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 چكیده

 Parapercis به نام هايشامل دو ماهي استخواني  كمياب و جديد ماهي گونهسه  1396 شهريور و مرداد هاي ماه در

nebulosa، Dactyloptena orientalis علمي نام با ماهي شبه مار اي گونه و Xiphasia setife شناسايي بوشهر آبهاي در 

گزارش به عنوان گونه اي تحت فشار  ، عراق و ايراندر آبهاي بحرينياد شده  ماهي مارشبه  شده، ياد هاي گونه ميان از. گرديد

 فائو منابع ولي شود نمي ديده فارس خليج جنوبي حاشيه كشورهاي شناسايي كليد منابع در P. nebulosa گونه. است شده

 ولي استدر منبع مورد اشاره منطقه شناسائي اين گونه مشخص نشده  هرچند .اند نموده گزارش فارس خليج در را گونه اين

 تنها در حاشيه شمالي خليج فارس مشاهده شده است. اين ماهيبر اساس منابع كشورهاي حاشيه جنوبي، مي توان گفت كه 

 در زيستي وعتن تحقيقات نتايج. گزارش شده استخليج فارس در منطقه  كمياب هاي گونه ازيكي  D. orientalis گونه

 نادر هاي گونهبه همين دليل حفظ و بقاي . باشد مي يضعيفنشان داده كه اين منطقه داراي تنوع گونه اي  فارس خليج آبهاي

همكاري صيادان محلي در شناسايي و ارائه گونه هاي كمياب و در معرض  بيشتري دارند. حفاظت و توجه به نياز كمياب و

  موثري در حفاظت و بقا آنها داشته باشد.خطر آبزيان مي تواند كمک 
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 مقدمه

هاي گذشته هاي آبزي در خليج فارس از سالنه گو

تاكنون بر اثر عوامل مختلف محيطي و انساني به شدت 

 مورد در كه اخيري تحقيقات اساس تحت فشار بوده اند. بر

 بوشهر سواحل در فارس خليج اي گونه تنوع

(Niamaimandi et al., 2017a; Niamaimandi et 

al., 2017b )فارس خليج حلسا از دور آبهاي همچنين و 

(Niamaimandi et al., 2018 )اين است، شده انجام 

 پائيني اي گونه تنوع و زيستي غناي داراي آبي منطقه

 به دريا و ساحلي منطقه دو هر در كه گرديده ارزيابي

پارامترهايي نظير  از به غير. باشد مي استرس تحت شدت

انواع مختلف آلودگي ها، ساخت و سازهاي ساحلي و 

دريايي و صيد بي رويه كه از سال هاي دور بر آبزيان و 

پيش بيني مي شود اكوسيستم آنها تاثير گذار بوده است، 

گزارش شده در خليج فارس كه  نيزاثرات تغييرات اقليمي 

 ;UNEP Regional Seas Reports, 1994) است

Riegl, 2003; Tolba & Saab, 2009) ، بيشترين تاثير

 اين. در پي داشته باشد منطقه را در اي گونه تنوع بر

 و بومي هاي گونه تعداد كاهش شكل به تواند مي تغييرات

 ديده مهاجم و جديد هاي گونه ورود يا و آنها جمعيت

 مجدد شناسايي زمينه در تحقيقي گونه هر اينرو از. شود

 روند بر بيشتر آشنايي به تواند مي منطقه، در آبزيان

 اجرا قابل راهكار و روند اين آينده و بيني پيش و تغييرات

 از غير به كه شديد هاي زيان و ضرر از پيشگيري جهت

 نيز اجتماعي و اقتصادي ابعاد در است ممكن زيستي، بعد

 . نمايد كمک گردد، ظاهر

 و كارشناسان بين اطالعات تبادل روابط بوشهر استان در

 گذشته از مختلف هاي زمينه در سنتي صيادان از برخي

 به توان مي مورد اين در. است داشته وجود تاكنون

 آبزيان شده عالمتگذاري هاي نمونه بازگيري در همكاري

 ماهي، بادبان و ماهيان نوت دريايي، پشت الك ميگو، نظير

 يا و منطقه در نفتي هاي آلودگي وجود از رساني اطالع

 هاي گونه تحويل و قرمز كشند مانند هايي پديده

 هاي ماه در اساس همين بر. نمود اشاره آبزيان ناشناخته

 صيادان از نفر دو توسط ماهي گونه چهار شهريور و مرداد

 سه كه. شد داده تحويل پژوهشكده كارشناسان به محلي

 با آشنايي مورد در موجود تجربه به توجه با آن گونه

 و ارزيابي مورد جديد هايي گونه عنوان به منطقه، آبزيان

 هاي گونه ثبت تحقيق اين هدف. گرفتند قرار شناسايي

 به آنها تعداد كه است آبزياني همچنين و منطقه در جديد

 نياز و شوند مي ديده صيد در ندرت به كه شده كم حدي

 .دارند ويژه حفاظت به

گونه هاي ماهي از صيادان محلي جمع آوري شده است. 

