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  طبیعی گرگان، گرگان، ایران  دانشیار گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 2 
  ی کشور، تهران، ایرانشیالتعلوم موسسه تحقیقات کارشناس 3

  کارشناس پژوهشکده میگوي کشور، بوشهر، ایران4
  آ، سوئددانشیار دانشگاه علوم کشاورزي سوئد، اومه5

 4/6/94تاریخ پذیرش:   ؛ 94 /10/3تاریخ ارسال: 
  چکیده

شش ایستگاه، خورهاي شیف، هاي بوشهر تا گناوه، در اي الرو ماهیان آبمطالعه حاضر روي ترکیب گونه
صورت دو ماه  به 1393تا فروردین  1392لشکري، رمله، فراکه و دوبه و یک ایستگاه ساحلی دریایی از خرداد 

میکرون صورت گرفت. از  300متر و اندازه چشمه سانتی 60برداري با تور بونگو با دهانه یک بار انجام شد. نمونه
خانواده (شامل دو زیرخانواده، هشت جنس، نه گونه و هشت تیپ)، یک  30آوري شده، الرو جمع 21440مجموع 

، Apogonidae ،Blenniidaeهاي شناسایی شده عبارتند از:گروه در حد راسته و دو تیپ شناسایی شد. گروه
Callionymidae ،Carangidae ،Clupeidae ،Cynoglossidae ،Diodontidae  ،Engraulidae ،

Gerreidae ،Gobiidae ،Haemulidae ،Hemiramphidae ،Leiognathidae ،Mugilidae ،Mullidae ،
Nemipteridae ،Pegasidae ،Platycephalidae ،Scatophagidae ،Sciaenidae ،Scombridae ،

Sillaginidae ،Soleidae ،Sparidae ،Sphyraenidae ،Synanceidae ،Syngnathidae ،Terapontidae ،
Triacanthidae ،Tripterygiidae  وTetraodontiformes از این میان خانواده .Soleidae  با شش تیپ و

Gobiidae هاي با سه تیپ داراي بیشترین تنوع بودند. الرو گونهPegasus volitans  ازPegasidae ،
Cyclichthys orbicularis  ازDiodontidae ،Trachurus indicus  ازCarangidae  وHippichthys 

penicillus  ازSyngnathidae هاي ایران تفکیک و گزارش شدند.براي اولین بار از آب  
  

  1اي، سواحل بوشهر: ایکتیوپالنکتون، ترکیب گونههاي کلیديواژه
                                                   

 mamini57@yahoo.com :مسئول نویسنده*
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  مقدمه
هـاي  تواننـد گونـه  شناختی، الرو و مـاهی بـالغ اغلـب کـامالً متفـاوت فـرض شـده و مـی        از نظر بوم

هـاي متفـاوتی زنـدگی کننـد، غـذاهاي      شوند، زیرا ممکـن در زیسـتگاه   شناختی جدا در نظر گرفته بوم
). درك Leis and Carson-Ewart, 2000متفاوتی مصرف کنند، و رفتارهاي کامالً متفاوتی نشان دهند (

شود و از سـوي  شناسی الرو آن کامل نمیشناسی ماهی بدون شناخت تاریخچه زندگی و بومما از زیست
شناسی الرو ماهیـان  شناسی و بوم ان گفت یکی از دالیلی که شناخت کمی از زیستتودیگر به یقین می

ویـژه ماهیـان تجـاري کـه از نظـر       هاي جنوب کشور وجود دارد، سخت بودن شناسایی آنهاسـت، بـه  آب
ویـژه   گیري و شمارشی کمتري دارد، بهالرو نسبت به ماهی بالغ صفات قابل اندازه اقتصادي مهم هستند.

ها الرو صفات کـامالً متفـاوت بـا ماهیـان     ل اولیه خروج از تخم، همچنین در بسیاري از خانوادهدر مراح
شود الروها به اشتباه در گونه، جنس یا حتی خانواده متفاوتی شناسایی این باعث میدهد. بالغ نشان می

  ایجاد شود. هاي انجام شدهگیري از پژوهش بندي شده و مشکالت زیادي در تفسیر و نتیجهو دسته
هاي خلیج فارس و دریاي عمان در زمینه شناسایی و تعیین فراوانی مطالعات مختلفی در محدوده آب

عنـوان بخشـی از مطالعـه     و پراکنش الرو ماهیان صورت گرفته است. اولـین بررسـی در ایـن زمینـه بـه     
آن انستیتو تحقیقات ) انجام شد. پس از Nellen, 1973هاي اقیانوس هند توسط نلن (شناسی آب زیست

