بههسيندليل تقسيمبندي آنها كرار آسراني نيسرت .در ماهيران

ماهيان
Fishes
كلياتي پيرامون ماهيان ،تعریف ماهي ،تعداد جنس و گونههای ماهيان
در ایران ،دیرینشناسي ماهيان ،تقسيمبندی ماهيان در ایران و تعریف
اندامهای حسي و حركتي مورد بحث قرار ميگيرد.

ماهي موجودي است خونسرد ،داراي بالههاي زوج و فرد كه
در آب زيست ميكند و از آبشش براي تنفس بهره ميگيررد.
بنابر نتايج ارزيابيهاي اخير ،حدود  03.333گونره مراهي در
دنيا شناسايي شده و با توجره بره آن ره هسره سراله برهطرور
متوسط  033گونه ماهي جديد در دنيرا شناسرايي مريشرود،
انتظار ميرود در آينده اين تعرداد بره حردود  03.333برسرد
(عبدلي .)5031 ،ماهيان امروزي شامل سه دسته عسدهاند كره
مسيرهاي ت املي خود را از دستكم  033ميليون سال قبرل،
از ي ديگر جدا كردهاند .دستهاي با بيشترين ويژگي دودماني،
هاگ فيشها هستند .نخستين مهرهداران بخشي از يک دسرته
ت املي به نام سفال آسپيدومورفا به شسار ميآيند كه نساينده
آنها در بين فون ماهيان امروزي ،المپريها هسرتند (سرتاري،
 5033و  .)Bone &Moore, 2008اين ماهيان مريتواننرد در
چشسههاي كوهستاني در ارتفاعات بريش از  0هراار مترر ترا
اعساق اقيانوسها و چشسههاي آب گرم تا غارها و تاالبهرا
زيسررت كننررد .ماهيرران داراي ترراريت ت رراملي طرروالنيانررد.
زرهپوسررتان ( )Ostracodermiدر دوره كررامبرين نخسرررتين
مهره دار ماهي مانند بوده كه حدود  173ميليرون سرال پريش
ظاهر شد .در هسين دوره ،ماهياني به نام  Myxinomorphiو
گرررروه ديگرررري بررره نرررام مارماهيررران دهررران گررررد
( )Petromyzontidaeپيدايش يافتند .اجداد ماهيران باسرتاني

دريايي ،مانند سپر ماهيان ،بهدليل ش ل بدن و تغييرات بالهها
قدرت مانور و شنا در آب را برايشران ام رانپریير مريكنرد
(.)Bone &Moore, 2008
در نگاه اول ،شايد تصور شود كه اغلب اين گونرههرا در
درياها و اقيانوسها زندگي ميكنند ،زيررا  73درخرد سر
كره زمين را آبهاي شور درياها و اقيانوسها پوشاندهانرد و
آب هاي شيرين فقرط يرک درخرد از سر

زمرين را دربرر

ميگيرد .از نظر حجم 37 ،درخرد از آبهرا در اقيرانوسهرا
مستقرند و تنها  3/333درخد در رودخانهها و درياچرههراي
آب شيرين واقع شده اند .اما تنها  13درخد از ماهيان در آب
شور 05 ،درخد در آب شيرين و  5درخد نيا بين آب شرور
و شيرين در رفتوآمدند .پرراكنش  %00ماهيران دريرايي در
آبهاي ساحلي (فالت قراره) و  %50در آبهراي اقيانوسري
است كره از ايرن  %5 ،%50در ناحيره سر

دريرايي %1 ،در

ناحيه فروتاكي ستون آب و  %7در ناحيه دريرابنني ()Benthic
هستند .اغلب اين ماهيان ترجي ميدهند در آب هاي گرم برا
تغييرات دمايي كم دامنه زيست كنند و تعداد كسي هم از آنها
كه در آبهاي سرد حيات خود را ميگیرانند.
هرچند دهان گردان (المپريها) داراي آبشش و بالههراي
فردند و در آب زندگي ميكنند اما جراو ماهيران واقعري بره
شسار نسيآيند و داراي آرواره نيستند .از ايرن گرروه ماهيران
حرردود  73گونرره در سرتاسررر جهرران يافررت مرريشررود و در
سرزمين ايران تنها يک رده ،يک راسته ،يک خانواده و يرک
جنس و گونه يافت مريشرود كره در دريراي خرار زنردگي
ميكند و براي توليدمثل وارد رودخانرههراي جنروب دريراي

