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  چكيده
خليج فارس ايراني هاي ساحلي  سال است كه در آب 15مطالعه و بررسي الرو ماهيان در سواحل ايران نزديك به 

صورت ماهانه  سال و به مرحله و هركدام به مدت يك 5هاي استان بوشهر در  . اين بررسي در آبه استگرفتصورت 
ميكرون بوده است. از ميان تمامي مطالعات  500گيري بونگو با چشمه  آوري آنها تور پالنكتون وسيله جمع انجام شد.

هاي استان بوشهر الرو تون ماهيان به تعداد كم  ها از دو ناحيه نايبند و خارك و خاركو از آب صورت گرفته تون
و  Scomberomorusو  Rastrelligerجنس  ر دومشاهده شده است كه پس از تفكيك و شناسايي الرو اين خانواده د

در   اغلب وصورت پراكنده  اين خانواده در طول سال و به .معرفي شدند Preflexion و در مرحله Bو  Aدر دو تيپ 
اي از  دانه عدد) و پوشش رنگ 40وجود سر و چشم بزرگ، تعداد ميومر ( .شتندتابستان در منطقه حضور دا

هاي اصلي  است و پوزه كشيده، پوشش دنداني، تعداد كم عضالت و گوارش مثلثي صفت هاي اين خانواده ويژگي
Scomberomorus  و پوزه كوتاه، سر فاقد پوشش خار و چشم بزرگ درRastrelliger  جزو صفات تفكيكي محسوب

 شوند. مي

  .خليج فارسساحلي،هايمراحل اوليه زندگي، آب،الرو تون ماهيان كلمات كليدي:

  
  
 مقدمه. 1

هاي  گروه تون ماهيان داراي ارزش اقتصادي زياد بوده و از
هاي صيادي محسوب  ايستگاه اصلي در تركيب صيد در اكثر

هاي  در آب 1بآ هاي بااليي ر اليهدگروه ماهيان اين  شوند. مي
. نندكميساحلي تا دريايي در مناطق معتدله و گرمسيري زيست 

اين خانواده داراي ارزش اقتصادي بوده و در تركيب صيد 
——— 
1 Epipelagic 

 Carpenter (1977) ،11شود.  هاي جنوب ايران مشاهده مي آب
 كند. ماهيان اين خانواده در اليه جنس را معرفي مي 7گونه از 

متوسط تا بزرگ و با ارزش  در اندازهسر برده و ه ب پالژيكاپي
منظور  . در راستاي انجام مطالعات الروي كه بههستنداقتصادي 
  و مشخص  ماهيان زندگي   ابتدايي  مراحل يها ويژگي  شناخت
  منطقه،  ماهيان  الروي  مراحل  فراواني و تنوع و وضعيت  نمودن

  .شدانجام  نيزبررسي الرو اين خانواده 
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  Nellen (1964)  توسط  الرو ماهيان در منطقه  بررسي  اولين
هند   اقيانوس  هاي در آب  گسترده  از مطالعات  بخشي  عنوان هب

  علمي  تحقيقات موسسه  ). سپسNellen, 1973(  گرفت  صورت
و   كويت  هاي . در آب م 1979ـ  80  هاي سال  ) طيKISR(  كويت

  (سواحل  فارس خليج  جنوبي  هاي ر آبد  دريايي  دو گشت  در قالب
  فراواني  و تعيين  ، شناسايي آوري جمع  به  )، اقدام سعودي  عربستان

  مطالعه مشابهي. همچنين ),.Houde et al (1986نمود   الرو ماهيان
 ,Ahmadداده است (  ق انجاماعر -  زبير بصره  خور ال  در منطقه

  الروي  مراحل  شناسايي  صوصدر خ  و تحقيقات  ). مطالعات1990
  فارس خليج  ايراني  هاي در آب  الرو ماهيان  و تنوع  فراواني  و تعيين

آغاز  1374  ، از سال دريايي -  ساحلي  هاي نيز با تاكيد بر زيستگاه
 و 78 و 81،  دهقان و همكاران ؛1381و  1387ها،  گرديد (رباني