هاي کویت و جنـوب  درقالب دو گشت دریایی در آب 1980تا  1979هاي ) در سالKISRعلمی کویت (
هـاي منطقـه انجـام داد    خلیج فارس (سواحل عربستان سعودي) بررسـی مفصـلی روي ایکتیوپالنکتـون   

)Houde et al., 1986 روي الرو ماهیان انجام شد  ايدر خور الزبیر عراق (بصره)، مطالعه 1990). در سال
)Ahmad, 1990هاي خوزستان (هاي ایران نیز مطالعات مختلفی در استان). در محدوده آبDehghan-

Madiseh et al., 1998; Dehghan-Madiseh and Eskandari, 1999; Dehghan-Madiseh et al., 2002; 
Koochaknejad, 2009) بوشهر ،(Rabbaniha, 1998, 2002 and 2008; Owfi and Bakhtiyari, 1999; 

Owfi and Mohammadnejad, 2000 هرمزگـان ،( )Ebrahimi, 2005; Jokar, 2005  و سیسـتان و (
طور اختصاصی  ) انجام شده است. در تعداد بسیار کمی از مطالعات، بهSanjarani et al., 2008بلوچستان (

). به Thangaraja and Al-Aisry, 2011ه است (به شناسایی و توصیف الروها در سطح گونه پرداخته شد
همین دلیل در اغلب مطالعات انجام شده در این منطقه شناسایی در سطح خانواده انجام شده و در نتیجه 

توان گفت تنها منبع اختصاصـی ایـن منطقـه    کلید شناسایی قابل توجهی در این زمینه وجود ندارد. می
آوري شده توسط هود هاي جمع ارائه شده است که با استفاده از نمونه) Richards, 2008توسط ریچاردز (

)Houde et al., 1986 انستیتو تحقیقات علمی کویت و مقایسه منابع مختلف تهیه شده است که در این ،(
منبع نیز توصیف الروها در سطح خانواده انجام شده و فقط براي خانواده تـون ماهیـان کلیـد شناسـایی     

باشد. در این تحقیق سـعی شـده   هاي بیشتر کامالً مشهود میرو نیاز به پژوهش ست. از ایننوشته شده ا
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 .است با استفاده از منابع موجود الرو ماهیان منطقه مورد مطالعه با دقت بیشتري بررسی و شناسایی شود
تشخیص داده  پذیر نبوده ولی الروها از نظر ظاهري متفاوت در مواردي که شناسایی در سطح گونه امکان

  هاي مجزا معرفی شده است.اند، تیپشده
  

  هامواد و روش
برداري در سواحل شمالی خلیج فارس، محدوده مرکزي استان بوشهر در خورهاي فراکه، نمونه

  ). 1شیف، لشگري، دوبه، رمله و یک ایستگاه دریایی انجام شد (شکل 
  

  
  ماهیان در منطقه مورد مطالعه (استان بوشهر)برداري الرو هاي نمونه: موقعیت ایستگاه1شکل 

  
شود. خور لشگري محل ورود شناورها و باشد و آب شیرین به آن وارد میمصب می -فراکه یک خور

باشد و خور شیف از خورهاي استقرار صنایع دریایی و رمله محل ورود پساب مزارع پرورش میگو می
برابر با دو  خور دوبه اندازه متوسط و تقریباً اکولوژیکی است.بزرگ، پرتولید و با اهمیت منطقه از نظر 

  خور فراکه و رمله دارد.
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صورت دو ماه یک بـار   میکرون به 300متر و چشمه سانتی 60با دهانه  2برداري با تور دو قلو بونگونمونه
اساس آن و محاسبه گیري شده و سپس بر یاب اندازهانجام شد. در هر ایستگاه ابتدا عمق منطقه با عمق

انـدازي بـا اسـتفاده از قـایق      شـد. تـور  صـورت مـورب انجـام    طول سیم، تور به کف ارسال و کشش بـه 
درجـه) صـورت    45فایبرگالس و با کمک وینچ دستی با حرکت مالیم شناور و با حفـظ زاویـه کشـش (   

درصـد و   5ر فرمـالین  ها، محتویات یکی از تورها دآوري نمونه). پس از جمعRabbaniha, 2008گرفت (
 ,.Di´az-Viloria et alدرصد تثبیت شدند ( 95هاي ژنتیکی آینده در الکل اتیلیک دیگري براي آزمایش

2005; Hubert et al., 2010هـا  ها بعد از انتقال به آزمایشـگاه جداسـازي شـدند. سـپس نمونـه     ). نمونه
 درصـد  70آنها، از محلـول الکـل اتـانول    منظور نگهداري دائمی شمارش و شناسایی شده و در نهایت به

(Paulic and Papst, 2012)  .استفاده شد  
 ,Ermaهـاي الروي روي الم مـدرج (   از نمونـه  سنجیزیستگیري و ثبت پارامترهاي  منظور اندازه به