احتساالً كوچک و دوكي ش ل بودند ،تعدادي مانند نيراک و

خار ميشود .ماهيان حقيقي كه داراي آروارهاند و دسرتكرم

بسياري از ماهيان امروزي اين نوع سادة شر لي و انردامي را

ي ي از بالههاي زوج را دارند شامل ماهيان استخواني (اغلب

حفظ كردهاند .امرا امرروزه ،شر لهراي متفراوتي از بردن در

ماهيان مانند ماهي سفيد و قرالآال و )...و ماهيران غررروفي

ماهيان ت امل يافته است ،مانند :كروي ،كشريده و يرا فشررده

(كوسرره ماهيرران ،سررفره ماهيرران) هسررتند كرره گررروه ماهيرران

شده از پهلوها هسچون بسياري از ماهيران خرخرهاي .شر ل

غرروفي حدود  5333گونه را شامل ميشود .مابقي گونههرا

بدن در بسياري از گونههراي آبهراي گرمسريري مريتوانرد

(حدود  93هاار گونه) ماهيران اسرتخواني انرد كره از ل را

كامالً متفاوت باشد .حيات و زيست ماهيان با هم فرق دارد،

ت املي

پيشرفتهترند ((Nelson et al, 2016.

ماهيان

ميشود:

البته در م يط زيسرت ماهيران ،جرانوران ديگرري ماننرد
پستانداران آباي ازقبيل نهنگ آبي ،دلفينها و خاندگان مانند

باله دمي متجانس ( .)homocercal caudalدم در اين حالرت

الکپشت آبي و نيا انواع بيمهرگان مانند خدفها ،ميگوهرا

دو شاخه و قرينه است .اس لت داخلي وارد ايرن دو شراخه

نيا زندگي ميكنند كه برا ماهيران كرالً جراو آبايران قلسرداد

نسيشود .اكثر ماهيان استخواني مانند ماهي كپور داراي چنين

ميشوند .علم م العه و شناسرايي ماهيران را مراهي شناسري

بالة دمياند.

( )Ichthyologyميگويند.

باله دمي نا متجانس ( .)heterocercal caudalدو قسست باله

بهطوركلي ،ماهيان را به سه گروه تقسيم ميكنند:

دمي در اين حالت قرينه نيستند و اسر لت داخلري نيرا وارد
قسررست بررارگتررر شررده اسررت.باله دم ري كوسرره ماهي ران و

 .5ماهيان بدون آرواره ()Agnatha؛

لي است.

 .9ماهيان غرروفي ()Chondrichthys؛

تاسساهيان داراي چنين ش

 .0ماهيان استخواني (.)Osteichthys

باله دم ي س تن دار ( .)diphycercal caudalدر ايرن نروع،
ستون مهرهها مستقيساً تا انتهاي باله دمي امتداد مييابرد .بالره

بين منشر يرا خاسرتگاه ماهيران اسرتخواني و غررروفي

دمي در دهان گرد ماهيان داراي چنين ش

راب هاي برقرار نيست.

لي است.