) در 1380محمدنژاد،  عوفي و ؛1378،  و بختياري  عوفي ؛1377
منطقه صورت گرفته است. مقاله حاضر ارائه مشخصات الرو اين 

اي خليج نايبند و خارك و  خانواده است كه از دو بررسي منطقه
هاي خوزستان  در بررسي كه در آب دست آمده است. هخاركو ب

هاي جوان اين خانواده نيز مشاهده گرديد  صورت گرفت نمونه
  ).1390(شادي و همكاران، 

  ها. مواد و روش2

هاي بوشهر در مراحل متعدد  بررسي الرو ماهيان در آب
ـ  76هاي  خليج نايبند طي سال  صورت گرفته است كه شامل:

طي تا فراكه خوريات منطقه بوشهر   )،1377ها،  رباني( 1374
ي  )، منطقه1378بختياري،  و عوفي( 1376ـ  77هاي  سال

ت تا بندر عسلويه طي ريازخور  ساحلي جنوب استان بوشهر از
ي  ، منطقه)1380 محمدنژاد، و عوفي( 1377 ـ 78هاي  سال

مصب فراكه تا بندر گناوه  - ساحلي شمال استان بوشهر از خور
هاي اطراف  )، آب1381ها،  (رباني 1380ـ 81هاي  طي سال

). 1) انجام شد (شكل 1387ها، جزاير خارك و خاركو (رباني
سال انجام  صورت ماهانه در طول يك بهها آناز برداري  نمونه
  شد.

  Bongoگير برداري توسط تور نمونه در تمامي مطالعات نمونه
تثبيت و  %5در فرمالين ها  نمونهميكرون انجام و  500با چشمه 

% 70سازي و در الكل  ها در آزمايشگاه جدا سپس نمونه
بندي،  . اساس شناسايي و گروه (Smith, 1977)نگهداري شدند
، 1991( و همكاران Leisتعيين شده توسط  كليد شناسايي

به   الروي  مختلف  كه براين اساس مراحلبود  )1983، 1989
Preflexion ) رد)، ومرحله قبل از خميدگي نوتوكflexion 

مرحله پس از  ( Postflexionرد) و ومرحله خميدگي نوتوك (
  سنجي زيست  رد) تقسيم شده و پارامترهايوخميدگي نوتوك

مورد ارزيابي  2 شمارش  و قابل 1 گيري اندازه  قابل عوامل  شامل
ها با  از نمونه  ) به اين منظور تعدادي2قرار گرفت (شكل 

 Balon (1985)روش   طبق  بلو و آليزارين  از آلسين  استفاده
  گرديد.  آميزي رنگ

  
هاي  مطالعاتي در آببرداري در مراحل  هاي نمونه : موقعيت ايستگاه1شكل 

مرحله دوم: خوريات مركزي  - مرحله اول: خليج نايبند، دايره -بوشهر: مثلث
 - ي ساحلي جنوب استان بوشهر، مربع مرحله سوم: منطقه -عالوه بوشهر، به

هاي  مرحله پنجم: آب - مرحله چهارم: ساحلي شمال استان بوشهر، لوزي
  اطراف جزاير خارك و خاركو

  . نتايج3

 3725/0نمونه با ميانگين فراواني  35اده تون ماهيان خانو زا
دست آمده در  هاي به آوري گرديد. نمونه مترمربع جمع 10 عدد در
   ند.ميليمتر بود 35/3 -5/6 با طول كل Preflexionمرحله 
چربي به  ي ذره يك واجد گرد و شناور ها در اين خانواده متخ

 در نمونه و ميليمتر 8/0-1/9 اندازه متوسط تا بزرگ
Scombermmorus sp. ميليمتر زرده يكنواخت داراي  8/0 قطر

اي طويل  دانه ميليمتري بوده و يك نوار رنگ 1/0يك ذره چربي 
 ناحيه در نيز كوچك نوار سه و جنين شنوايي وزيكول درست زير

