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( و پراکنش Clupeiformesماهیان )شناسايي مراحل اولیه زندگي راسته شگ

 های بوشهرآب ،در خلیج فارسها آن
 

 

  14155 -6116صندوق پستی: ،تهران ˛موسسه تحقیقات شیالت ایران :*هامهناز ربانی

 

 

 1391تاریخ پذیرش: بهمن                 1391تاریخ دریافت: آذر 

 

 چکیده

گی بتدایی زندال و دوره ها و شناسایی مراحریزی آنزمان و مکان تخمدیریت شیالتی در خصوص ماهیان مستلزم شناخت اعمال م

ای هایبند )سالنخلیج وشهر: ببرداری در طول سواحل استان نمونهدر این تحقیق، . باشدمیاست،  ها که شامل مرحله تخم و الرویآن

 (،78رت تا بندر عسلویه )منطقه ساحلی جنوب استان بوشهر از خور زیا (،1376ـ  77تا فراکه ) خوریات منطقه بوشهر (،1374ـ  76

 خارکو  وهای اطراف جزایر خارک (، آب1380ـ 81صب فراکه تا بندر گناوه )م -منطقه ساحلی شمال استان بوشهر از خور

اساس نتایج  بر. میکرون انجام گرفت 500مه تورگیری با چشنکارگیری تور پالنکتوهبا ب صورت ساالنههو در هر دوره ب (87-1386)

ن در ابتدا فاقد دندان( )بدن کشیده، دها Sardinellaهای نسجبا  Clupeidaeهای الروی متعلق به خانواده دست آمده، نمونههب

Dussumieria )و  )دهان دارای پوشش دندانی تیزIlisha نواده( و از خا)دهان فاقد دندان و تعداد عضالت کمتر Engraulididae 

در جلوی  که کامالا  باله پشتی)Thryssa  پایه انتهایی باله پشتی تا عقب مخرج( و 7تا2)کشیده شدن  Encrasicholinaهای جنس

ه راوانی در نیمرین فتنه با بیشوع گودر منطقه شناسایی شدند که بر اساس منطقه و ن مخرج قرار گرفته و باله مخرجی بلندتر از باله پشتی(

 .نداول سال مشاهده گردید
 

 ، خلیج فارسپراكنش، يشناسهای ريختالرو شگ ماهیان، الرو آنچووی ماهیان، ويژگي کلمات کلیدی:

 rab.mahnaz@gmail.comپست الکترونیکی نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه

ي و شگ وآنچوالرو دو خانواده  Clupeiformesاز راسته 

ها ماهيان این خانوادههاي ایرانی شناسایی گردید. در آب ماهيان

اي بوده و دریایی با اندازه کوچک تا متوسط با بدنی نقره اکثراً

باشند و با خوار میاي شنا کرده و پالنکتونصورت گلههب عموماً

 هايروش کارگيريهباز ارزش خوراکی، با توجه به برخوردار بودن 

 هاينمونه نمایند.ها میصيد آنمتعدد صيادان در سواحل اقدام به 

 شناسایی در خصوص و تحقيقاتی که تمطالعااین راسته طی 

 1374 بوشهرکه از سال استان هايدر آبالروي ماهيان مراحل

 هايدر آبمطالعات این  و شناسایی گردید. آوريجمع آغاز گردید،

( انجام شد. 8. 6. 5) (10(، )9بوشهر نيز در فازهاي مختلف )

در  Nelen (1964) براي اولين بارتوسط این راسته در مطالعات 

فارس و دریاي عرب هاي خليجمطالعه الرو ماهيان در آب

نيز  سميه احمدچنين راسته مذکور توسط گزارش گردید و هم

زبير عراق واقع در شمال غربی  -از خور ال 1990در سال 

ـ  80هاي فارس و انستيتو تحقيقات علمی کویت طی سالخليج

ودي )ناحيه جنوبی هاي عربستان سعدر دو گشت در آب 1979

 مرحله اوليه زندگی ماهيان شامل دند.شآوري فارس( جمعخليج

باشد که براساس نظریه می جوان و تخم، الرو مرحله سه

Moser و Ahlstrom (1970و )Ahlstrom   و همکاران

و   Egg)جنين ) تکوین تا لقاح زمان از تخم ، شامل:(1976)