باله ها اندامهاي حركتي ماهياناند و به دو دسته بالههراي

باله دمي ابتدایي ( .)prothocercal caudalدر ايرن نروع كره

فرد و زوج تقسيم ميشوند .بالههاي فررد شرامل بالره پشرتي

الرو تسررام ماهي ران پررس از خررروج از تخررم از اي رن حالررت

caudal

ميگیرند ،انتهاي ستون مهرهها را غشاي داخلري كره مشرابه

( ،)Dorsal finباله مخرجي ( )anal finو باله دمري (

 )finاند .در برخي ماهيان ،تعداد باله هاي پشتي از يک بيشتر

باله دمي است ،پوشانده است (عبدلي  5031 ،5073و

است ،مانند ماهي سوف كه داراي دو بالره پشرتي اسرت .امرا

.)& Moore, 2008

Bone

غالب ماهيان داراي جفت بالههاي ش سي و سينهايانرد .امرا

خط جانبي ،مجرايي است كه از سر تا دم ماهي كشريده

مثالً ،در مارماهيان دهان گرد بالرههراي زوج وجرود ندارنرد.

شده است .اين مجررا در سر

بردن در بسرياري از ماهيران

باله هاي زوج ام ران حركرات ظريرا را در ماهيران فرراهم

بهواس ة فلسهايي سوراخدار پوشيده شده است .درون ايرن

مي آورند و مانند ش ل اندام ميتوانند اش ال متنوعي داشرته

مجرا ،سلولهاي حسي و عصبي وجرود دارنرد كره امرواج و

باشند .عامرل اخرلي حركرت در ماهيران بالرة دمري اسرت و

فشارهاي آبي ناشي از حركات ساير آبايان و ...را تشرخيص

باله هاي سينهاي و شر سي برراي برقرراري تعرادل چررخش

ميدهند .سامانة خط جانبي در تسام ماهيران يافرت مريشرود

پيشروي و گاهي برهعنروان عامرل بازدارنرده برهكرار گرفتره

ولي در برخي از ماهيان ،فلرسهراي پوشراننده خرط جرانبي

ميشوند.

سوراخ ندارند كه در اخ الح ميگوينرد ايرن ماهيران بردون

برخي ماهيران داراي بالرههراي كروچ ي در پشرت و حرد

خط جانبياند ،در خورتي كه واقعاً خط جانبي دارنرد .كپرور

فاخل باله پشتي و دمي خود هسرتند .ايرن بالره را بالره چربري

ماهيان و آزاد ماهيان خط جانبي دارند ولي شگ ماهيان ،گاو

( )adipose finگوينرررد .ماهيررران خرررانواده آزاد ماهيررران

ماهيان و كفال ماهيان خط جانبي ندارند .در بعرري ماهيران،

( )Salmionidaeداراي چنرررين بالر رهايانرررد و ايرررن بالررره از

خط جانبي ناقص است ،مثل مراهي  Rhodeus sericeusكره

Bone

در آن خط جانبي كوتاه است و تا انتهاي بدن نسريرسرد .در

خصوخرريات مهررم آنهاسررت (عبرردلي  5031 ،5073و
.)&Moore, 2008

اردک مراهي ( )Esox luciusدر اوايرل حيرات ،خرط جرانبي

بالة دمي در ماهيان مختلا به ش لهاي متفراوتي ديرده

ناقص است ولي با رشد ماهي بهتردريج خرط جرانبي مراهي
2

ماهيان

كامرل مريشرود (عبردلي  5031 ،5073و

هم برداريم .در حفرهاي كه پيدا ميشود دندانهايي به نام بره

Bone & Moore,

دندانهاي حلقي ( )Pgaryngeal teethقرار دارند؛ دندانهاي

.)2008

حلقي  5يا  9و يا حداكثر  0رديفياند (عبردلي 5031 ،5073

چهار نوع فلس در ماهيان يافت ميشود كره ،برهترتيرب،

و .)Bone &Moore, 2008

ت املي عبارتانداز:
 .1فلس صفحه اي ()placoid؛ ديرينه ترين نوع فلس اسرت؛

انواع وضعيت دهان در ماهيران عبرارتانرداز .5 :زيررين

در كوسه ماهيان و سپر ماهيان يافت ميشود .اگرر در كوسره

()inferior؛  .9انتهايي ()terminal؛  .0فوقاني ()superior؛ .0

از طررف دم بره طرررف سرر دسرت ب شريم ،زبرري خاخري

ش سي (.)ventral

احساس مريشرود كره ايرن زبرري در واقرع ناشري از نروک
فلسهاي پالكوئيدي كوسه است.

