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 في المياه البحرية Saurida tumbilطبيـعة غـذاء أسماك أبو الهيل 

  العراق/ العراقية، شمال غرب الخليج العربي 
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  العراق/ جامعة البصرة / كز علوم البحارمر/ قسم الفقريات البحرية *

  

  الخالصـــة
 درست طبيعة غذاء أسماك أبو الهيل في المياه البحرية العراقية، شمال غرب الخلـيج العربـي،                

في غـذاء   %) 97.36( شكلت األسماك الجزء األكبر من حيث األهمية         . لحمية التغذية  وتبين أنها 

احتل الروبيان المرتبة األولى من حيث األهميـة فـي          فيما  ،  األفراد الكبيرة من اسماك أبو الهيل     

 ظـاهرة  وقد لوحظـت بوضـوح   ،%44.28األسماك و %55.60بنسبة  واء األفراد الصغيرة    غذ

 وكانت  ظهرت تذبذبات شهريةً في نشاط التغذية ومعدل شدتها       و .اإلحجام في هذه    االفتراس الذاتي 

 .  مرتفعة في األشهر الدافئةبشكل عام
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ABSTRACT 
 
Food habit was studied of Saurida tumbil in Iraqi marine waters, northwest 
of Arabian Gulf. The results revealed that this species is carnivorous. Fishes 
dominated the food items consumed in diet importance constituting 97.36 % 
of large individuals following by shrimps 2.54% and Sepia sp. 0.1%, 
whereas young individuals fed on shrimps, which constituted 55.6% , fish 
(44.28%) and sepia (0.12%). A cannibalism phenomenon apparently noticed 
for young individuals. Data analysis indicated that both feeding activity and 
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feeding intensity varied from month to month and generally higher during 
warm months.   

  

  المقدمة
إن عائلة اسماك السحلية من األنواع المفترسة التي تنقض وبـسرعة كبيـرة وانـدفاع مفـاجئ                 

القتناص فريستها، إذ تتغذى على األسماك بشكل رئيسي فضالً عن تناولها الروبيـان والحبـار               

)Randall,  1983 .( ذكر)Kuronuma and Abe, 1986 (  ان سمكة أبو الهيـلSaurida 

tumbil من األنواع المتوسطة الحجم في عائلة اسماك الـسحلية، إذ تعـيش فـي الميـاه                  تعتبر 

 منتشرة في مياه الخليج العربي والبحر األحمر وشرق البحـر           ،الساحلية الطينية والرملية الضحلة   

المتوسط باإلضافة إلى السواحل الشرقية ألفريقيا وسواحل الهند والباكستان وشرق االنديز، كمـا             

ا من جنوب اليابان خالل شرق بحر الصين إلى جزيرة فيجي وحتى استراليا ما عدا               يمتد تواجده 

  . سواحلها الجنوبية

 ألسماك ابو الهيل إنها لحمية التغذيـة        غذاء       لقد أثبتت جميع الدراسات التي تناولت عادات ال       

 ,Rao, 1964; Kuthalingam(وشكلت األسماك فيها أهم عنصر غذائي ومن هذه الدراسـات  
1959  

Kuthalingam et al., 1978; Zhang and Yang, 1986; Rao, 1981;.( درس Euzen 

 في مياه شمال الخليج العربي،  S. undosquamis & S.tumbil تركيب غذاء النوعين (1987)

 بدراسة العالقات الغذائية لعدد من أنواع اسـماك الميـاه البحريـة    Ali et al. (1993)كما قام 

تحديد طبيعة غذاء اسماك أبو الهيل ونشاط وشـدة تغـذيتها           إلى   الدراسة الحالية    تهدف .العراقية

  . شمال غرب الخليج العربي/ وتغيراتها الشهرية في المياه البحرية العراقية 

  

  مواد وطرق العمل

  

من منطقة المياه البحرية العراقية، شمال غرب الخليج العربي، باستخدام          " جمعت األسماك شهريا  

05.4854.48(بكة جر قاعية،  ضمن منطقة خور العمية بين خطي عـرض             ش ′−′ oo (  ًشـرقا

54.2984.9(وخطي عرض    ′−′ oo2 (  ًشماال)  الـى تمـوز       1999، للفترة مـن آب        )1شكل  

 م عنـد    20-6يمتاز قاع منطقة الدراسة  بأخاديد ذات أعماق مختلفة إذ تتراوح ما بين              . 2000

علـى  % 23.5و% 28.3و% 48.2 يتكون أساساً من الرمل والطين والغرين بنسب         المد، والذي 
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أخـذت عينـة   ). AlBadran, 1995(التوالي، باإلضافة إلى بقايا األصداف لألحيـاء القاعيـة   

عشوائية ممثلة لكافة األحجام من أسماك أبو الهيل ووضعت في حاويات فلينيـة مغطـاة بـالثلج                 

