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 چکیده
هاای دریاای عناان جزء ماهیان باارزش اقتصادی بالاا اسات کار در آب Trichiuridae ةماهی یال اسبی سربزرگ از خانواد  

عادد  2۱1شد، رژیا  ذایایی در دریای عنان انجام  1۰۱۱الی فروردین  13۱۱ فروردین سال در این بررسی کر از وجود دارد.

بررسای شااخص اهنیات  فصلی موردبررسی قرار گرفات.طور برها آن ایهای تغییریال اسبی سربزرگ و برخی شاخص ماهی

 گونار جازء ماهیاانایان  در این ماهی نشان داد کر CV شاخص خالی بودن معده و Fpشاخص ارجحیت ذیایی . IRI نسبی

شاخص خالی  معدی این گونر در فصل بهار و کنترین آن در فصل تابستان محاسبر شد.پرخور است و حداکثر میزان شاخص 

از بهار تا تابستان سیر صعودی داشت کر در تابستان بر بیشترین مقدار خود رساید و بعاد از فصال تابساتان  CVبودن معده 

زمساتان اسات. شااخص  ییار در فصالعدم تغییر ماهی در فصل تابستان و بیشاترین تغةدهندکر نشان سیر نزولی پیدا کرد

محتویات معاده ایان  در ای و شاخص کبدی نیز در فصل بهار بیشترین و در فصل تابستان بر کنترین مقدار خود رسید.معده

ولای  پوساتان اعا  از خرچنا  و میداو دیاده شادسخت های مختلف ماهیان استخوانی، ساس گروه گونر بر ترتیب اولویت،

مااهی. سااردین ماهیاان و مااهی  معده ماهی یال اسبی را ماهیان استخوانی از قبیل گیش ماهی. بزبیشترین حج  محتویات 

پوساتان و ، سختاستخوانی، سر گروه ذیایی ماهیان شدهیاز تعداد کل ماهیان بررستشکیل دادند.  زاری ماهیان مرکب و پنج
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کر تخنینی از اشتهای ماهی و میال  (CVخالی بودن معده )شاخص  این گونر را تشکیل دادند. اقلام ذیایی نیترسرپایان مه 

 کند نشان داد کر در ماهی یال اسبی سربزرگ، بیشترین مقدار این شاخص در فصال تابساتانیمرا مشخص  ماهی بر خوردن

هاار و اشتهاسات و در فصال بیبباشد بسیار ک  خاور و یمنیز یدمثلی آن تولکر فصل  و هنچنین این گونر در این فصل است

 .رسد و نشان از تغییر زیاد و پرخوری این گونر در ایان فصال داردیمپرخور و در زمستان، بر کنترین مقدار خود  نسبتاًپاییز 

تاوان اههاار خواری با تنوع بالای تغییر از ماهیان استخوانی اسات کار میماهی یال اسبی سربزرگ دارای رژی  ذیایی گوشت

 یایی، نوسانات فصلی و شرایط محیطی در این نوع رژی  ذیایی بسیار مؤثر است.داشت، در دسترس بودن مواد ذ
 

 ای، دریای عنانهای تغییر. شاخصTrichiutus Lepturusماهی یال اسبی سربزرگ،  :های کلیدیواژه

 

 مقدمه
 ةاز تند)یلومترمربع کهزار  ۱۱۱گردد کر با مساحتی حدود یمدریایی در جنوب کشور محسوب  ةدریای عنان، دومین پیکر  

هرمز تا سواحل سیستان و بلوچستان از شنال با کشور ایران، از جنوب با کشور عناان، از شارب باا کشاور پاکساتان، مجااور 

آن از  ةی بالایی برخوردار است و کشورهای حاشایاگونری آزاد اقیانوسی از تنوع هاآبیل متصل بودن بر بر دل(. این دریا است

 (13۳۱دوستدار، )کنند یمی برداربهرهاین ذخایر 

 روبان ماهی یا اندلیسی دم مودار سربزرگ نام با،  Trichiuridae، خانواده  Perciformesاز راستر  سربزرگماهی یال اسبی 