Japan افـزار متر توسط بینوکوالر عکس گرفتـه شـد و سـپس توسـط نـرم      میلی 01/0) با دقتImageJ 

1.45S صورت درصـد طـول بـدن ارائـه شـد. در       متر بههاي مورد نظر انجام و بر حسب میلیگیرياندازه
عدد از هر  10هایی با تعداد زیاد،  هایی از یک گروه و با تعداد کم، تمامی آنها و در مورد گروه مورد نمونه

قابـل  سـنجی شـدند. از پارامترهـاي    زیسـت  5خمیدگیو پس 4، خمیدگی3خمیدگیکدام از مراحل پیش
، عمـق بـدن   SnL 8، طول پـوزه  HL 7، طول سر BL6گیري شدند: طول بدن گیري موارد زیر اندازه اندازه

BD 9 قطر چشم ،ED10باله پشتی ، طول پیشPDL11 طول پیش مخرجی ،PAL 12 ،    فاصـله مخـرج تـا
). خصوصیات شمارشی کـه در شناسـایی الرو   VAFL 13)Leis and Carson-Ewart, 2000باله مخرجی 

اي یا میومرها در دو قسـمت قبـل و    : شمارش خطوط ماهیچهعبارتند ازاهیان مورد بررسی قرار گرفت م
. اي و شـکمی (در صـورت وجـود)    هاي پشـتی، مخرجـی، سـینه    هاي باله، شمارش شعاع14بعد از مخرج

هـا و شـکل   اي، پوشش خـار در ناحیـه سـر، دنـدان     هاي ظاهري، نوع پوشش رنگدانههمچنین از ویژگی
                                                   
2- Bongo-net, HydrobiosTM 
3-Preflexi 
4- Flexion 
5- Postflexion 
6- Body Length 
7- Head Length 
8- Snout Length 
9- Body Depth 
10- Eye Diameter   
11- Pre Dorsal Length    
12- Pre Anal Length 
13- Vent to Anal Fin Length   
14- Pre-anal and Post-anal myomers 
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 Leis andشم بررسی شد. شناسایی الروها با استفاده از کلیدهاي شناسایی و منابع موجود انجام شد (چ

Carson-Ewart, 2000; Richards, 2008; Konishi et al., 2012.(  
 

  نتایج
خانواده (شامل دو زیرخانواده، هشت  30آوري شده، الرو جمع 21440در این پژوهش از مجموع 

هاي هشت تیپ)، یک گروه در حد راسته و دو تیپ شناسایی شد. فهرست گروهجنس، نه گونه و 
و  1هاي شناسایی شده در جدول ها و تیپهاي ریختی تفکیکی خانوادهشناسایی شده به همراه ویژگی

  ).2هاي مختلف به ترتیب حروف الفبا ارائه شده است (جدول گیري شده گروهدر ادامه مشخصات اندازه
، فقط یک نمونه صید شد. تنهـا گونـه بادکنـک مـاهی موجـود در      Diodontidaeماهیان از بادکنک 

. نمونه ودبآوري شده نیز این گونه باشد، بنابراین نمونه جمعمی Cyclichthys orbicularisمنطقه گونه 
روي عدد) و عـدم وجـود خـار     33با توجه به تعداد میومر ( Scombridaeآوري شده ازتون ماهیان جمع

ــانواده    ــه زیرخـ ــق بـ ــر متعلـ ــه Scombriniسـ ــی از گونـ ــاي ، و یکـ ــا Scomber japonicusهـ   یـ
Rastrelliger kanagurta ) و با توجه به منطقه پراکنشFischer and Bianchi,1984 با احتمال بیشتر (

چهـار گونـه در خلـیج فـارس      Sillaginidaeشـوورت ماهیـان   از خانواده  باشد.می R. kanagurtaگونه 
ــزارش شــده اســت:    Sillaginopodys chondropusو  Sillago sihama ،S.attenuata ،S. arabicaگ

)Kuronuma and Abe, 1986; Randall, 1995; McKay, 1992(.  دو گونهS. Arabica  وS. attenuate 
میومر هستند.  35و  34یب داراي ترت  به S. chondropusو  S. sihamaهاي میومر و گونه 37-40داراي 
قابـل شناسـایی    S. sihamaمیـومر بودنـد. بنـابراین گونـه      38یـا   34آوري شده داراي هاي جمعنمونه

 S. Attenuateیـا   S. Arabicaهـاي  توانند هر یک از گونـه میومر می 38هاي داراي باشد، ولی نمونه می
 Trachurusو  Caranxوصیات ریختـی دو جـنس   با توجه به خصCarangidae باشند. در گیش ماهیان 
  و C. ignobilis ،C. heberiسـه گونـه در خلـیج فـارس حضـور دارد       Caranxشناسایی شد. از جـنس  