 ذره آن روي بر و كوچك اي دانه رنگ سلول زيادي تعداد با بدن

  ).3ت (شكل شاوجود د زرد به متمايل اي چربي قهوه
——— 
1 Morphometric 
2 Meristic 
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-4 3دم -3 2تنه -12سر -1 ،گيري الرو ماهيان هاي اندازه روش :2شكل 

 -8 7طول پوزه -7 6طول بدن -6 5ارتفاع بدن -5 4طول پيش مخرجي
طول فاصله  -11 10اي طول باله سينه -910طول سر -9 8قطر چشم
  )1386ها،  رباني( 12طول ساقه دمي -1112باله مخرجي مخرج تا

 
  )Scombermmorus )Connell, 2012تخم  :3شكل 

  ها ويژگي. 3-1

طور كلي كشيده و از پهلو فشرده  هالرو خانواده تون ماهيان ب
-56 13شده است، سر بزرگ و گرد، چشم بزرگ، تعداد عضالت

——— 
1 Head 
2 Trunk 
3 Tail 
4 Preanal length 
5 Body depth 
6 Body length 
7 Snout length 
8 Eye diameter  
9 Head length 
10 Pectoral fin length 
11 Gap length 
12 Caudal Peduncle length 
13 Myomer 

، وجود پوشش خار و گوارش مثلثي فشرده در گروه 37
Scombrini هاي اين خانواده است. از ويژگي  

  دانه رنگ. 3-2

تمامي الروهاي اين خانواده در ناحيه  Preflexionدر مرحله 
داراي  Rastrelligerدانه متراكم ولي جنس  پشت گوارش داراي رنگ

ها  از جنس بسياريدر  عالوه، . بهدانه بر روي مغز مياني است رنگ
در جنس  و دانه خط مياني شكمي دم وجود دارد سري رنگ

Scomberomorus دانه وجود دارد. ها نيز رنگ در پوزه و آرواره  
به شرح زير  Scombridaeمشخصات مورفومتريك الرو خانواده 

  است:
Preflexion (درصد) 

49/0-41/0  :PAL 
32/0- 16/0  :HL

11/0-07/0  :SNL 
19/0-10/0  :ED  
25/0-21/0  :BD 

  هستند:هاي ظاهري سه گروه قابل تفكيك  با توجه به ويژگي
دو نمونه كه از ناحيه خارك طول كل ، Rastrelligerجنس  -

 4/6 تا 3 ،)1387 و 1377ها،  (رباني آوري گرديد و خاركو جمع
اين  قرار دارد. سر flexionكه در مرحله ابتداي  استميليمتر 
در  و ،بودههاي اين خانواده  تر از سر بقيه نمونه گرد و كوتاه جنس

فاقد  است. همچنين اين جنسدانه  رنگ ناحيه فوق سري داراي
  )5و  4 هاي (شكل استخار و داراي پوشش دنداني در آرواره 

كه از ناحيه خارك و  اي ، نمونهScomberomorusجنس  -
 6 با طول كل اي نمونه ،آوري گرديد خاركو در مردادماه جمع

قرار دارد. سر  flexionابتداي  ي كه در مرحله استمتر ميلي
و داراي خار  استدانه  سري داراي رنگ ،فوق ي بزرگ، در ناحيه

  ).6(شكل  است ها در ناحيه سر و داراي پوشش دنداني در آرواره
 6/3متعلق به ناحيه خارك و خاركو با طول  ي: نمونهAتيپ 
اي متراكم در قسمت  دانه كه داراي پوشش رنگ استميليمتر 

  ).7(شكل  استاراي سر بزرگ پشتي گوارش بوده و د
متعلق به ناحيه خارك و خاركو با طول  ي : نمونهBتيپ 

تر،  آوري گرديد. اين نمونه داراي سري بزرگ ميليمترجمع 6/4كل
 است متراكم يهندا ناحيه عقبي گوارش با رنگو پهناي بدن كم، 

  ).8(شكل 
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  ميليمتر TL:(4/6طول كل ( .Rastrelliger sp :4شكل

