و محل قرارگیری دهان) و رفتاری هر گونه
نسبت داده شد ( Naviaو همکاران .)2007 ،در سواحل کاستاریکا نیز
 Espinozaو همکاران ( )2015مقدار کم همپوشانی غذایی را بین 4
گونه از ماهیان غضروفی گزارش کردند .در آبهای برزیل نیز Bornatowski
و همکاران ( )2014مجزا بودن منابع غذایی را برای چهار گونه از

سفره ماهیان را گزارش کردند که مجزا بودن منابع غذایی قابل
استفاده برای هر گونه در طبیعت را عامل این اختالف بیان کردند .از
طرف دیگر ،گونههایی که دارای دهان بزرگتری هستند میتوانند
شکارهایی با اندازه بزرگتر را شکار کنند و گونههایی که اندازه دهان
در آنها کوچک میباشد به شکار کردن طعمههایی با اندازه کوچکتر
از قبیل میگو و پلیکیتها روی میآورند ( Bornatowskiو همکاران،
.)2014
در طرف مقابل ،یک مطالعه بر روی شش گونه از سفره ماهیان
در سواحل استرالیا مقداری همپوشانی غذایی را بین چند گونه نشان
داد که به سطح پائینی از مجزا بودن منابع غذایی اشاره داشت
281

راستگو و همکاران

اکولوژی تغذیه و مقایسه رژیم غذایی سه گونه سفره ماهی از خانواده  Dasyatidaeدر....

( Treloarو همکاران .)2007 ،در سواحل آرژانتین نیز دو گونه سفره
ماهی  Psammobatis normaniو  P. rudisسطح باالی همپوشانی
غذایی را نشان دادند که رقابت غذایی برای منابع را آشکار کرد
( Mabraganaو  .)2007 ،Gilbertoهمچنین در مطالعه  O’Sheaو
همکاران ( )2013بر روی  5گونه از سفره ماهیان خانواده Dasyatidae
در غرب استرالیا ،همپوشانی غذایی و مشترک بودن منابع غذایی یک
پدیده رایج در بین گونههای این خانواده بیان شد .همپوشانی غذایی
زمانی اتفاق میافتد که صید بهاندازه کافی در درسترس گونه شکارچی
وجود داشته باشد و محدودیتی برای شکار نیز وجود نداشته باشد
( O’Sheaو همکاران .)2013 ،بنابراین اختالف در ریختشناسی و
عادات رفتاری هرگونه احتماأل از فاکتورهای اصلی برای مجزا بودن
منابع غذایی هستند ( Yickو همکاران.)2011 ،
نتایج مربوط به شاخص  VIنشان داد که هر سه گونه سفره
ماهی متعلق به خانواده  Dasyatidaeدر دسته آبزیان پرخور و نسبتأ
پرخور قرار گرفتند .درصد پائین از معده خالی در جمعیتهای ماهیان
غضروفی ساحلی کفزی و بهطور برجسته در سفره ماهیان (Marshall
و همکاران2008 ،؛  Grayو همکاران )1997 ،ممکن است نشاندهنده
تغذیه مستمر این گونهها باشد ،زیرا شکارچیان کفزی فاصله نسبتأ
کوتاهی بین وعدههای تغذیهای خود دارند و با دریافت حس مستقیم
اقدام به شکار میکنند .این گروه از ماهیان غضروفی معموأل به محض
باال آمدن گونههای شکار از بستر و رسوبات و یا تحرک کم گونههای
طعمه ،شروع به شکار کردن میکنند و بنابراین اصوأل محدود به نرخ
رویارویی با شکار هستند ( Vaudoو  .)2011 ،Heithausدر طرف
مقابل ،درصد باال و متغیر از معدههای خالی در برخی سفره ماهیان
مشاهده شده است (راستگو و همکاران1394 ،؛  Jacobsenو همکاران،
2009؛  )2003 ،Rajeکه اوأل تعداد نسبتأ کمی از گونههای طعمه در
محتویات معده وجود دارد و ثانیأ بیشتر آنها در حالت هضم قرار
دارند .این موضوع بیشتر به عواملی از قبیل در دسترس بودن
گونههای طعمه در محیط ،جابجایی برای یافتن غذا ،فرایند هضم و
جذب و تغذیه در فاصلههای زمانی کوتاه نسبت داده شده است.
عادات غذایی و سطح غذایی برای گونه  H. randalliنشان داد
که این گونه از شکارچیان مهم در میانه شبکه غذایی در خلیج عمان
و تنگه هرمز بوده که جایگاه غذایی مشترکی با سایر گونههای خانواده
 Dasyatidaeمانند  P. sephen ،H. imbricataاشغال میکند .مشابه
نتایج حاضر ،سطح غذایی برای گونههای  Dasyatis guttataو
 D. americanaاز خانواده  Dasyatidaeبهترتیب  4/02و 3/74
محاسبه شد ( Garciaو  .)2012 ،Contrerasهمچنین  Jacobsenو
 )2012( Bennettسطح غذایی سه گونه ،Neotrygon kuhlii
 N. annotataو  N. pictaدر شمال استرالیا بهترتیب  3/57 ،3/58و
282