متار  35۱تا  1۱۱( و معنولاً اعناب Riede, 2004)درموس و بنتوپلاژیک صورت آمفیشور و بردریایی و لب هایکر در محیط

درجار جناوبی )گونار گرمسایر و نینار  5۰درجار شانالی و  ۰۱هاای عرض در ( وand Nielsen, 1999 Muus)شده دیده

ایان گونار دارای مهااجرت  دهاد.گراد را تارجی  میدرجر سانتی 23 تا 1۱و حرارت  پراکنش داشتر (گرمسیر و حتی معتدلر

در  هاشابماهیان بالغ روزها در سط  تغییر کرده و در  صورتی کر یکدیدر در بالغین و نابالغین بوده، برای عک  روزانر تغییر

 .(Nakamura, 1995گردند )عنوماً در مناطق ساحلی و بسترهای گلی بوده و حتی وارد مصب نیز میشده و  دهیبستر د

اسات و  عناان یاایدرفاارس و ی خلیجهااآبین گونر این خانواده در ترفراوان  (Trichiurus lepturus)سربزرگیال اسبی 

بر بیش از  13۱۱تن در سال  ۱۱۱۱بوده و صید آن در سالیان اخیر افزایش زیادی داشتر و از  دارای ارزش تجاری و صادراتی

باوده و بایش از صاید جهاانی دریاایی  عناده ةاین گونر در جهان دوازدهناین گونا رسیده است. 13۱5در سال  تن ۰۱۱۱۱

 (.1۰۱۱هاشنی و دوستدار، )شده است  یدص 2۱15تن در سال  12۰5۱۱۱

 

 هامواد و روش

فصلی از دریای عنان واقع در استان سیساتان و بلوچساتان از  صورتبر 1۰۱۱الی فروردین  13۱۱ی از فروردین بردارننونر  

مااهی یاال اسابی  گونار 2۱1. تعاداد (1)شاکل  نجاام شادچابهار، رمین و باری  ا مناطق تخلیر صید واقع در پزم، کنارک،

 هاننونرسنجی و وزن یستز ةبررسی شد. طول کل و چندالی با استفاده از تخت هاآنسنجی و محتویات معده یستزسربزرگ 

. جهت بررسی رژی  ذیایی، ناوع محتویاات معاده و وزن محتویاات معاده ندیری شدگاندازه ۱1/۱با ترازوی دیجیتالی با دقت 

 یادهایکلی محتویات معده بر کنک میکروسکوپ مجهز بار دورباین دیجیتاال و بار کناک هاننونری قرار گرفت. موردبررس

دناد گردیی بررسا CVو  Fp ،IRIاعا  ی مربوط بر تغییار هاشاخصو در هنین راستا،  شناسایی مورد شناسایی قرار گرفتند

(Biswas, 1993)  وEuzen, 1987)). 
Fp =Nsj /Ns*100 

Nsj:  یی کر محتوی شکار مشخصهامعدهتعداد j هستند 
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Ns:  هستندیی کر محتوی ذیا هامعدهتعداد 

باشد یعنی شاکار خاورده شاده یاک  5۱تا  1۱باشد یعنی شکار خورده شده تصادفی است. چنانچر بین  1۱کنتر از  Fp)اگر 

 گردد(یم باشد یعنی شکار خورده شده ذیای اصلی آبزی محسوب 5۱و اگر بالای  (فرعی) دومدستذیای 

ایان  درواقاعتوان بر اهنیت نسبی طعنر پی برد و یم(: از ترکیب شاخص وزنی و شاخص عددی IRIشاخص اهنیت نسبی ) 

 (Biswas, 1993) روش تلفیقی از این دو روش است

IRI= F(N+W) 

 کندمی مشخص را شکارچی ماهی پرخوری از تخنینی معده بودن خالی شاخص: (CV)شاخص خالی بودن معده   

(Euzen,1987.) 