  
  (پوشش دنداني) ميليمتر، نماي سر TL:( 4/6طول كل ( :5 شكل

  
  ميليمتر TL:( 6طول كل ( .Scomberomorus sp  :6 شكل

  
  ميليمتر TL :(6/3طول كل ( ،Aتيپ  :7شكل 

  گيري بحث و نتيجه. 4

هاي  شبيه نمونه Scombridaeهاي الروي  نمونهاگرچه 
Myctophidae  وCarangidae خانواده ذكر شده در دو  هستند، اما
 يها پيگمان و عدد)، 24اشتن تعداد ميومر كمتر (با توجه به د

گوارش مثلثي و غير فشرده  ي تر بر روي بدن، لوله تر و پر رنگ بزرگ
شوند،  جدا مي Scombridaeو همچنين بلندتر بودن لوله گوارش، از 

پيش سرپوش  ي فاقد خار در ناحيه Myctophidae ديگر  سوياز 
خيلي   Scombridaeسر، چشم و دهان در ،عالوه به .است آبششي
 Rastrelligerهاي الروي  ، پوشش پيگماني نمونهاستتر  بزرگ

 Nemipteridaeهاي  و همچنين نمونهاست  Mugiloididaeمشابه 
كه تعداد ميومر كمتر از  بوده، درصورتي Scombridaeبسيار شبيه به 

نيز تعداد ميومر كمتر و خارهاي پيش  Sparidaeعدد است، در  31
سر  Blenniidaeدر الروهاي  همچنين سرپوش آبششي كوتاه است،

اغلب داراي پوشش  آنها است و Scombridaeهاي  مدورتر از نمونه
  .استتعداد ميومر آنها نيز بيشتر  و هستندخاري سر 

  
  ميليمتر TL :(6/4طول كل ( ،Bتيپ  :8 شكل

مطالعات صورت گرفته در خصوص الرو با مقايسه و بررسي 
و هرمزگان گزارشي  هاي خوزستان ماهيان، از اين خانواده در آب

هاي بوشهر فقط در خليج نايبند و منطقه خارك  از آب .وجود ندارد
% از 3/0در خليج نايبند با  اين خانواده و خاركو مشاهده شده است.

آن  و دو جنسهاي تير و شهريور گزارش شد  كل الروي و در ماه
ند شناسايي گرديد  ScomberomorusوRastrelliger  يعني

% از 13/2از منطقه خارك و خاركو با  همچنين ).1377ها،  (رباني
 ندمشاهده شد ي سالها صورت پراكنده در اكثر ماه هها و ب كل نمونه
شناسايي گرديد. از  آنها و دو تيپ متفاوت Rastrelliger و جنس

% فراواني 25/0 ها راتون Houde (1986) ،اي قهسري مطالعات منط
 با هاي جنوبي خليج فارس هاي جنوبي كويت و همچنين آب از آب

در فصل تابستان   Rastrelliger با غالب بودن و جنس متفاوت 5
دست آمده مشخص  هبا مقايسه اطالعات ب .شده استگزارش 

ايراني بوشهر و هاي  ريزي اين خانواده در آب شود كه مكان تخم مي
هاي غير ايراني  اي مرجاني است و در آب هاي صخره در محدوده
ريزي داشته و بيشتر در نيمه اول سال  نيز تخمفارس در خليج 
  گيرد. صورت مي
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  يسپاسگزار. 5

همكاران پژوهشكده ميگوي كشور بخش وسيله از بدين
آقايان دكتر  برداري، شناسي به جهت مساعدت در نمونه بوم

Trnski نيوزلند و دكتر  موزه ازVictor  از دانشگاه كاليفرنيا به
و جناب آقاي دكتر جهت مساعدت در شناسايي الرو ماهيان 

شناسي و علوم چگيني و همكاران محترم پژوهشگاه ملي اقيانوس
كمال جوي در خصوص در اختيار گذاشتن امكانات آزمايشگاهي 

  تشكر را دارم.
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