تقسيمبنديماهيانایران


 .2فلس لنزي ش ل ()Ganoid؛ در قسرست فوقراني بالره

ماهيان ايران را ميتوان براساس زيستگاههاي عسردة آنهرا بره

دمي و جلوي باله سينهاي تاس ماهيان از اين نوع فلس يافت

سه دسته اخلي تقسيم كرد:

ميشود.

 ماهيان خليج فارس و درياي عسان كه با توجه به آب شرور

 .3فلس دایره اي ()Cycloid؛ اين نوع فلس در كپور ماهيان

اين مناطق ،تسامي ماهيان آن متعلق به آب شورند.

مشاهده ميشود.

 ماهيان حوضه جنوب درياي خرار؛ اگرچره آب لرب شرور

 .4فلس شانه اي ()Ctenoid؛ ت امل يافتهتررين نروع فلرس
است .در سوف ماهيران ،كفرال ماهيران دريرايي وجرود دارد

دارد اما اغلب ماهيان آن مربوط به آب شيريناند.

(كفال ماهيان آب شيرين فلس سري لوئيدي دارنرد) (عبردلي

 ماهيان آب هاي داخلري كره شرامل ماهيران رودخانره هرا و

 5031 ،5073و .)Boone &Moore, 2008
سبیلک ها .زوائدي نخي شر ل انرد و گيرنرده هراي چشرايي

تاالبهاي كشورند ،كه داراي آب شور و شريرين هسرتند،

عسدتاً روي آنها متسركا شده اند .سبيلک ها از ل را انردازه،

اما اغلب ماهيان مربوط به آب شيريناند.

تعداد و موقعيت قررار گررفتن برر روي پروزه ،در شناسرايي
گونههاي ماهيان مهمانرد (عبردلي  5031 ،5073و