وارد مرحله الروي شده ، (Hatch) تفریخ یا ازخروج از تخمپس 

 ((Juvenile جوان ماهی به انجام شده و دگردیسی در نهایت و

 (.16) شودتبدیل می

 

  هامواد و روش
هاي بوشهر در فازهاي متعدد بررسی الرو ماهيان در آب

 1374ـ  76هاي ليج نایبند طی سالخ صورت گرفت که شامل:

 1376ـ  77هاي خوریات منطقه بوشهر تا فراکه طی سال (،5)

منطقه ساحلی جنوب استان بوشهر از خور زیارت تا بندر  (،9)

منطقه ساحلی شمال استان  (،10) ـ 78هاي عسلویه طی سال

 81هاي مصب فراکه تا بندر گناوه طی سال -بوشهر از خور

( انجام 8هاي اطراف جزایر خارک و خارکو )(، آب6) 1380ـ

صورت ماهانه هبرداري بها نمونههریک از آندر (. 1)شکل  گرفت

  سال انجام شد.در طول یک

 

 
فاز دوم:  -خلیج نایبند، دایره از اول:ف -های بوشهر: مثلثبرداری در فازهای مطالعاتی در آبهای نمونهموقعیت ایستگاه :1شکل 

از ف -چهارم: ساحلی شمال استان بوشهر، لوزیاز ف -از سوم: منطقه ساحلی جنوب استان بوشهر، مربعف -خوریات مرکزی بوشهر، بعالوه

 های اطراف جزایر خارک و خارکوپنجم: آب

 
توسط تور برداري الرو ماهيان در تمامی مطالعات نمونه

و به  ميکرون 500با چشمه تور ( Bongo -net samplerبونگو)

روش کشش مورب از نزدیک بستر تا سطح و با سرعت ثابت 

ها از مخزن تور آوري نمونه. پس از جمعشناور انجام گرفته است

(collector )ها در تثبيت و سپس نمونه ٪5ها در فرمالين نمونه

این . (19) شدند نگهداري ،%70آزمایشگاه جدا سازي و در الکل 
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ساله و در طول خط ساحلی هاي یکها در دورهبردارينمونه

ناسایی آغاز گردیده است. اساس ش 1374از سال  ،استان بوشهر

مرحله ) Preflexionبه  الروي مختلف مراحلالرو در این منابع 

 مرحله خميدگی نوتوکرد()Flexion (، قبل از خميدگی نوتوکرد
بوده و  مرحله پس از خميدگی نوتوکرد() Postflexion و

 گيرياندازه قابل فاکتورهاي شامل سنجیریخت پارامترهاي

(Morphometric2( )شکل) شمارش و قابل (Meristic از )

کيل ها تشهایی که باله آنها در نمونهجمله تعداد شعاع باله

 کارهها بها در شناسایی نمونهوجود و موقعيت رنگدانه، شده

ها با از نمونه به این منظور تعدادي( 15، 16، 17)گرفته شد 

 .(12) گردیدند آميزيرنگ بلو و آليزاریناز آلسيناستفاده

 
 (7)صفات قابل اندازه گیری الرو ماهیان  : 2شکل 

 

 Bodyطول بدن ) -6( Body Depthارتفاع بدن ) -5( Preanal Lengthطول پيش مخرجی )  -4( Tailدم ) -3(  Trunkتنه )-Head2) سر) -1

Length )7- ( طول پوزهSnout Length )8- ( قطر چشمEye Diameter )9- طول سر (Head Length )10- اي )طول باله سينهPectoral Fin 