والـوزن   ) ملمتـر (تم قياس الطول الكلي لكل سمكة القرب        .  ختبرالمجروش لحين نقلها إلى الم    

فتح التجويف البطني لكل سمكة واستخرجت القناة الهضمية وتم عزل المعـد            . غم) 0.1(ألقرب  

حفظت المعد في قناني صغيره .  Ball)1961(منها ومنحت كل معده درجة امتالء حسب قياس 

 األسماك  إلى مجموعتين حجميتـين  تقسم. ت الغذاء لدراسة مكونا%  4حاوية على فورمالين  

  .اعتماداً على التغيرات في نوعية وكمية المكونات الغذائية).  ملم160<  ملم و160> (

  :(Gordon, 1977) لحساب نشاط التغذية وشدتها استخدمت المعادلتين اآلتيتين  

  100 × )حوصةالعدد الكلي لألسماك المف/عدد األسماك المتغذية(= نشاط التغذية

عدد األسماك /المجموع الكلي للدرجات المستحصلة من دليل االمتالء(= شدة التغذيةمعدل 

  100 × )المتغذية

استخدمت ثالث طرق لتحليل مكونات الغذاء وهي الطريقة الحجميـة والعدديـة وتكـرار                    

ـ ) Windell and Bowen, 1978(الوجود  شريحي وفحصت مكونات الغذاء باستعمال مجهر ت

حـسب دليـل األهميـة    ). Jones, 1986( بعد عزلها وصنفت محتويات الغذاء باالعتماد على 

،  AI = (%N + %V) %F : وكـاآلتي ) Pinkas et al., 1971(استناداً إلـى  ) IRI(النسبي 

النسبة المئوية لعـدد كـل عنـصر        %= N،  دليل األهمية المطلق لكل مكون غذائي      = AIحيث  

النسبة المئويـة لتكـرار كـل       %= Fو  لحجم كل عنصر غذائي      ة المئوية النسب% = Vغذائي،  

مـستوى األهميـة   : عنصر غذائي، ثم حسب دليل مستوى األهمية لكل مكون وفق المعادلة اآلتية  

   : لكل مكون وفق المعادلة اآلتية

∑
=

AI
AIIRI%  

  النتائج
  

  وشدتها التغذية نشاط
تراوحت قيمة نشاط   . أبو الهيل ال تتوقف عن التغذية طوال العام       أظهرت النتائج ان أفراد أسماك      

ـ األفراد الكب يار و آفي  %) 94.74(في شباط و  %) 54.54 (تغذية األفراد الصغيرة بين     بـين   ةري

لوحظ ارتفاع ملحوظ في نشاط التغذيـة       ). 2شكل     (يارآفي  % 90في كانون الثاني و   % 47.36

 الـصغيرة ارتفاعـا   لألفـراد أظهرت شدة التغذية  .  الباردة اتخالل الفترات الدافئة عنه في الفتر     

سمكة في تشرين األول، بينمـا سـجلت        / نقطة 3.33 الخريف وبلغ معدل أعلى قيمة       أشهرخالل  
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. سمكة في كـانون الثـاني     / نقطة 2.07انخفاضا خالل األشهر الباردة حتى بلغ معدل أدنى قيمة          

 2.3  قيمـة   وأدنـى  سمكة خالل أيلـول   / نقطة 3.5 أعلى قيمة لشدة تغذية األفراد الكبيرة        تسجل

  . ذبات بسيطة خالل األشهر، في حين شهدت القيم تذبفي كانون الثاني سمكة/نقطة

  
  مكونات الغذاء في التغيرات الشهرية 

. اشتمل غذاء سمكة أبو الهيل على ثالثة عناصر غذائية رئيسة وهي األسماك والروبيان والحبار             

الصغيرة  في جميع االشهر، بينمـا         من العناصر الغذائية السائدة لألفراد     ان األسماك والروبيان    

بلغـت أعلـى    ). 3الـشكل   (سجل الحبار في محتويات المعد خالل شهري حزيران وتموز فقط           

خـالل آب وأدنـى     %) 100(وتكراراً  %) 80.64(وعدداً  %) 89.63(مساهمة لألسماك حجماً    

سـجلت  . خـالل نيـسان  %) 20.86(اني وعدديـة  خالل كانون الث%) 33.46(مساهمة حجمية  

 أيلـول   أشـهر  المعد المفحوصة الحاوية على غذاء خـالل         في )%33.33( اقل تكرارا األسماك  

خـالل نيـسان    % 79.14والعدديـة   % 66.11بلغت الذروة الحجمية للروبيان     . وشباط ونيسان 

كانت أدنى مساهمة فـي     وتواجد في كافة المعد المفحوصة خالل تشرين الثاني وكانون األول، و          