& Bone

در سالهاي اخير م العات متنوعي روي ماهيان آبهراي

.)Moore, 2008

شيرين ايران انجام شرده و گونرههراي جديردي از آنهرا نيرا

دندا  .در ماهيان مس ن است بر روي ف ين ،سرقا دهران،

گاارش شده است .با در نظر گرفتن دريراي خرار و ماهيران

روي زبان و يا حتي مدخل آبشش قرار داشته باشند .موضرع

آبهاي داخلي ،در برخي منابع  933گونره از  537جرنس و

قرار گرفتن دندانها و تعداد آنها در شناسايي گونههرا كسرک

 93خانواده در آبهاي شيرين ايرران گراارش شرده اسرت

ميكند .برخي ماهيان دنداني موسوم به دندان ومر ()Vomer

( .)Esmaeili et al, 2014; 2017امرا برخري از گونرههراي

در وسط سقا دهان دارند ،مانند آزاد ماهيان ،اردک ماهيران،

معرفي شده به م العات جامعتر و گسترهتري نياز دارد تا در

اسبله ها و مار ماهيان حقيقي مهراجر ( .)Anguillidaeبرخري

حد گونره ببرت شروند؛ ضرسن آن ره برخري از گونرههرا در

ماهيان در مدخل حلق ،تعدادي دندان دارند .براي ديدن آنها

زيستگاههايي در مرز ايران گاارش شدهاند و حرورشران در

بايد سرپوش آبششي را برداريم و سپس چهار عدد آبشش را

ايران به اببات نرسيده اسرت .امرا آنچره كره ق عيرت دارد و
3

ماهيان

برمبناي منابع علسي انتشار يافتره ،در آبهراي داخلري برا در

9

9

سه خاره ماهيان

Gasterosteidae

نظر گرفتن گونههاي غيربومي پيوند خورده (گونههايي كه به

5

5

ني ماهيان

Syngnathidae

آبهاي طبيعي راه يافته و توليد مثل كردهانرد)  570گونره و

5

5

مار ماهيان خراردار آب
شيرين ايران

Mastacembelidae

 31جنس ،متعلق  91خانوادهاند كه فهرست آنها در جدول 5

9

9

سوف ماهيان

Percidae

درج شده است .اين تعداد در سرال  503 ،5073گونره و 40

0

0

سي ليده

Cichlidae

جنس بوده است (عبدلي )5073 ،و بنابر كتاب اطلس ماهيان

3

7

گاو ماهيان

Gobiidae

آبهرراي داخلرري ايررران (كيررواني و هس رراران )5031 ،از

5

5

سر ماري ماهيان

Channidae

انتشارات سازمان حفاظت م ريط زيسرت ،ايرن تعرداد 540
گونه و  35جنس از  91خانواده است كه علت اين اخرتالف

چگ ننگي ج

در اعداد ،يافته شدن گونههاي جديد ببت شده در سالهراي

ماهيگيري (ترورهراي پرترابي يرا ماشرک ،تورهراي پرره برا

اخير است.

اندازههاي مختلا ،تورهاي گوشگير ،ترور تررال) و دسرتگاه

آوري ماهی ا  .قررالب ،انررواع تورهرراي

ال ترو شوكر (با سوخت بنايني و كولهپشتي كه مولد جريان
تعداد جنس و گننههاي ماهیا در هریک از خاننادههاي ماهیا

برق در اين دستگاه باطري خشک اسرت) از وسرايل اخرلي

آبهاي داخلي ایرا (عبدلي)1331 ،

نسونهبرداري ماهيان به شسار ميآيند كه در اين دستگاه آنرود

گونه

جنس

نام فارسي خانواده

خانواده

5

5

مارماهيان دهان گرد

Petromyzontidae

ال تروشوكر داراي يک حلقه فلاي به ق ر  93سانتيمترر بره

5

5

كوسه ماهيان

Carcharhinidae

هسراه توري با چشسه  1ميليمترر اسرت كره ماهيراني را كره

1

9

ماهيان خاوياري

Acipenseridae

دچار ضربه يا شروک شردهانرد ،بره ايرن وسريله جسرعآوري

5

5

مار ماهيان حقيقي

Anguillidae

ميكنند .براي باال بردن بازده خيد ماهيان ،فرد ديگري با يک

9

9

شگ ماهيان

Clupeidae

ساچوک كه داراي تور چشسه  4ميليتر است در پشرت سرر

31

09

كپور ماهيان

Cyprinidae

1

9

سگ ماهيان جويبراري
خاردار

فرد شوک دهنده قرار ميگيرد و ماهياني را كه دچرار شروک

Cobitidae

شده و از دسترس فرد شوک دهنده خارج شدهند جسعآوري

09

1

سگ ماهيان جويباري

Nemacheilidae

ميكند .در برخي مناطق كه داراي عسق بيشتر است و ام ران

5

5

سگ ماهيران يرا گربره
ماهيان

Bagridae

استفاده از دستگاه ال تروشوكر نيست ،تورساليک برا چشرسه

9

5

اسبله ماهيان

Siluridae

 53ميليمتر بهكار ميگيرند و در برخي مناطق مانند تاالبها،

9

5

گربه ماهيان

Sisoridae

درياچه ها و مخازن سدها كه ام ان اسرتفاده از ترور سراليک

5

5

اشلسبو ماهيان

Heteropneustidae

وجود ندارد ،از تورهاي گوشگير با چشسههراي مختلرا در

0

0

آزاد ماهيان

Salmonidae

5

5

اردک ماهيان

Esocidae

اعساق متفاوت سود ميجويند.

5

5

كفال ماهيان

Mugilidae

5

5

شيشه ماهيان

Atherinidae

چگونهبایدماهيانرابرايبررسیبههزممایگهگا 

53

5

كپوردندانداران

Cyprinodontidae

منتقلكرد؟

5

5

گامبوزيا ماهيان

Poecilidae

ماهيان خيد شده ،براي تعيين دقيق نام گونه و انجرام برخري
4

ماهيان

م العات بومشناختي و زيستشرناختي كره هريرک نيراز بره

نگهداري درازمدت ،آنها را بايد در ظرفهاي شيشهاي دردار

خرف وقت زيادي دارند ،بايد بره آزمايشرگاه منتقرل شروند.