CV=(ES/TS)100 

 CV شاخص خالی بودن معده :

 ES:  تعداد معده خالی بر گرم

  های موردبررسی بر گرمتعداد کل معده

 

 هایافته

 و وزنرابطه طول  -الف

 رشد دارای این ماهی این گونر در هنر ابعاد بدن یکسان نیست و کر رشداین گونر نشان داد  و وزنبررسی رابطر طول 

 (.3شکل )ناهندون )آلومتریک( است 

 :TS 

 
 
 

 عنان یایدر Trichiurus lepturus سربزرگماهی یال اسبی  یبردارننونر یهاستداهیموقعیت ا .1 شکل



 ۰3صفحر                                                                  2 ة، شنار5 ة، دورترویجی بوم شناسی منابع آبی ةفصلنام

 

 
 

 در دریای عنان Trichiurus lepturus. ماهی یال اسبی سربزرگ 2شکل 

 

 

 
 

 دردریای عنان Trichiurus lepturus ماهی یال اسبی سربزرگ . رابطر طول و وزن3شکل 

 

 رژیم غذایی -ب

در  شاخص خاالی باودن معاده .شودیم یبندخوار، طبقرنتایج مطالعر حاضر نشان داد کر این ماهی در گروه ماهیان گوشت  

هاای گروه محتویات معده این گونر بار ترتیاب اولویات، در .دهدیماهیان نسبتاً ک  خور قرار م ةدر زمراین ماهی این گونر را 

ولای بیشاترین حجا  محتویاات معاده را  پوستان اع  از خرچن  و میدو دیاده شادسخت مختلف ماهیان استخوانی، سس 

در این گونار تشاکیل دادناد  ماهیانزاری مرکب و پنجماهیان و ماهیماهی، ساردین ماهی، بزماهیان استخوانی از قبیل گیش

 (.۰ شکل)نیز مؤید هنین مطلب بود  IRI اهنیت نسبی و Fpشاخص ارجحیت ذیایی 
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 ماهی یال اسبی سربزرگ در دریای عنان (IRIو شاخص اهنیت نسبی ) (Fp)شاخص ارجحیت ذیایی  .۰ شکل

 رژیا  ذایایی ایان گونار را تشاکیل دادناد.پوساتان و سخت گاروه ذایایی ماهیاان دو، شادهیاز تعداد کال ماهیاان بررسا  

کناد، نشاان یمرا مشاخص  کار تخنینای از اشاتهای مااهی و میال مااهی بار خاوردن (CVشاخص خاالی باودن معاده )

نشاان داد ایان  هنچناین تابساتان باوده وداد کر در ماهی یاال اسابی ساربزرگ، بیشاترین مقادار ایان شااخص در فصال 

پرخااور و در زمسااتان، باار کنتاارین  نساابتاًاشتهاساات و در فصاال بهااار و پاااییز یبگوناار در ایاان فصاال بساایار کاا  خااور و 

 (.5شکل )زیاد و پرخوری این گونر در این فصل دارد  ةرسد و نشان از تغیییممقدار خود 

پرخور  این گونر جزء ماهیان در این ماهی نشان داد کر CVمعده شاخص خالی بودن  و IRIبررسی شاخص اهنیت نسبی    

عنده از  طوربر(، در سواحل جنوب ذربی تایوان ماهی یال اسبی 2۱۱۰و هنکاران ) Chakrabortyطبق تحقیقات  .است

 Encrasicholina و Benthosema pterotum ،Bregmaceros lanceolatusی هاگونریید و نیز اسکومیدو و 

heteroloba  کند. طبق نتایج ایشان تفاوتی بین تغییر ماهی یال اسبی در شب و روز مشاهده نشد. هنچنین از یمتغییر

 کرد.یمیزی این ماهی بود شدت تغییر افزایش پیدا رتخ فوریر تا ژوئن کر مصادف با فصل 

Martins  نتایج تحقیق ایشان نشان انددادهقرار  موردمطالعر(، رژی  ذیایی این ماهی را در جنوب برزیل 2۱۱5هنکاران ) و .