%) 6.06(وحجمـاً   %) 10.39 ( للحبار فكانت  طرق التحليل الثالث خالل آب، أما أعلى النسب       

  .خالل حزيران تكراراً%) 4.00(و عدداً
ان األسماك هي السائدة من بين المكونات األخرى في طبيعة غـذاء األفـراد الكبيـرة                  

لها خالل كانون الثاني    %) 93.02(عددية  و%) 99.36(بلغت أعلى مساهمة حجمية     ). 3الشكل  (
استهلك الروبيان بنسب   . وتواجدت في معد األسماك المتغذية كافةً في شهري كانون الثاني وشباط          

علـى  % 36.95و % 10.1اقل بكثير من األسماك، إذ بلغت أعلى مـساهمة حجميـة وعدديـة      
فيما ظهر  . مفحوصة خالل أيار  في المعد ال  %) 36.11(التوالي، كما اظهر الروبيان أعلى تواجد       

في %) 9.54(الحبار في مكونات الغذاء للفترة من نيسان إلى تموز وبلغت أعلى النسب الحجمية              
من العدد الكلي للعناصر الغذائية المتناولة وتكرر وجـوده         % 9.68حزيران وحقق نسبة مساهمة     

  .من المعد المفحوصة خالل تموز% 15في 
 Upeneusسـلطان إبـراهيم  ( قبل األفراد الـصغيرة هـي   ان األسماك المستهلكة من  

sulphureus  وأبو عوينة Ilisha spp.  والصيني Leiognathus bindus والشيغة Thryssa 
  mystax ــل ــو الهي ــة  Saurida tumbil وأب ــسان Solea  elongata والخوفع  ول

ما استهلكت األفراد ، بينPlatycephalus  indicus) والوحر الهندي  .Cynoglossus spالثور
 وأبو عوينة والـشيغة وحمـام    .Sardinella sppالساردين (الكبيرة األنواع التالية من األسماك 

Caranx spp.مبو  وأبــو شــل.Bathygobius sppوالطعطعــو .Johnius sp والنــويبي 
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Otolithes ruberوالبياح Liza sp.   وحمـام Alepes kalla   وحمـام Atropus atropus .(
  .  .Sepia sp والحبار .Penaeus spp  و .Metapenaeus sppل الروبيان بالجنسين هماتمثو

  
   مكونات الغذاء الكلية

لوحظ أن األسماك والروبيان قد أسهمت بنسب حجمية متقاربة في غذاء األفـراد الـصغيرة، إذ                

ل شـك  % (4.82على التوالي وشكل الحبار أقل مساهمة حجمية  % 47.23و %  47.94بلغت 

ومن ثـم   %  56.46وعند تحليل مساهمة عناصر الغذاء عددياً اسهم الروبيان بأعلى النسب             ) 4

في المعد المفحوصة، % 6 0.39وتواجد الروبيان بنسبة % 2.15والحبار  %  41.38األسماك  

 من األسماك المتغذية وتواجد الحبار بنسبة ضئيلة جداً       % 55.84أما األسماك فقد تم تناولها بنسبة       

  .ةفحوصفي المعد الم%  1.95

% 80.55وعـدداً   %  92.45أن األسماك هي السائدة في غذاء األفراد الكبيرة حجماً              

% 17.31وعـدداً % 5.5وشكل الروبيان العنصر الغذائي الثـانوي حجمـاً         % 87.88وتكراراً    

رة بأقـل   ، أما الحبار فقد ظهر كما هو الحال في األفراد الـصغي           )4شكل  %  (17.36وتكراراً    

  . النسب بطرق التحليل الثالث

  

  
  دليل األهمية النسبي لمكونات الغذاء المختلفة

النسب المئوية في قيم دليل األهمية النسبي لمكونات األفراد الصغيرة والكبيـرة            ) 5(يوضح شكل   

من أسماك أبو الهيل، إذ احتل الروبيان المرتبة األولى من حيث األهميـة فـي غـذاء األفـراد                   

 الحبـار   ومن ثـم  ،  %44.28وجاءت األسماك بالمرتبة الثانية وبنسبة      % 55.60يرة بنسبة   الصغ

في % 97.36األهمية  احتلت األسماك المرتبة األولى من      %). 0.12 (الذي شكل نسبة ضئيلة جدا    

، وشكل  %2.54غذاء األفراد الكبيرة وحققت سيادة متميزة، بينما شكل الروبيان أهمية متواضعة              

  .كما في األفراد الصغيرة%) 0.1( قليلة جداً نسبةالحبار 

  

  المناقشة

  

أوضحت دراسة نشاط التغذية وشدته ألسماك ابو الهيل انه مستمر بالتغذية على مدار السنة ولكن                

القيم تتفاوت بين األشهر المختلفة، حيث سجلت أعلى القيم خالل األشهر الدافئة من السنة عنهـا                