قرار دهند .بر روي هر ظرف نسونهبررداري بايرد مشخصرات

مثالً ،در برخي موارد ،براي نامگیاري گونه ها بايد آنها را بره

دقيق م ل جسعآوري ،تاريت جسرعآوري و نرام جسرعآوري

موزههاي معتبر موجود در كشورهاي مختلرا ارسرال كنريم.

كننده درج شود (عبدلي 5073 ،و .)5031

نسونه ها را ميتوان بهخورت يتزده يا شور شرده نگهرداري
كرد اما بهترين راه نگهداري نسونه ها ،قررار دادن در م لرول

مگخصههايقابلشمارشوانهدام گيهريبهراي

فرمالين  53درخد (يک قسست فرمالين خالص و  3قسرست

شناساییماهيان

آب) است.

مشخصههاي قابل شسارش معسروالً نسربت بره خصوخريات

براي ماهيران كوچرکترر از  53سرانتيمترر ،مريتروان از

قابل اندازهگيري اهسيت بيشتري دارند ،زيرا كستر ت ت ت بير

م لول فرمالين  0درخرد بهرره گرفرت .اگرر قررار باشرد از

م يط و سن ماهي قرار ميگيرند.

ماهيان برراي م العرات تنتي ري اسرتفاده شرود ،بهترر اسرت

باله هاي پشتي ،مخرجي و بالره هراي زوج مس رن اسرت

قسستي از بدن ماهي (معسوالً باله ش سي مناسبتر اسرت) را

داراي شعاع خاري يرا شرعاعهراي نررم يرا از هرر دو شرعاع

در ال ل اتيليک  34درخد نگهداري كنند.

برخوردار باشد .خارهرا هرگرا داراي انشرعاب و يرا مفصرل

البته بايد بره ايرن ن تره توجره كررد كره بايرد ماهيران را

نيستند ،در خرورتي كره شرعاعهراي نررم مفصرلي و اغلرب

بهخورت ترازه در م لرول قررار داد ،در غيرر ايرن خرورت

منشعباند .اگر در يک گونه ماهي در بالره پشرتي  53شرعاع

ماهيان به خوبي تثبيت نسيشوند و قابليت نگهداري در دراز

خاري و با فاخله متساياي  59شعاع نرم وجود داشته باشرد،

مدت براي انجام م العات بعدي را نخواهند داشت.

فرمول شعاع بالهها بهخورت  x-59نوشته ميشرود و حراكي

با توجه به آن ه فرمالين خاخيت اسيدي دارد ،در مردت

از آن است كه بين شعاع هاي خاري و شعاعهاي نرم فاخرله

طوالني مس ن است باعث از بين رفتن فلسها و استخوانها

وجود دارد .اگر بخشهاي خاري و نرم به هم پيوسته باشند،

شود .براي جلوگيري از ايرن اتفراق ،سره قاشرق چرايخوري

فرمول باله پشتي را بهخورت  x ،59نسايش ميدهند.

كلسيم كربنات به  5ليتر فرمالين  53درخد اضرافه مريشرود.