نگهداري شده و سپس  ،نمونه هاي ياد شده در حالت فريز

ثبت گرديد.  آزمايشگاه درمشخصات آنها  ،جهت شناسايي

قبل از فريز نمودن نمونه ها، به دليل اينكه ممكن است در 

حالت فريز برخي از خصوصيان ماهي از بين رفته و يا 

مانند رنگ  تغيير شكل دهد، برخي از مشخصات ظاهري

البته  ها و نقاط روي بدن ثبت گرديد.بدن و يا وجود لكه

اين امكان وجود دارد كه از زمان صيد تا تحويل دهي 

  ماهي برخي از مشخصات ظاهري تغيير شكل داده باشند.

زير از كليدهاي شناسايي شناسايي گونه ها با استفاده 

 است.ه شد نجاما

(Allen, 1977; Bianchi, 1985; Fischer & 

Bianchi, 1984; Smith & Heemstra, 1986; 

Kuiter, 1996; Carpenter et al., 1997; Randall, 

1997; Bray, 2017) . همچنين جهت شناسايي نمونه

 از نظرات آقاي ريختي،ها، با ارسال عكس و مشخصات 

موسسه  مركز حمايت موزه اسميت از راهنمايي هاي دكتر

 Smithsonian Institution Museumاسميت سونيان )

Support Center ) .استفاده گرديد 

 اطالعاتي پايگاه با شده شناسايي هاي گونه علمي اسامي

 اختصار به كه  جهان در شده ثبت آبزي هاي گونه

WoRMS ماهيان اطالعاتي پايگاه و شود، مي ناميده 

FishBase نظريه، آخرين اساس بر و شد داده مطابقت 

 شده آورده آن پراكنش و گونه علمي نام و مشخصات

 فاقد شده شناسايي هاي گونه اينكه به توجه با. است

 ظاهري شكل اساس بر گونه هر براي بودند محلي اسامي

 در بار اولين براي نام اين. است شده انتخاب فارسي نام

 .شود مي گرفته كار به شده ياد هاي گونه مورد

( گرم) كل وزن و( متر سانتي) طولپس از شناسايي گونه، 

 ترازوي و( دقت متر ميلي 1) كش خط با ماهي هاي نمونه

 .گرديد ثبت و گيري اندازه( دقت گرم. /1) ديجيتال
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 یافته هاي تحقیق

 (Parapercis nebulosa) ماهي سر صورتي -1

تاكنون در منابع فارسي نامي براي اين ماهي ديده نمي 

سر صورتي  ماهيشود. به همين دليل نام فارسي اين گونه 

 Pinkbanded grubfishنام انگليسي ماهي  گذاشته شد.

باله پشتي دو قسمتي مي باشد. مشخصات اصلي اين گونه 

تيغه نرم و در  14تيغه سخت و  5كه در رديف اول داراي 

باله  18تيغه نرم بود. باله مخرجي داراي  12رديف دوم 

 15و  5نرم و باله هاي شكمي و سينه اي به ترتيب داراي 

، نوار در بدن باند زرد تا قرمز رنگ 6 وجودباله نرم بودند. 

يک لكه سياه در قسمت  قرمز رنگ در اطراف چشم ها و

از ديگر مشخصات اين بااليي باله دمي و ابتداي باله پشتي 

 Pinguipedidaeاين ماهي از خانواده  .(1)شكل  گونه بود

 Parapercisو نام گونه نيز  Parapercisو جنس 

nebulosa (Quoy & Gaimard, 1825)  .مي باشد

 گرم بود 22سانتي متر و وزن آن  5/21اندازه طولي ماهي 

اين گونه در آبهاي ساحلي جزيره خارگ و با . (1)جدول 

  قالب صيد شده است.

 

 
 P. nebulosa گونه صورتی سر ماهی -1 شكل

 

 (Dactyloptena orientalis) ماهي زره دار -2

 Purple Flying Gurnardماهي زره دار با نام انگليسي 

له هاي خار دار و پروانه اي اكه اين نام مي تواند به دليل ب

را  Gurnurdشكل ماهي باشد. در برخي منابع اصطالح 

ذكر نموده اند و اين موضوع به دليل صداي  Gruntمعادل 

شعاع نرم  8ماهي زره دار داراي ماهي در دريا مي باشد. 