Length )11- ( طول فاصله مخرج تا باله مخرجیGap Length )12- ( طول ساقه دمیCaudal Peduncle Length) 

 

 جنتای

 هاي بوشهر: خليجاز مجموع مطالعات صورت گرفته در آب

و  Clupeidaeنایبند، الروهاي این راسته با دو خانواده 

Engraulidiae  الرو  1355نمونه از کل  18و  330هر کدام

ي آورنمونه جمع 11052، از آوري شده، از خوریات بوشهرجمع

نمونه به  34و  Clupeidaeنمونه متعلق به  4248شده 

Engraulidiae ،،نمونه  2000 از خور زیارت تا عسلویه

Clupeidae  نمونه از  600وEngraulidiae هاي از کل نمونه

 نمونه 1814(، از خور فراکه تا گناوه، 6568ه )شناسایی شد

Clupeidae  نمونه از  24وEngraulidiae هاي از کل نمونه

 368هاي اطراف خارک و خارکو ( و از آب3837شناسایی شده )

 1808 از Engraulidiaeنمونه از  23و  Clupeidaeنمونه 

 آوري و شناسایی گردیدند.نمونه  شناسایی شده، جمع

 

 ت الرو راسته شگ ماهی شکالنمشخصا

با توجه به بدن و  Engraulidiae ،Clupeidaeهاي نمونه

ز امر لوله گوارشی کشيده، فقدان خار در ناحيه سر و تعداد ميو

ها قابل تفکيک بوده که دو گروه شگ ماهيان و سایر خانواده

آنچوي ماهيان با توجه به قسمت مخطط خلفی گوارش که در 

 تر طور وضوح ضخيمهتر که بيشا شدت بآنچوي ماهيان ب

چنين باشد و تشکيل آن در ابتداي مراحل الروي و هممی

تر و پوشش رنگدانه که در آنچوي ماهيان کوتاهPAL نسبت

 گردند.تفکيک می

  نساردین ماهیا های الروویژگی

بدن بسيار کشيده، داراي فيبر عرضی عضالنی بعد از خروج 

ميومر، لوله گوارشی مستقيم و کشيده که در از تخم، تعداد زیاد 
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صورت ضعيف هقسمت انتهایی آن ب flexion  Preمرحله 

شود، سر کوچک و فاقد پوشش خاري، پوزه در ابتدا مخطط می

گردد، کوتاه و محدب که طی رشد طویل شده و نوک تيز می

رسد، چشم دهان کوچک و به حاشيه قدامی مردمک چشم می

باشد. ریک و یا مورب میه معموالً باکوچک تا متوسط ک

، Clupeinae هايخانوادهي این خانواده متعلق به سه زیر هانمونه

Dussumieriinae  وAlosinae هاي نمونهترین بوده که بيش 

 تعلق داشتند.  Clupeinaeبه زیر خانواده  دست آمدههب

ر خانواده یمتعلق به ز Sardinellaمشخصات نمونه  

Clupeinae:،  ،مخطط بودن ضعيف قسمت عقبی گوارش

 پوششی پيگمانی ضعيف در سطح شکمی دستگاه گوارش 

صورت خطوط دو طرفه و بعد هکه قبل از باله شکمی بطوريهب

از آن در طول خط ميانی روده یک ردیف که تا مخرج ادامه 

صورت نوک تيز، چشم مورب، تعداد ميومر هیابد، شکل پوزه بمی

 (.3)شکل  (17( )36 – 42+  5 – 6)

 Sardinellaمشخصات مورفومتریك الرو 
Pre flexion 

85/0 – 81/0  :PAL 

19/0 – 12/0  :HL 

05/0 – 02/0  :SnL 

05/0 – 03/0 :ED 

10/0 – 06/0  :BD 

 است کل طول به نسبتی ریگاندازهی پارامترهای تمام

 

 

 

 

 
)Pre flexion متر)میلی 1/7(:  TL طول کل)   Sardinella   الرو : 3شکل             

 