 3/55گزارش کردند .این در حالیاست که  Jacobsenو
( )2013سطح غذایی  25گونه از خانواده  Dasyatidaeدر آبهای
استرالیا از  3/16تا  4/08با میانگین  3/62گزارش کردند .همچنین
مشابه نتایج مطالعه حاضر ،سطح غذایی برای گونههای H. astera
 Jacobsen( 3/52و 3/62 Dasyatis chrysonota ،)2011 ،Bennett
(ٍ Ebertو  )2003 ،Cowleyو  Navia( 3/65 D. longaو همکاران،
 )2007و  Himantura walgaدر حدود ( 3/54راستگو و همکاران،
 )1393گزارش شد .این اختالفها میتواند بهدلیل تنوع عادات غذایی
این گونهها و تنوع در روشهای تغذیهای گونههای مختلف باشد که
موجب میشود ماهیان از سطوح غذایی مختلف استفاده میکنند
( Stergiouو  .)2002 ،Karpouziهمچنین تغییرات مکانی در فراوانی
و پراکنش گونههای طعمه ممکن است الگوی پراکنش مکانی و زمانی
و سطح غذایی گونههای شکارچی را تحت تاثیر قرار دهد (،Connell
 .) 2002الگوی اخیر در چندین گونه از سفره ماهیان گزارش شده
است ( San Martinو همکاران2006 ،؛  Bracciniو 2005 ،Perez؛
 Mutoو همکاران .)2001 ،بنابراین اختالف بهدست آمده در این
مطالعه با سایر مطالعات ممکن است تحت تأثیر عواملی از این قبیل
قرار گرفته باشد.
مطالعه شکارچیان در میانه زنجیره غذایی دارای اهمیت زیادی
میباشد ،زیرا کاهش جمعیت شکارچیان بزرگتر (مثأل بهوسیله فشار
صیادی) میتواند منجر به افزایش قابل توجه در تعداد شکارچیان در
میانه زنجیره غذایی شود که خود این موضوع میتواند موجب کاهش
سطوح غذایی در اکوسیستم ( )Trophic cascadesشود (Bornatowski
و همکاران2014 ،؛  Naviaو همکاران2010 ،؛  Heithausو همکاران،
 .)2008گونههای میانه زنجیره غذایی میتوانند بهعنوان یک پیوند
دهنده بین سطح پائین و سطوح باالی تغذیهای در شبکه غذایی عمل
کنند ( Bornatowskiو همکاران .)2014 ،در پایان ،مطالعه حاضر
اطالعات پایهای از رژیم غذایی سه گونه سفره ماهی از خانواده
 Dasyatidaeدر خلیج عمان و تنگه هرمز را ارائه کرد .نتایج نشان داد
که اختالف معنیداری در رژیم غذایی بین گونهها وجود دارد که بیان
کننده مجزا بودن منابع غذایی برای گونههای مورد مطالعه میباشد و
در نتیجه موجب همزیستی گونهها در یک زیستگاه میشود .از آن
جایی که اختالف معنیدار در رژیم غذایی در بین فصول (Lara-
 Mendozaو همکاران2015 ،؛  San Martinو همکاران2006 ،؛
 Bracciniو 2005 ،Perez؛  Mutoو همکاران )2001 ،و مکان
( Espinozaو همکاران2015 ،؛  Mouraو همکاران2008 ،؛ Gonzalez
و همکاران2006 ،؛  San Martinو همکاران )2006 ،در چندین گونه
از سفره ماهیان گزارش شده است ،این احتمال وجود دارد که سفره
ماهیان موجود در اکوسیستم خلیج عمان و تنگه هرمز نیز
Bennett
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