C. sexfasciatus )Carpenter et al., 1997; Richards, 2008هـاي  دلیل شباهت زیاد ویژگـی  )، ولی به
هـاي  حد گونه نبودند. البته در مشاهدات میدانی نمونـه ها قابل شناسایی در ریختی این سه گونه، نمونه

هـاي ارائـه شـده توسـط     در صـید صـیادان محلـی دیـده شـد. طبـق ویژگـی        C. ignobilisبالغ گونـه  
)Thangaraja and Al-Aisry, 2011 گونه جنس (Trachurus گیش چشم درشت ،T. indicus باشد.می  
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  هاي ریختی آنهاناسایی شده در خوریات مرکزي بوشهر و ویژگیهاي الرو ماهیان شفهرست خانواده - 1جدول 
  راسته خانواده زیر خانواده/جنس/ تیپ  خصوصیات توصیفی

بدن بسیار کشیده، داراي فیبر عرضی عضالنی، تعداد 
میومر متوسط تا زیاد، لوله گوارشی مستقیم که 

شود،  صورت ضعیف مخطط می قسمت انتهایی آن به
سطح شکمی لوله گوارش قبل از باله رنگدانه کم و در 

صورت خطوط دو طرفه و بعد از آن یک  شکمی به
ردیف تا مخرج، باله پشتی کوتاه جلوتر از باله مخرجی، 

+  5 – 6ها، تعداد میومر (فقدان خار روي سر و باله
42 – 36.(  

Sardinella Clupeidae 

Clupeiformes  روده نسبتاً عدد،  39ـ  46بدن طویل، تعداد میومر
باشد، مخطط می طویل که قسمت انتهایی شدیداً 

داراي فیبرهاي عرضی عضالنی، باله پشتی داراي پایه 
کوتاه و نزدیک به مخرج، باله مخرجی بالفاصله پس از 

شود و سر فاقد خار، بدن روشن و  باله پشتی شروع می
در سطح شکمی لوله گوارشی و در قسمت پیشین آن 

ه که در قسمت پسین یک ردیف تا رنگدانه دوطرف
 شود. ناحیه دمی کشیده می

Thryssa Engraulidae 

عدد، لوله گوارش پیچ خورده، حجیم،  24تعداد میومر 
نسبتاً طویل و معلق زیر بدن، فاقد خار روي سر،  

اي متراکم، که در سطح پشتی بدن  پوشش رنگدانه
  بیشتر از سطح شکمی است.

  Mugilidae Mugiliformes 

الرو در ابتداي خروج از تخم داراي انحناي کامل 
خمیدگی) و پیگمان چشمی بوده، فاقد نوتوکورد (پس

خار سري، بدن طویل، لوله گوارش طویل، دهان 
کوچک و آرواره پایین به تدریج رشد بیشتر دارد، 

  اي متراکم. پوشش رنگدانه

  Hemiramphidae Beloniformes 

پوشش و خار و صفحات استخوانی، سر و بدن داراي 
 19-20بدن از باال به پایین فشرده، دهان کشویی، 

 باشد. میومر، رنگدانه متوسط تا زیاد می

Pegasus 
volitans Pegasidae Gasterosteiformes 

هاي استخوانی بسیار شبیه بالغین هستند، تعداد حلقه
) و شعاع باله پشتی 17+  39پیش و پس از مخرج (

 ) است. 26(

Hippichthys 
penicillus  Syngnathidae   

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 18

http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-139-fa.html


 ....1392- 93هاي خلیج فارس در سال -ترکیب الرو ماهیان خوریات مرکزي استان بوشهر 

7 

 - 1ادامه جدول 
اي بزرگ، معموالً هاي سینهخار متراکم روي سر، باله

 داراي رنگدانه که در مراحل اولیه رشد تشکیل می
 باشد.شوند، بدن ضخیم داراي رنگدانه متراکم می

Pseudosynanceia 
melanostigma  Synanceiidae* 

Scorpaeniformes  خمیدگی دهان بزرگ و داراي خار روي در مرحله پیش
سر، در مراحل بعد پوزه طویل و فشرده از باال به 
پایین، پیگمان در ناحیه ساقه دمی وجود نداشته و 

 اي داراي پیگمان. نیمه پایین باله سینه

Grammoplistes  Platycephalidae  

 24کیسه شنا مشخص در قسمت قدامی، تعداد میومر 
 Apogonidae  عدد و دو باله پشتی دارد.