، قبيله  Dussumieriinaeهاي متعلق بهمشخصات نمونه

Dussumieriini  بدن سيلندري و خيلی کشيده، تعداد ميومر :

تر از پس مخرجی عدد و عضالت پيش مخرجی پهن 60-52

درصد طول بدن را در جنس  87- 94است، طول لوله گوارش

Dussumieria تر دهد که طی رشد کوتاهرا تشکيل می 

شود، مخطط بودن لوله گوارش در مراحل اوليه الروي خيلی می

شود، سر نسبت به بدن ضعيف که طی رشد نمونه شدیدتر می

تر و در مراحل اوليه الروي پهن و از دو طرف فشرده که کوچک

شود، پوزه در مراحل اوليه اي میطی رشد تغيير کرده و استوانه

شود، دهان در تر میکشيده که طی رشد کوتاه زندگی خيلی

رسد که ابتدا خيلی بزرگ که به حاشيه عقبی مردمک چشم می

هاي بزرگ در هر دو شود، داراي دندانتر میطی رشد کوچک

 شود،تر میتر که طی رشد کوچکهاي کوچکآرواره در نمونه

ی چشم در مراحل اوليه الروي باریک، سر فاقد خار، باله مخرج

تر از باله پشتی قرار دارد. بدن روشن و داراي رنگدانه عقب

 (4پراکنده در سطح شکمی گوارش و در ناحيه سر )شکل 

 Dussumieriaمشخصات مورفومتریك الرو 
Pre flexion 

PAL %94 - %84  

PDL %82- %76 :  

HL %25-%15  

SnL: %11- %06  

ED  %05- %02:  

BD  %10-%05  
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)Pre flexion Dussumieria  متر)میلی 1/7 ل کل: با طو نمای سر در جنس :4 شکل    

 

 Ilishaمشخصات الرو

عدد و طول لوله گوارش  42-43تعداد ميومر در این جنس 

روز بعد از خروج از تخم  19رسد، درصد می 84به طول بدن 

هاي آن داراي رنگدانه تيره در سطح شکمی نوتوکرد از ویژگی

  .(5باشد )شکل می

 

 
 (Pre flexion( )20متر)میلی 6/9(: TL طول کل ) :5کل ش

 

 های الرو آنچووی ماهیانویژگی

عدد که  39ـ  46بدن کشيده و سيلندري، تعداد ميومر 

شود، روده طی رشد از تعداد ميومر پيش مخرجی کاسته می

مخطط در انتهاي گوارش که نسبتاً طویل با یک قسمت شدیداً 

، داراي فيبرهاي (6)شکل رسدمیدرصد بدن  74ـ  81به 

باله مخرجی  ،Preflexionعرضی بين ميومري در الرو مرحله 

شود و سر فاقد خار است، باله پشتی پس از باله پشتی شروع می

 هايداراي پایه کوتاه و نزدیک به مخرج که در جنس

Encrasicholina، 2پایه انتهایی باله پشتی تا عقب مخرج  7 تا

( عالوه بر وجود این ویژگی 8و  7)اشکال  شوندکشيده می

و  باشندمی 25-26که در ناحيه پيش مخرجی  تعداد عضالت

نيست،  تر از باله مخرجیهرگز تعداد شعاع باله پشتی بيش

در جلوي مخرج  با وجود باله پشتی که کامالً Thryssaجنس 

قرار گرفته و باله مخرجی بلندتر از باله پشتی از سایرین جدا 

 .شودمی

 

 رنگدانه

بدن روشن و در سطح شکمی لوله گوارشی و در قسمت 

یک  گوارش پيشين آن رنگدانه دوطرفه که در قسمت پسين

شود. در شود که تا ناحيه دمی کشيده میردیف ضعيف می

ها پر رنگ این رنگدانه Encrasicholinaنمونه متعلق به جنس 

 (.9)شکل  باشندو مشخص می

 