 پوستانسختمتر( از یسانت 5-3۱) هاجوان، Calanoid copepodsاز  عندتاً متر، سانتی 5از  ترکوچکداد کر لاروهای 

 عندتاًکر  Euphassidsمتر( از یسانت 3۱-۱۱بالغین کوچک ) ،Promysys atlanticaو  Lucifer faxoni کوچک مانند

کنند. بالغین بزرگ یمتغییر  Engraulis anchoita آنچوی ازجنلراست و ماهیان کوچک  Euphausia similiaشامل 
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یدوهای م، سرپایان، Scianidaeهای خانواده یماهها، متر( دارای رژی  ذیایی متنوعی هستند کر آنچوییسانت 1۰۱-۱۱)

داری بیشتر از سایر یمعن طوربرشود. بر اساس تحقیق ایشان در بالغین تغییر در شب یمرا شامل  Euphassidsساحلی و 

 است. روزشبانرساعات 

 

 
 

 دریای عنان در Trichiurus lepturusماهی یال اسبی سربزرگ  بودن یته ای CVشاخص . 5شکل 

 

بر روی رژی  ذیایی ماهی یال اسبی در جنوب ذربی هند انجام شد بر این نتیجر رسیدند کار  1۱۱1در سال  در تحقیقی کر  

بر ترتیاب دو منباع عناده ذایایی یاال  .Acetes spیدوهای جن  و م)موتو ماهیان(  .Stolephorus sppجن  های یماه

جنساای از )sp. Sauridaیهاااجن ها، ینسااارد اساابی هسااتند. بقیاار مااوارد ذاایایی ماااهی یااال اساابی باار ترتیااب شااامل

ماهیاان(، )فریبا Balistidsیان، ماهگربارماهیاان، ماهیاان، تاونماهیان(، گیش)جنسی از شورتsp. Sillagoماهیان(، حسون

 اساتیدوهاا میی دیدار از هاگوناری خانواده یال اسبی و هاگونرماهیان(، )جنسی از گیش Decapterus spماهیان، شوریده

 .(13۱۳و هنکاران،  تقوی مطلق)

کار طوریپرخاور اسات بر ایان گونار جازء ماهیاان در ایان مااهی نشاان داد کار CVمعاده بررسی شاخص خالی باودن   

ایان شااخص از بهاار تاا تابساتان سایر صاعودی داشات کاار در تابساتان بار بیشاترین مقادار خاود رساید و بعاد از فصاال 

 دهنده عاادم تغییاار ماااهی در فصاال تابسااتان و بیشااترین تغییاار در فصاالنشااانکاار  تابسااتان ساایر نزولاای پیاادا کاارد

 هااای مختلااف ماهیااان اسااتخوانی، سااس گروه محتویااات معااده ایاان گوناار باار ترتیااب اولویاات، زمسااتان اساات. در

ولای بیشاترین حجا  محتویاات معاده را ماهیاان اساتخوانی از قبیال گایش ماهیاان، باز ماهیاان،  پوستان دیده شدسخت

ماااهی یااال اساابی سااربزرگ دارای رژیاا  ذاایایی  ین ماهیااان و ماااهی مرکااب در ایاان گوناار تشااکیل دادنااد.سااارد

تااوان اههااار داشاات، در دسااترس بااودن مااواد خواری بااا تنااوع بالااای تغییاار از ماهیااان اسااتخوانی اساات کاار میگوشاات

 ذیایی، نوسانات فصلی و شرایط محیطی در این نوع رژی  ذیایی بسیار مؤثر است.



 و هنکاران دوستدار ........ / .............................................................مروری بر شاخص های اصلی ماهی سر بزرگ          ۰۰صفحر 

 

اسااتان بوشااهر نشااان  یهااامحاادوده آب فااارسجیخل یهاااآب در ماااهی یااال اساابی سااربزرگ، یاریااررساای رفتااار تغیب  

درصااد محتویااات معااده  22بااا تنااان پوسااتان و نرمدرصااد و سخت ۱۳مختلااف ماهیااان اسااتخوانی بااا  یهاااداد کاار گروه

، باز ماااهی، شاده باارای هرمااه نشااان داد مااهی گاایشمحاسبر یاریااتغی یهاشااخص .ایان ماهیااان را تشاکیل داده بودنااد

شااامل  پوسااتاندرصااد، ذاایای اصاالی و سخت ۱۳ براباار Fpبااا بالاااترین فراواناای وقااوع شااکار ساااردین و ماااهی مرکااب 