Perciformes 
عدد، لوله گوارش مستقیم  33 –40بدن طویل، میومر 

خورد، کیسه شنا در روز که طی خمیدگی پیچ می
نامشخص، سر فاقد خار، داراي یک ردیف مالنوفور در 

هاي بزرگتر  باشد که در نمونهتنه و دم میلبه شکمی 
 شود.کمتر می

Sillago 
Sihama  

Sillago spp. 
Sillaginidae  

عدد، وجود پوشش خار در پیش  24-26تعداد میومر 
سرپوش آبششی و تاج فوق پس سري، نداشتن خار بر 

هاي سرپوش آبششی، تعداد شعاع روي دیگر قسمت
مخرجی، سر و دهان بزرگ، ویژه باله پشتی و  ها بهباله

کیسه شنا واضح، بدن روشن و داراي پیگمان پراکنده 
بر روي خط پشتی و شکمی و تعدادي برروي خط 

 .میانی تنه و زیر گلوگاه

Caranx 
Trachurus 

indicus 
Carangidae    

بدن پهن و از طرفین فشرده، لوله گوارش کامالً فشرده 
سرپوش روي پیشویژه  و پیچ خورده، خار روي سر به

آبششی و یک تیغه استخوانی در ناحیه فوق پس 
سري، دهان کشویی و داراي زائده صعودي، بدن روشن 
و در مرحله پیش خمیدگی داراي ردیف رنگدانه ریز 

  در خط شکمی دم به تعداد زیاد.

  Leiognathidae  

خار سري ضعیف، الگوي رنگدانه خاص، لوله گوارش   
کیسه شنا نامشخص، داراي فاصله کوتاه و پیچ خورده، 

بین مخرج و باله مخرجی، داراي زائده پیش آرواره 
و جنس  9-11با  Gerresباشد. جنس باالیی می

Pentaprion  ها  نمونه شعاع در باله پشتی، 14-15با
 .G. filamentosusاحتماالً گونه 

Gerres Gerreidae 
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گوارش پیچ خورده و بدن از طرفین فشرده، لوله 

تر، کیسه هوا هاي مشابه طویلنسبت به خانواده
، سر بزرگ و داراي 26-28نامشخص، تعداد میومرها 

سرپوش و زیرسرپوش ویژه روي پیشپوشش خار به
  آبششی است. 

  Haemulidae  

  

، لوله گوارش کوتاه، مثلثی و کامالً 24تعداد میومرها 
باالي قسمت جلویی پیچ خورده، کیسه شنا کوچک و 

ها بزرگ و گرد و سر متوسط تا لوله گوارش، چشم
  بزرگ فاقد خار یا داراي خار بسیار ریز است. 

  Nemipteridae  

، لوله گوارش فشرده و مثلثی شکل، 24تعداد میومر 
هاي بزرگتر دو خار  کیسه شنا نامشخص، در نمونه

سرپوش آبششی، فاصله کم بین   ضعیف در ناحیه پیش
خمیدگی داراي هاي پیشمخرج و باله مخرجی، نمونه

یک ردیف رنگدانه زیر شکم و دم، فاقد رنگدانه روي 
  هاي بزرگتر، چند لکه روي سر. سر، در نمونه

  Sparidae  

کیسه شنا مشخص، لوله گوارش مثلثی، سر داراي خار، 
باله پشتی طویل و باله مخرجی کوتاه، فاصله زیاد بین 

اي شکل روي مخرجی، یک رنگدانه ستارهمخرج و باله 
  گردن الرو.

  Sciaenidae  

عدد و  24لوله گوارش کوتاه و فشرده، تعداد میومرها 
کیسه شنا نامشخص، باله در مراحل اولیه تشکیل 

هاي پشتی با فاصله نشده و سر مدور و فاقد خار، باله
  اي خاص دارند.زیاد و الگوي رنگدانه

  Mullidae  

میومر، لوله گوارش مثلثی و فشرده، کیسه  25داراي 
  Terapontidae    باشند. شنا نامشخص و داراي خار کوچک روي سر می

سر کوچک تا متوسط بدون خار، بدن کشیده، داراي 
  Tripterygiidae    اي خاص.میومر، الگوي رنگدانه 37-33

بدن کشیده تا نیمه عمیق، طول لوله گوارش متوسط 
، داراي خار مشخص روي 30- 40تعداد میومر کوتاه،  تا

پیش سرپوش آبششی، دندان بزرگ و یا وجود باله 
 ها.اي خیلی بزرگ در بعضی از زیر خانوادهسینه

Omobranchini  
Salariini Blenniidae  
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  - 1ادامه جدول 
ها کامالً طویل، بدن پهن و فربه، انتهاي ستون مهره

زیرین بدن، و رشد و رنگدانه زیاد و بیشتر در قسمت 
  نمو در اندازه کوچک.