 Engraulididae یك الرومشخصات مورفومتر
Preflexion 

80/0 – 73/0  :PAL 

  PDL:  70/0ـ  75/0

20/0 – 15/0  :HL 

05/0 – 03/0 :SnL  

06/0 – 05/0 :ED  

10/0 – 06/0  :BD 

 



 .....شناسایی مراحل اولیه زندگی راسته                                                                                                      هاربانی

68 
 

 
 (Preflexionمتر )میلی 5 (:TLطول کل )  Engraulididae الرو :6شکل 

 

 
 (Preflexionمتر )میلی 5 (:TLطول کل ) :7شکل 

 

 
 مترمیلی TL 8):کل ) طول با Encrasicholina محل باله پشتی و مخرجی در :8شکل 
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 مترمیلی TL 8):کل ) باطول Encrasicholina رنگدانه ناحیه دمی در :9شکل 

 

 Encrasicholina گیری الرومشخصات اندازه
Postflexion 

PAL: 76 %- %47  

HL: 13%  

SnL: 40%  

ED: 06%  

BD:  %10-%05  

 Thryssa مشخصات مورفومتریك الرو 
شود روز از تخم خارج می 2 چشم در الروي که پس از 

ف هاي تيره از پشت بدن به طرداراي رنگدانه است، رنگدانه

آید. تعداد شود و به شکل یک خط در میشکمی کشيده می

رسد، باله طول بدن می %74عدد، لوله گوارش به  44ميومر 

 (.10جلوتر از مخرج قرار دارد )شکل  پشتی کامالً

 

 

 
 (19) مترمیلی TL 22) :کل ) باطول Thryssa رنگدانه ناحیه دمی در :10شکل 

 

 بحث
هاي بوشهر شگ ماهيان و در کليه مطالعات الروي در آب

آوري هاي جمعآنچووي ماهيان مشاهده شدند و از ميان نمونه

 شگ ماهيان، (1377) هایربانشده درگروه غالب قرار داشتند. 

شود به ها را شامل میاز کل نمونه %30که را باتوجه به این

ترین فراوانی در هاي گرم سال با بيشعنوان خانواده غالب در ماه

از ( 1378)شهریور ماه از خليج نایبند گزارش کرد. عوفی 

عنوان خانواده غالب و با دو ( به%44/38خوریات اطراف بوشهر )

 تر در پایيز گزارش کرد. تر در بهار و کمراوانی بيشپيک ف

 شگ ماهيان راخور گناوه  -از ناحيه خور دوبه  (1381)ها ربانی

هاي تر ماهعنوان خانواده غالب و در بيشبه %50با درصد باالیی

ترین فراوانی در ماه بهار که زمستان و با بيش ءسال به استثنا

در منطقه  بود گزارش کرد.Clupeinae  تنها شامل زیر خانواده

ترین با بيشهاي اطراف خارک و خارکو، شگ ماهيان آب

از منطقه  عنوان خانواده غالبها( بهاز کل نمونه %28)فراوانی 

ترین فراوانی در فصل زمستان و با بيش ءدر طول سال به استثنا

ها به جنس آوري گردید. که نمونهاردیبهشت ماه جمع

Sardinella تعلق و همگی در مرحلهflexion  Pre  قرار

 دهقان و همکاران در بررسی صورت گرفته طی (.8) داشتند
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هاي شگ ماهيان را هر چند با ، نمونه1374 -78هاي سال

عنوان سومين و چهارمين خانواده از نظر فراوانی از فراوانی کم به

 ( و در83/7( و سواحل غربی )%46/2منطقه خوریات خوزستان )

خانواده مذکور را از سواحل شرقی استان خوزستان  1380

هاي سال با دو نقطه اوج فراوانی در تمامی ماه ( تقریبا64/7%ً)