دهنده ایان واقعیات اسات کار نشاانبررسای تغییار ایان گونار نتاایج  .باشاندیاتفاقی این مااهی ما خرچن  و میدو ذیای

اساات کاار بااا  بااا تنااوع بالااای ساافره ذاایایی (Euryphagus)خوار ماااهی یااال اساابی سااربزرگ از نااوع گوشااتنااوع تغییاار 

نشاان داد  قنتاایج ایان تحقیا. (13۱۱، هنکاارانوهااب ناژاد و ) کاملااً هنساو اسات 2۱۱۱برزیال در ساال  نتایج تحقیاق

ایان بررسای  در .دهادیها از گاروه ماهیاان اساتخوانی را ماورد تغییار قارار ماکر ماهی یال اسبی دامنار وسایعی از طعنار

یاال اسابی دیاده شاده کار نسابت بالاای ها  ناوع خاواری  نپاییز و زمستان ه  نوع خواری در باین ماهیاا یهاطی فصل

وهاااب نااژاد و داد )هااا نساابت آن یاریااو رفتااار تجنعاای تغی فااارسجیخل یهااابااا فراواناای ایاان گوناار در آب تااوانیرا ماا

 .(13۱۱ ،ناهنکار

ها از گااروه ماهیااان اسااتخوانی بودنااد در جزیااره قشاا ، دامناار وساایعی از طعناارسااربزرگ در بررساای تغییاار یااال اساابی   

 (.13۱۱)حکی  الهی.  صورت ترکیبی استدهنده تغییر این گونر برکر نشان

. سرپا وپوست سخت ،یماه بیبر ترت ییذیا  یترج با یخوارگوشت گونر نیا ریتغی نوع ،2۱15 سال در عرب یایدر در  

  یترج با یخوارگوشت ییذیا  یرژ زین 2۱11 لاس در نیچ یایدر در مطالعر(. Rohit et al., 2015تشخیص داده شد )

 (.Yan et al., 2015) کرد دیتائبرای این گونر  را سرپا وپوست سخت ،یماه ییذیا

 بار 1/۰بر روی ماهی یال اسبی سربزرگ انجام شد سط  ذیایی یال اسابی ساربزرگ  فارسجیخل یهادر بررسی کر در آب  

تحات  یهاتهدید گونر ةافزایش جنعیت آن، زمینو اختصاصی از این گونر  یبردارشده در صورت عدم بهرهدست آمد کر گفتر

بر علت تفاوت در میزان برداشت، تفااوت رژیا   تواندیمیاندین سط  ذیایی م (.13۱3وهاب نژاد. ) آوردیشکار آن را فراه  م

  (.Akhtar, 2008) ها و میزان دسترسی ذیا در محیط باشدطعنر ةذیایی در مناطق مختلف جغرافیایی، انداز

نشاان داد کار  را 55/۱بود و در تحقیق حاضر  ۰۰/۱ فارسجیخلی هاآبی در بررسی این گونر در زخواریچهنرنتایج شاخص 

 (.13۱۰تقوی مطلق، ) کندیماز چند سط  ذیایی تغییر  باًیتقرکر این گونر  است نیا دهندهنشان

 

 ترویجی ةتوصی

ی و در برخاای خوارگوشااتنااوع تغییاار کاار  ازنظاارآن بااا نتااایج محققااین دیداار  ةنتااایج حاصاال از ایاان تحقیااق و مقایساا  

ی آباای محاال زیساات ایاان هابومسااتیزمبااین نقااش مهاا  ایاان ماااهی در زنجیااره ذاایایی  اسااتهننااوع خااواری  هااازمان

ی مها  هاگونار ازی قارار بدیارد. ایان گونار موردبررسای دیدار هاگونارحضاور ایان گونار بار روی  ریتأثگونر است کر باید 

مهاا  و در ارزآوری نقااش بساازایی  صااادرات آن بساایار کاارکشااور محسااوب شااده  در جنااوبآبزیااان ذیرماااکول  باااارزشو 

 در دستور کار قرار بدیرد. باارزشی صحی  از این گونر برداربهرهبنابراین باید اقدامات مدیریتی اصولی در ؛ دارد
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