  Callionymidae  

  

خوردگی، در  لوله گوارش نسبتاً طویل و بدون پیچ
هاي کوچک وارد مرحله خمیدگی شده، باله اندازه

ـ  27پشتی مجزا، کیسه شناي واضح و تعداد میومر 
24   

 Gobiidae 

 type a اي شکل در ناحیه مخرجی است.رنگدانه ستاره

  
صورت  تر و رنگدانه مخرجی و شکمی بهبدن کشیده
 type b خطی است.

هاي پشتی و مخرجی دو ردیف رنگدانه در قائده باله
 type c متراکم دیده شد.

هاي عدد، کیسه شنا واضح، سر داراي تیغه 23میومر 
واضح و برجسته و خارهاي گرد، باله شکمی در ابتداي 

شود و تا عقب کشیده میدوره الروي تشکیل شده و 
 داراي رنگدانه زیادي است.

Scatophagus 
Argus  Scatophagidae  

لوله گوارش بلند و مستقیم حدود دو سوم طول بدن، 
 سر بزرگ، پوزه طویل، دندان ریز که بارشد الرو 

شوند، خارهاي پیش سر پوش آبششی ریز، تر میبزرگ
 بدن روشن و پوشش رنگدانه خاص.

Sphyraena  Sphyraenidae  

، پوشش 31-64داراي سر و چشم بزرگ، تعداد میومر 
خار سري و لوله گوارش مثلثی فشرده به غیر از 

 Scombrini.زیرخانواده 

Rastrelliger 
kanagurta  Scombridae  

داراي روده کوتاه و پیچ خورده، بدن با ارتفاع کم، 
، چند رنگدانه مشخص روي 24-25تعداد میومر حدود 

سطح باالي لوله گوارش، شاید متعلق به خانواده 
  بزماهیان باشند.

type m  

داراي روده کوتاه و پیچ خورده که انتهاي آن از بقیه لوله 
گوارش جداست. ارتفاع بدن کم، یک ردیف رنگدانه در 

، احتماالً 24- 25خط زیرین بدن، تعداد میومرها حدود 
  باشند.متعلق به خانواده گوازیم ماهیان می

type n  
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سر داراي مقطع محدب و فاقد خار، لوله گوارش 
حجیم و روده ضخیم که معموالً کمی برآمدگی دارد، 

اي پارویی شکل نیست، ها کوچک، باله سینهچشم
  باشند.ها طویل نمیهاي بالهشعاع

 Soleidae Pleuronectiformes 

منشعب در سرتاسر بدن و داراي رنگدانه نسبتاً متراکم، 
ها ها روي بالهویژه در حاشیه بدن، ولی رنگدانه سر به

 شود. دیده نمی
type a1 

  

  

-داراي کمترین رنگدانه نسبت به بقیه، داراي رنگدانه
هاي کوچک در لبه باالیی و پایینی تنه و کمی در 

 ناحیه زیرین لوله گوارش. 
type a2 

اي در سطح  بدن روشن و پیگمان واضح ستارهداراي 
که تعداد  هستندبدن، لوله گوارشی، سرپوش آبشش 

 باشد. عدد می 9اي در لبه باالیی تنه هاي ستارهرنگدانه
type b 

تر داراي الگوي رنگدانه تا حدي مشابه ولی متراکم
ها داخل باله نسبت به تیپ اول و همچنین رنگدانه

 ترش پیدا نموده است. پشتی و مخرجی گس
type c 

تر ها درشتالگوي رنگدانه مشابه تیپ سوم ولی رنگدانه
 type d باشد. عدد می 6و تعداد آنها در لبه باالیی بدن 

هاي قبلی متفاوت بوده، بدن از نظر شکل بدن با تیپ
تر و رنگدانه کم. تعدادي الرو در مرحله کیسه باریک

رسد با تیپ دوم که به نظر می آوري شدزرده نیز جمع
 شباهت بیشتري داشته باشند.

type e 

صورت  بدن نسبتاً کشیده، اولین شعاع باله پشتی بلند و به
یک شاخک روي سر، روده کوتاه و برجسته، بدن نسبتاً 
روشن با رنگدانه پراکنده روي سر و ناحیه گوارش، و دو 

 دم. ردیف رنگدانه موازي روي خط زیرین تنه تا

Cynoglossus sp. Cynoglossidae  

دلیل قرار داشتن در مراحل کامالً  دو نمونه موجود به
  Tetraodontiformes    اولیه رشد با احتمال در حد راسته شناسایی شدند.