در فصل بهار و پایيز حضور داشتند. که شامل سه زیر خانواده 

Clupeinae، Dussumieriinae  وAlosinae ترین با بيش

جنس  Alosinaeو  Sardinellaجنس  و Clupeinaeفراوانی 

Ilisha  .هاي هرمزگان؛ از از آباز ساحل غربی خوزستان بودند

با  عنوان خانواده غالبخوریات الفت و خمير شگ ماهيان به

( 1) گردیدمنطقه معرفی  سال هايماهاز کل در تمامی  31/31%

عنوان دومين خانواده غالب % به 67/18هاي بندر لنگه و از آب

 هايآبدر ناحيه  عميق خليج هايآباز (. 11منطقه گزارش شد )

فراوانی از کل معرفی  %21عنوان سومين خانواده با هرمزگان به

هاي ( نمونه1990. محمد احمد )شد )ابراهيمی، در دست چاپ(

شگ ماهی را در دو نقطه اوج فروردین ماه و شهریور از خور ال 

 و  Dussumieriinaeهاي عراق در دو زیر خانوادهزبير از آب

Clupeinae .گزارش کرد Houde (1986 این خانواده را با )

هاي سال با تمامی ماهدومين خانواده غالب بوده و در 11%

ترین فراوانی در دو پيک حداقل در فصل زمستان و با بيش

و دو زیر خانواده  فراوانی تابستان و پایيز گزارش کرد.

Dussumieriinae وClupeinae جنس  معرفی کرده و

Sardinella ترین فراوانی و با اوج حضور الرو در را با بيش

 هاي کویت گزارش کرداواخر بهار و اوایل تابستان از آب

Nellen (1973 از )هاي شمالی خليج فارس شگ ایستگاه %40

 کند.ماهيان را معرفی می

Kuronuma& abe (1972 ،)7  گونه از شگ  16جنس و

ال سس اعالم کردند و عوفی در هاي خليج فارماهيان را از آب

ي هاهاي ایرانی آبجنس را از آب 3گونه متعلق به  6، 1373

ر ریزي اکثاستان بوشهر و هرمزگان معرفی نموده و زمان تخم

عرفی یيز مطور محدودتر پاههاي این خانواده را در بهار و بنمونه

 کند.می

و دهد که الرمقایسه مطالعات الروي در منطقه نشان می

هاي خليج فارس حضور داشته ولی در تمامی آب شگ ماهيان

 عنوان خانواده غالب منطقه هاي بوشهر و هرمزگان بهدر آب

داراي دو نقطه اوج بهار و پایيز در منطقه بوده  باشد و عموماًمی

 Clupeinae و Dussumieriinae, Alosinae است. سه زیر خانواده

تر از هرچند با فراوانی کمهاي خوزستان درطول سال، در آب

هاي که در آبشوند در صورتیهاي بوشهر مشاهده میآب

، باشندمیاز شگ ماهيان غالب و مطرح  Clupeinaeبوشهر تنها 

که این اختالف به نوع زیستگاه غالب در دو ناحيه مرتبط است. 

که باشد در صورتیزیستگاه غالب منطقه خوزستان خور می

تر مرتبط هاي باز بيشهاي بوشهر با آبه آبمنطقه مورد مطالع

تر بيش Alosinaeهاي است و خورهاي واقعی نيستند. نمونه

دریایی است.  Clupeinaeکه باشد در صورتیمصبی می –خور

هاي غالب هاي بوشهر و هرمزگان نمونه( از آب1373عوفی )

ه زیر خانواد وClupeinae  هاي زیر خانوادهشگ ماهيان را گونه

Dussumieriinae تنها گونهDussumieria acuta  را معرفی

 Clupeinaeتواند در حضور الروهاي زیر خانواده کند که میمی

 موثر باشد.