  زيادة معدالت النشاط واأليض مرتبطة بتغيرات درجة الحرارة، فقد ذكر          ان  . في األشهر الباردة  

)1962 (Lagler et al.   أن األسماك تتأثر بدرجة حرارة البيئة المحيطة التي تعـيش فيهـا وان 
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 Jayaramaiah et) 1996(معدل الفعاليات الحيوية واحتياجاتها الغذائية تعتمد عليها، كما أوضح 

al.   سبي في درجة حرارة الماء ضمن حدود تحمل النـوع تُزيـد مـن معـدالت             أن االرتفاع الن

  . استهالك الغذاء وسرعة الهضم

أظهرت اسماك أبو الهيل نشاطاً غذائياً مرتفعاً نسبياً على مدار السنة، وهذا قد يعود الـى   ان                     

 من  عمية يعد لكون خور ال  أفراد هذا النوع  غير الناضجة تدخل منطقة الدراسة ألغراض التغذية،            

نتيجـة وفـرة المـواد    ) Bibik et al., 1971(مناطق الخليج العربي األكثر إنتاجية لألسـماك  

العضوية القادمة من مياه شط العرب والتي تحفز زيادة اإلنتاجية األولية التي تستند عليها الحلقات               

  ).Al–Zubaidi, 1998(الالحقة في السلسلة الغذائية 

من األنواع المفترسة لألسماك بشكل أساسي باإلضافة إلى تغـذيتها علـى            ان أسماك أبو الهيل       

الروبيان والحبار ومما يساعدها في ذلك فمها الواسع الكبير والسرعة في الوثوب واالنقـضاض              

، ومن هذا يستنتج ان أسـماك أبـو الهيـل لحميـة التغذيـة      )Randall, 1983(على الفريسة 

)Carnivore(    من حيث األهمية في غذاء األفراد الكبيـرة،        % 97.36بة  ، إذ شكلت األسماك نس

فضالً عن تغذيتها علـى     ) Cannibalism(فيما مارست األفراد الصغيرة عملية االفتراس الذاتي        

  . والصيني والخوفعة صغار األسماك القاعية األخرى وباألخص سلطان إبراهيم 

 أسماك أبو الهيل     غذاء دراستهم لعادات           تتفق هذه النتائج مع ما أورده باحثون آخرون عند        

  . Zhang and Yang) 1986( وRao) 1981(في بيئات أخرى من العالم، على سبيل المثال 

كما أظهرت دراسة عادات الغذاء ان اسماك أبو الهيل مارست تغذية قاعية، حيث تعيش                

تل الروبيان المرتبة األولى    ، إذ اح  مجموعات الغذاء المفضلة لهذا النوع    على القاع أو بالقرب منه      

من حيث األهمية في مكونات غذاء األفراد الصغيرة ومن ثم جاءت األسماك، فيما احتل الحبـار                

المرتبة األخيرة من حيث األهمية وبنسبة ضئيلة جداً، بينما شكلت األسماك المرتبة األولـى فـي                

ألسماك المستهلكة من قبل األفـراد     مكونات غذاء األفراد الكبيرة والتي اختلفت نوعاً وحجماً عن ا         

 للنوع نفسه إلى وجود اختالفـات فـي         غذاء عند دراسته عادات ال    Rao) 1981(أشار  . الصغيرة

، كمـا الحـظ     ) سـنة  >(والكبيـرة   )  سنة <(األفراد الصغيرة   قبل   األسماك المستهلكة من     أنواع

)1959 (Kuthalingam     هيل بين مختلف مراحل     لسمكة أبو ال   غذاء وجود اختالفات في عادات ال

  .تاريخ الحياة اعتماداً على احتياجاتها من البروتين

 تركيب غذاء أسماك أبو الهيل في مياه شمال الخلـيج العربـي             Euzen) 1987(درس  

) Cephalopods(ووجد أن غذاءها يتألف بشكل رئيسي من األسماك باإلضافة إلى رأسية القدم             

 أنهـا تتغـذى كليـاً علـى األسـماك فـي       .Kuthalingam et al) 1978(وجد و. والروبيان

 الهندية، غير أن رأسية القدم واألسماك هي العناصر الغذائية السائدة فـي   Neendakaraسواحل
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ان ). Daud  and  Taha, 1986(معد اسماك أبو الهيل المفحوصة من جنوب بحـر الـصين   

، وان هـذه  )Hussein and Mahdi, 1999(مكونات الغذاء قد تختلـف بـاختالف البيئـات    

االختالفات قد تعود إلى كثافة ووفرة المكونات في تلك البيئات والتي تـنعكس بـشكل واضـح                 

  Faltas, 1996.( )(Nikolski, 1663)(بمساهمتهما في غذاء األسماك 
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