  
Tetraodontiformes  

ها، الگوي رنگدانه ، تعداد شعاع باله20تعداد میومر 
مرتفع،  با رشد خاص، شکل بدن ابتدا بیضی شکل و 

 شودتر و از طرفین فشرده میالرو بدت مرتفع

Triacanthus 
biaculeatus  Triacanthidae  

الرو این ماهیان توپی شکل با عمق بدن زیاد تا خیلی 
زیاد و عرض بدن بیشتر از عمق آن است. دم خیلی 
کوتاه و نازك، محفظه پوستی دارند، رنگدانه زیاد و 

 .اي قرار داردباله سینهشکاف آبششی جلو 

Cyclichthys 
orbicularis  Diodontidae  

  ).Nelson, 2006ذکر شده است ( Scorpaenidae* این خانواده در برخی منابع جزء 
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  گیري بحث و نتیجه
هاي خلیج فارس صـورت  در مطالعاتی که تاکنون در مورد الرو ماهیان در سواحل جنوبی ایران، آب

کـه   ). در حالیRabbaniha et al., 2012خانواده شناسایی شده است ( 54در مجموع حدود گرفته است 
خانواده را فهرست نموده است. در ایـن   103هاي خلیج فارس  ) براي کل آبRichards, 2008ریچاردز (

 Sillaginidaeو  Clupeidae ،Gobiidaeخانواده شناسایی شد کـه سـه خـانواده     30پژوهش در مجموع 
هاي بادکنک ماهی، تون ماهی، سنگ ماهی، زروك و تا ترین تعداد را به خود اختصاص دادند. نمونهبیش

صورت اتفاقی در منطقه مـورد مطالعـه    هایی هستند که به تعداد کم و بهحدي دهان النه ماهی از نمونه
  باشند.  دهنده تنوع موجود در نواحی مجاور میاند. در عین حال نشانمشاهده شده

(بادکنک  Cyclichthys orbicularisماهیان)، (کنه Pegasus volitansهاي در این بررسی الرو گونه
(اسبک ماهیان) براي اولـین   Hippichthys penicillus(گیش ماهیان) و  Trachurus indicusماهیان)، 
و بادکنـک مـاهی    هاي ایران تفکیک و گزارش شدند. با توجه به فراوانی بسیار کم کنـه مـاهی  بار از آب

هـاي ایرانـی   ها تاکنون صید نشده که شناسایی شوند. ولـی اسـبک مـاهی از همـه آب    احتماالً این گونه
)Dehghan-Madiseh et al., 1998; Dehghan-Madiseh and Eskandari, 1999; Dehghan-Madiseh 

et al., 2002; Koochaknejad, 2009; Rabbaniha, 1998 and 2002; Owfi and Bakhtiyari, 1999; 
Owfi and Mohammadnejad, 2000; Jokar, 2005 جنس (Synganthus     گزارش شـده اسـت. احمـد

)Ahamad, 1990 از خور الزبیر جنس (Hippocampus  و تیپA  گزارش کرد. ولی جنسSynganthus 
یـان خلـیج   جزء ماه )www.fishbase.org) و فیش بیس (Richards, 2008در حال حاضر در ریچاردز (

هـاي دقیـق تانگاراجـا و    با توجه به توصـیف  T. indicusفارس و دریاي عمان ذکر نشده است. شناسایی 
  ) انجام شد.Thangaraja and Al-Aisry, 2011االیسري (

هاي ایران، شناسایی الروهـا در حـد   ها در مطالعات مختلف انجام شده در آبدر مورد برخی خانواده
جنس و گونه با جزئیات بیشتري انجام شده است. از گیش ماهیان در خوریات خوزستان احتماالً جـنس  

Caranx )Dehghan-Madiseh et al., 1998آب ،( هاي بوشهر از خلیج نایبند دو تیپA )Caranginae (
)، در منطقه خارگ و خارکو بوشهر دو زیرخـانواده  Rabbaniha, 1998ها) ((از سایر زیرخانواده Bو تیپ 

Caranginae  وScomberoidinae  ــنس ــار جـــ  Alepesو  Caranx ،Scomberoides ،Alectisو چهـــ
)Rabbaniha, 2008تـوان دیـد کـه جـنس     ) گزارش شده است. با مقایسه مطالعات مخالف میCaranx 

 Houde etشـود. از شـگ ماهیـان (   ق یافـت مـی  تر بوده و احتماالً در اغلـب منـاط  داراي پراکنش وسیع

al.,1986 در کویت دو زیرخانواده (Dussumieriinae  وClupeinae  و جنسSardinella در خوزستان ،
)Dehghan-Madiseh et al., 1998; Dehghan-Madiseh and Eskandari, 1999; Dehghan-Madiseh 

et al., 2002; Koochaknejad, 2009  ه ) سـه زیرخـانوادAlosinae،Dussumieriinae   وClupeinae  
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، از خور دوبه تا خـور  Ilisha شامل جنسAlosinae  در چندین تیپ مختلف و Sardinellaشامل جنس 
گـزارش شـده اسـت. در     Sardinellaو جنس Clupeinae ) فقط زیر خانواده Rabbaniha, 2002گناوه (