Carpenter (1977از آب ) هاي خليج فارس سه جنس

Thryssa ، Stolephorus وEncrasicholina گونه  10 با

هاي از آب( 1373بررسی که عوفی و همکاران ) .معرفی کرد

 هاي بالغ دو جنساستان بوشهر و خوزستان انجام دادند، نمونه
Encrasicholina  وStolephorus هاي دو استانرا از آب 

از خوریات را  Thryssaهاي و انواع گونه نمودند غالب معرفی

(. در مجموع مطالعات انجام شده در 9بوشهر گزارش کردند )

درصد  5/14، 13/9ي خوزستان؛ هامنطقه از این خانواده از آب

آوري شده از خوریات و سواحل غربی )به از کل الروهاي جمع

ی )هشتمين درصد سواحل شرق 7/2 عنوان دومين خانواده( و

ترین فراوانی در بهار و تابستان در دوتيپ ( با بيشخانواده

 (. از 4و  3گزارش شده است ) Thryssaمختلف از جنس 

ها را شامل از کل خانواده %2/2ج نایبند هاي بوشهر؛ از خليآب

ترین هاي خرداد، تير، شهریور و دي ماه با بيششده که در ماه

%  31/0وریات بوشهر (. از خ5فراوانی در تير گزارش شده است )

شهریور، با حداکثر  هاي مرداد ودر فصل بهار و ماهاز کل الروي 

هاي ویژگی آوري شدند. با توجه بهفراوانی در خرداد جمع

رسد متعلق به جنس نظر میها بهظاهري اکثریت نمونه

Thryssa هاي جوان آن از خورهاي منطقه چه نمونهاگر ،باشند

%  13/9(. از خور زیارت تا عسلویه با 10نيز گزارش شده است )

مصب فراکه تا گناوه با درصد زیر  -( و از خور9ها )از کل نمونه

(. از 6) تير و مرداد گزارش گردیدهاي خرداد % در ماه 5/0

% از درصد فراوانی به  53/1منطقه خارک و خارکو با درصد 

 هايویژگیجه به خانواده گزارش گردید که با تو پانزدهمينعنوان 

تمامی  .شناسایی شد  Encrasicholinaهابعضی از نمونه

  Preflexionمتر در مرحلهميلی 5/3ـ  5ها با طول کل نمونه

 هايآب(. از 8) باشندداراي دو نقطه اوج بهاره و پایيز می هانمونه

ازکل گزارش  %067/0هرمزگان؛ از الفت و خمير با 
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ها را % از کل نمونه 37/51هاي بندر لنگه ( ولی از آب1شد ) 

 %23/25هاي عميق استان هرمزگان با (. از آب11شامل شد )

)ابراهيمی،  رفی شدعنوان خانواده غالب در اردیبهشت ماه معبه

اي؛ سميه محمد احمد در دست چاپ(. از سایر مطالعات منطقه

 عنوان دومين خانواده و دو جنساز خور الزبير به 1990در سال 

Thryssa  وStolephorus  .در نيمه اول سال گزارش کرد

Nellen (1973این خانواده را هم در آب ) هاي جنوبی خليج

ها( از ایستگاه %95هاي شمالی خليج )ها( و آباز ایستگاه 42%)

( این خانواده را پس از شگ 1986) Houdeگزارش کرده است. 

( با دو نقطه اوج بهاره و %6/17دومين خانواده )عنوان ماهيان به

 گونه معرفی  Stolephorusو  Thryssaجنس  پایيزه از دو

شود که کند. از مقایسه مطالعات صورت گرفته مشخص میمی

 هاي ساحلی ایران هاي آنچوي ماهيان در تمامی آبنهنمو

کنند که با توجه به جنس و گونه مورد نظر با ریزي میتخم

ریزي در نيمه اول سال و در مورد جنس ترین تخمبيش

Encrasicholina ریزي داشته و در پایيز نيز تخم عالوه بر آن

با درصد هاي هرمزگان با توجه به مطالعات صورت گرفته در آب

تر مطالعات که بيشاند. با توجه به اینتر مشاهده شدهبيش

هاي هرمزگان در هاي ساحلی بوده و بررسی آبمنحصر به آب

رسد نياز نظر میغالب تحقيقات پراکنده صورت گرفته است به

به انجام مطالعات بيشتر جهت کسب اطالعات تکميلی و آگاهی 

منظور اعمال مدیریت از وضعيت چرخه زیستی ماهيان به

 باشد.هاي ایرانی میشيالتی در آب

 