در برخي ماهيان ،شعاعهاي رشرد ن ررده كوچرکترر در

ماهي شناسان بهمنظور نگهداري بهتر نسونههاي بارگ مراهي

كنار شعاعهاي كامالً رشد يافته قرار ميگيرند كه البته هسگي

(طول اندام بارگترر از حردود  51سرانتيمترر) شر افي در

آنها بايد شسارش شوند .اين امر ،بهخصوص در باله پشتي و

سست راست بدن آن ايجاد ميكنند تا فرمالين بره انردامهراي

مخرجي مشهود است .اما غالباً آخرين شعاع باله مخرجري و

داخلي نفوذ كند (سست چپ بدن ماهي براي تهيه تصروير و

پشتي دو قسستي ميشود كه در شسارش فقط يک تک شعاع

شسارش فلسها استفاده ميشرود) .بعرد از آن ره ماهيران بره

بهحساب مي آيد .فقط در بعري حراالت معرين شرعاع هراي

خوبي در فرمالين تثبيت شدند ،آنهرا را برا آب شسرتوشرو

اخلي باله دمي شسارش ميشود .گاهي شعاعهاي دمري غيرر

ميدهند و به خاطر نگهداري براي مدتي طوالني در م لرول

از لبههاي باال و پايين منشعباند .در چنين ماهياني عدد  9به

 73درخد ال ل اتانول يا ال ل اياوپروپيل  01درخرد منتقرل

تعداد شعاعهاي منشعب اضافه ميشود.

ميكنند .براي نگهداري و جابهجايي نسونهها در كوتراهمردت

تسام شعاعهاي باله سينهاي و ش سي شسارش ميشوند.

ميتروان از ظررفهراي پالسرتي ي بهرره گرفرت ،امرا برراي

شسارش فلسها در خط جانبي از اولين فلس كه در تساس
1

ماهيان

با كسربند شانه اي است ،شروع و به خف ات هيپورال يا قاعده

روشهاياندام گيريعاملههايمههمشناسهایی

دمي ختم ميشود .در برخي ماهيان خط جانبي وجود نردارد و

ماهيان

شسارش رديا فلسها بهطور عرضي در ميانره پهلرو خرورت

معسوالً در ماهيان تسامي مشخصههاي انردازهگيرري شرده در

ميگيرد .در آزاد ماهيان ،تعداد فلس هاي خط جانبي برا تعرداد

سر را نسبت به طول سر و ساير خصوخريات ماننرد ارتفراع

رديا دوم براالي خرط جرانبي اغلرب بسريار متفراوت اسرت.

بدن و يا طول سر را بره طرول اسرتاندارد تقسريم مريكننرد.

شسارش رديا دوم فلسهاي براالي خرط جرانبي در تف يرک

بهاينترتيب ،ت بير تفاوت سني ماهيان مورد بررسي را از بين

گونههاي ماهي در اين خانواده ن ته مهم و معتبرري بره شرسار

ميبرند (عبدلي  5073و .)5031

ميآيد.

طررول كررل برردن؛ عبررارت اسررت از فاخررله ميرران جلرروترين

فلس هاي پايين خط جانبي از ابترداي بالره مخرجري بره

برآمدگي ناحيه سر و انتهراي بلنردترين شرعاع بالره دمري برا

طرف باال و جلو شسارش ميشوند ،بيآن ه شامل فلسهراي

لوبهاي بهم فشرده.

خط جانبي شوند .كلسه خرط جرانبي برا حرروف اختصراري

طول استاندارد؛ ازنظر ردهبنردي طرول بره شرسار مريآيرد و

 L.L.نشان داده ميشود.

عبارت است از فاخله نوک پوزه تا انتهاي خف ات هيپرورال

فلسهاي دور كوتاهترين قسست پهناي دمي را بره روش

يا ساختسان قاعده باله دمري .در ماهيراني كره دم هتروسررک

زيگااگ شسارش ميكنند.

دارند از طول كل استفاده ميشود.

فلسهاي جلو باله پشتي به دو خورت شسارش ميشود؛

پهناي بدن؛ عبارت است از بارگترين قسست پهنرا در بردن

تعداد فلسهايي كه از ابتداي بالره پشرتي ترا جسجسره ،روي

را در نظر ميگيرند و نبايد شامل ساختسان فلسي يا گوشرتي

خط مياني پشتي واقع شدهاند يا شسارش ردياهاي عرضري

قاعده باله شود.

فلس ها كه عدد حاخرل از شرسارش اول معسروالً برارگترر

پهناي سراقة دمري؛ عبرارت اسرت از كستررين پهنرا در ايرن

است.