شـوند در   مشـاهده مـی   Clupeinaeو   Alosinae،Dussumieriinaeهاي خوزستان سـه زیرخـانواده   آب
باشد. زیسـتگاه غالـب منطقـه خوزسـتان خـور       مطرح می Clupeinaeهاي بوشهر تنها که در آبصورتی

هاي بـاز بیشـتر مـرتبط اسـت و خورهـاي واقعـی نیسـتند.        هاي بوشهر با آبکه آبباشد، در صورتی می
دریـایی اسـت. عـوفی     Clupeinaeکـه  باشـند در صـورتی  مصبی مـی  –بیشتر خور Alosinaeهاي  نمونه

)Owfi, 1994هـاي زیـر خـانواده    هاي غالب شـگ ماهیـان را گونـه   هاي بوشهر و هرمزگان نمونه) از آب
Clupeinae  برشمرد و از زیر خانوادهDussumieriinae  تنها گونهDussumieria acuta  .را معرفی نمود

هاي اسـتان بوشـهر و خوزسـتان انجـام     ) در آبOwfi, 1994در مورد موتوماهیان در بررسی که عوفی (
هـاي جـنس   هاي غالـب معرفـی و انـواع گونـه    جنس Stolephorusو  Encrasicholinaدادند دو جنس 

Thryssa    تیـپ مختلـف از جـنس    هـاي خوزسـتان دو  از خوریات بوشـهر گـزارش شـد. از آب Thryssa 
)Dehghan-Madiseh et al., 2002 از خوریات بوشهر به احتمال زیاد جنس ،(Thryssa )Rabbaniha, 

)، از خـور الزبیـر دو   Rabbaniha, 2008( Encrasicholinaهـا  )، در خارگ و خارکو برخـی نمونـه  2002
) Houdeet al.,1986) و از کویـت هـود و همکـاران (   Stolephorus)Ahmad, 1990 و  Thryssaجـنس  

بیشتر در خوریات (خوزستان  Thryssaهاي گزارش شده است. نمونه Stolephorusو  Thryssaدوجنس 
نماینـد. خـانواده کفشـک    ریـزي مـی  هاي باز تخـم در آب Encrasicholinaو  Stolephorusو بوشهر) و 

 Dehghan-Madiseh et al., 1998; Dehghan-Madiseh andهاي خوزسـتان ( رخ از آب ماهیان راست

Eskandari, 1999; Dehghan-Madiseh et al., 2002 شامل گونه (Solea elongata مصـب   -و از خور
) گزارش شـده  Euryglossa orientalis )Rabbaniha, 2002و  Solea elongataفراکه تا گناوه دو گونه 

 ,.Houde et alلـف و هـود و همکـاران (   تیـپ مخت  4) ایـن خـانواده را در   Ahmad, 1990است. احمد (

شـود کـه ایـن    تیپ متفاوت معرفی کردند. با مقایسه اطالعات مشخص مـی  5) این خانواده را در 1986
هـاي  هاي متفاوت و بیشتر از استان خوزستان و سپس بوشهر گزارش شـده اسـت. تیـپ   خانواده در تیپ

دهنده مراحل تکاملی متفاوت باشـند، چنانچـه   شانتوانند نهاي متفاوت نیستند و میمختلف لزوماً گونه
) نیز در پنج تیپ شناسایی شده هیچ گونه مشخصی ذکـر نکـرده   Houde et al., 1986هود و همکاران (

هاي شناسایی شده در این تحقیق بسیار زیاد بوده و نیاز به کار زیادتر است. اما تفاوت بین برخی از تیپ
  ها وجود دارد.اسایی گونهتر براي شنهاي دقیقو آزمایش

 30هاي سواحل ایـران ( در مجموع با توجه به اینکه بیش از نیمی از الرو ماهیان معرفی شده در آب
ها مشاهده و شناسایی شدند و همچنین چهار گونه که بـراي اولـین بـار گـزارش     برداري ) در نمونه54از 

باشـد و تنـوع   ها مـی براي بسیاري از گونه توان گفت که مناطق ساحلی بوشهر زیستگاه مناسبیشد، می
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ها مشاهده شد و برخـی  هاي ظاهري مشخصی بین برخی تیپقابل توجهی دارد. در این پژوهش تفاوت
تـر آنهـا اسـتفاده از    ها نیز در حد زیرخانواده یا جنس شناسایی شدند که براي شناسـایی دقیـق  از گروه

  شود.  ا بارکدینگ توصیه میانمثل ديهاي ژنتیکی هاي دیگر از جمله آزمایشروش
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