 تشکر و قدردانی
که  پژوهشکده ميگوي کشوربدینوسيله از کليه همکاران 

هاي مربوطه تالش داشتند کمال تشکر را جهت انجام پروژه

 .ددار

 

 پیوست
Body Depth (BD): 

ائ فاصله عمودي بين دوحاشيه بدن )به استثن ارتفاع بدن:

 گذرد.اي میها( که ازحاشيه قدامی پایه باله سينهباله

Body Length )B L( : 
طول بدن: اندازه الرو که مرتبط با طول نوتوکورد در دو 

بعد  طول استاندارد در و ردوانحنائ نوتوک مرحله پيش انحنائ و

 باشد.انحنائ می از

Eye Diameter )ED( : 
ت رنگی قطر چشم: فاصله موربی که از خط ميانی قسم

 گذرد.چشم می

Flexion: 
ند انحنائ نوتوکرد: باال آمدن نوک نوتوکورد درطی فرآی 

 تشکيل باله دمی.

Larva Flexion: 
 نحنائاي از رشد که با االرو با انحنائ نوتوکورد: مرحله 

 Hypuralهاي نوتوکرد آغازو با قرارگرفتن عمودي استخوان

 یابد.خاتمه می

Head Length (H L): 

ئ ل سر: فاصله افقی بين نوک پوزه تا حاشيه خلفی غشاطو

سرپوش آبششی. در مرحله قبل از تشکيل سرپوش آبششی، تا 

 است. Cleithrumحاشيه خلقی استخوان 

Juvenile: 

اي از رشد که شامل تکميل شدن خصوصيات جوان: مرحله 

هاي مرحله قابل شمارش خارجی و از دست دادن ویژگی

 مرحله بلوغ جنسی ادامه دارد.شناوري است و تا 

Larva: 

ه شود که بين مرحلاي از رشد را شامل میالرو: مرحله 

 هابالهکميل خصوصيات ظاهري قابل شمارش )خروج از تخم وت

 زي راهاي مختص مرحله زندگی سطحویژگی ها( بوده وفلس و

 دهد.از دست می

Myomer: 

صورت ههاي عضالنی موازي یکدیگر که بميومر: دسته

 شوند.گروهی در بدن مشاهده می

Postanal Myomers : 
عضالت پس مخرجی: عضالتی که درقسمت پشتی مخرج 

 را Urostyleباشند که قرار دارند و شامل عضله انتهایی می

 دهد.تشکيل می
Postflexion Larva: 

شد اي از رالرو در مرحله پس از انحنائ نوتوکرد: مرحله 

رفتن گ قرار )عمود اي آغازيل شدن باله سينهباشد که از تشکمی

( تا تکميل شدن تمامی خصوصيات Hyporalعناصر صفحه 

از دست دادن  فلس( و ها وقابل شمارش خارجی )شعاع باله

 یابد.خصوصيات ویژه دوره شناوري ادامه می

Pre anal Length: 
ا فاصله پيش مخرجی: فاصله بين نوک پوزه درخط ميانی ت 

 گذرد.ي که از مخرج میخط عمود
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Snout Length (Sn L): 

طول پوزه: فاصله افقی بين نوک پوزه تاحاشيه قدامی  

 ناحيه رنگی چشم.

Total Length : 

طول کل: فاصله بين نوک پوزه درخط ميانی تا حاشيه 

دن بشود، درمنابع ژاپنی طول شامل می خلفی چين باله دمی را

 شود.به جاي طول کل در نظر گرفته می

Yolk Sac:  
سمت شکمی قکيسه زرده: یک اندام کيسه مانند که از  

 لوله گوارش گسترش پيدا کرده و حاوي زرده است.
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