قسست.

گاهي تعداد رديا هاي فلس اطراف بدن واقرع شرده در

طول ساقة دمي؛ عبارت است از فاخرله مرورب برين انتهراي

ناحيه جلو باله پشتي شسارش ميشود .پيش رفتن بهخرورت

عقبي قاعده باله مخرجي تا م ل ابتداي شعاع هاي مياني باله

زيگااگ پيرامون يک يا دو رديرا در ابترداي بالره پشرتي و

دمي.

پيش رفتن به اطراف تا جايي است كه در كوتراهتررين مسرير

طول از بالة پشتي؛ عبارت است از فاخله بين ابتداي پايه باله

شسارش تسام شود .در توضي اينگونه شسارش بايرد گفرت

پشتي و نوک پوزه.

كه اين براي دسترسي به اختالف تعداد فلس در باال و پرايين

طول قاعدة باله؛ عبارت است از فاخله بين اولرين و آخررين

خط جانبي مفيد است ،زيررا ام ران دارد دو گونره مختلرا

شعاع در يک باله.

ماهي كه تعداد فلسهاي دور بدن آنها ي سان است ،از نظرر

ارتفاع در بالة پشتي يا مخرجي؛ عبارت است از ابترداي بالره

توزيع فلسها در باال و پايين خط جانبي تفاوت مشهودي را

تا انتهاي جلويي لوب.

نشان دهد .دندان حلقي در كپورماهيران از سرست چرپ بره
راست شسارش ميشود (عبدلي 5073 ،و .)5031

6

ماهيان

طول بلندترين شرعاع؛ عبرارت اسرت از فاخرله برين قاعرده

طول سر؛ عبارت است از نوک پوزه تا انتهراي پررده غشرايي

ساختساني يک شعاع تا نوک هسان شعاع.

خف ه سرپوش آبششي.

طول باله هراي زوج؛ عبرارت اسرت از انتهراي پايره بالره ترا

پهنا يا عرص سر؛ عبارت است از برارگتررين فاخرله برين

گستردهترين شعاع .اين انتهرا از براالترين ،پرايينتررين و يرا

سرپوش آبششي ،هنگاميكه ماهي در حالت استراحت واقرع

جلوييترين قسست پايه.

شده است.

طول شعاع نرم و خاري؛ كه در حالت خاري از پايه تا نروک

طول پوزه؛ عبارت است از فاخله بين ميانه جلو پوزه ترا لبره

شاخي آن و در حالت نرم از پايه تا نروک شرعاع كره شرامل

جلويي حفره استخواني چشم.

ساختار رشتهاي زياد ميشود.

طول از حفرة سر به عقب؛ عبارت است از لبه عقبري حفرره
با ه گتی

با هچربی

با هدمی

با همخر ی

 ان ی
با هش می

دومي با ه گتی

او ي با ه گتی

با هدمی

ارت ا ساقهدمی
ن ایش بالهها و خط جانبي بر روي بد ماهي

7

با هسينهاي

ماهيان

چشم تا انتهاي پرده سرپوش آبششي.
عرض واقع در بين دو حفره؛ عبارت است از كسترين فاخله
استخواني يا گوشتي دو حفره چشم آن كه چنان تعيين شرده
كه با فشار ماليم پرگار ميتوان عرض دو حفره را به دسرت
آورد.
طول حفرة چشم؛ عبارت اسرت از برارگتررين طرول غالبراً
مورب بين لبههاي آزاد حفره.
طول چشم؛ عبارت است از بارگترين فاخله عرض قرنيه.
طول فک باال؛ عبارت اسرت از فاخرله برين ابترداي جلرويي
پيش فک تا انتهاي عقبي فک.
طول فک پايين؛ عبارت است از بارگترين فاخله برين لرب
پايين تا انتهاي پسين آن.
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اصغر عبدلي
عضن هیات عل ي دانشگاه شهید بهشتي
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