شعاع نرم در باله سينه  24شعاع سخت و  5در باله پشتي، 

 5شعاع سخت و دو شعاع نرم در باله شكمي و  1اي، 

شعاع نرم در باله مخرجي بود. از ديگر مشخصات اين گونه 

تيغه  4خت بر روي سر و زير شكم و وجود دو تيغه س

از خانواده اين ماهي سخت در قسمت جانبي بدن بود. 

Dactylopteridae  و جنسDactyloptena  است. نام

 Dactyloptena orientalis كامل علمي اين ماهي

(Cuvier, 1829)  بر روي باله هاي  (.2مي باشد )شكل

بي رنگ جانبي اين ماهي نقاط تيره داراي حاشيه هاي آ

نام انگليسي آن اين ماهي با باله  خالفبر ديده مي شود و 

هايي شبيه بال پرندگان قادر به پرواز نيست ولي مي تواند 

در كف و بستر دريا راه  با استفاده از باله هاي جانبي خود

شعاع  9شعاع سخت و  7 باله پشتي اين گونه داراي. برود

اين ماهي با تور شعاع نرم بود.  6نرم و باله دمي داراي 

سانتي متر و وزن  5/18طول ماهي ترال صيد شده است. 

 . (1)جدول  گرم ثبت گرديد 58آن 

 
 D. orientalis گونه دار زره ماهی -2 شكل
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 (Xiphasia setifer) مار ماهيشبه  -3

به دليل كمبود منابع تا حدودي ماهي  شناسايي اين مار

مشكل مي باشد و به همين دليل جهت تائيد به 

نيز مكاتبه شده است. بر اساس  مرتبطكارشناسان 

مار ماهي متعلق به خانواده  شبه  مشخصات ظاهري اين

Blennidae  و جنسXiphasia  .بابه شناسايي گرديد

 ع نرمشعا 109داراي پشتي تا باالي چشم ها مي رسد و 

نيز داراي باله شكمي بوده كه تا انتهاي دم نيز امتداد دارد.

 10دو باله جانبي هر كدام با بوده همچنين شعاع نرم  92

اين گونه  ديگراز مشخصات . شمارش گرديدشعاع نرم 

نام  (.3)شكل تيره از ناحيه سر تا دم بود نوار  19وجود 

ده مي هاي مترادفي براي جنس و گونه آن در منابع دي

 ,Swainson)كامل علميشده و  تاييدنام شود ولي 

1839)  Xiphasia setifer  در آبهاي مي باشد. اين گونه

طول و وزن اين مار  با تور ترال صيد شده است.بوشهر و 

   . (1)جدول  گرم بود18سانتي متر و  54ماهي به ترتيب 
 X. setifer گونه ماهی مار شبه -3 شكل

 

 
 بوشهر استان آبهاي در كمیاب ماهی هاي گونه مشخصات -1 جدول

 طول خانواده نام علمی نام فارسی

 )سانتی متر( 

 وزن

 )گرم( 

عمق 

 صیدگاه

ابزار 

 صید

 قالب Parapercis nebulosa Pinguipedidae 5/21 22 44 ماهی سر صورتی

 ترال Dactyloptena orientalis Dactylopteridae 5/18 58 33 ماهی زره دار

 ترال Xiphasia setifer Blennidae 54 18 33 شبه مار ماهی راه راه

       

 نتیجه گیري

 جهاني گونه ها اطالعاتبانک  بر اساس فهرست

(FishBase)  گونه ماهي در خليج فارس  882تعداد

گونه  22 شناسايي از اين تعداد كه شناسايي شده است

 ,Species in Persian Gulf) مورد شک و ترديد است

شناسايي شده  ماهيان. بنابراين تعداد قطعي (2017

به گونه  سهگونه تنها  860گونه مي باشد. از  860تاكنون 

از خانواده سفره ماهيان  Himantura randalliنام هاي 

(Dasyatidae و دو گونه ديگر با نام هاي علمي )

Diplodus noct  وRhabdosargus haffara  از خانواده

بومي خليج فارس بوده و در ( Sparidaeشانک ماهيان )

همه مناطق آبي منطقه شناسايي شده اند و ساير گونه ها 

ده اند و از گونه ديده ش فارس برخي از مناطق خليجدر 

 . ( محسوب مي شوندNativeهاي محلي )

 اساس بر صورتي( سر )ماهي Pinguipedidaeاز خانواده 

گونه شناسايي شده است  چهارتعداد  ،FishBase فهرست

هستند  Parapercisگونه متعلق به جنس  چهاركه هر 

شود. در اين فهرست ديده نمي P. nebulosaولي گونه 

در كليد شناسايي گونه هاي منطقه جنوبي خليج فارس 

(Carpenter et al., 1997)  فقط دو گونه از اين خانواده

شود. در آبهاي گزارش شده كه گونه اخير را شامل نمي

همجوار خليج فارس )درياي عمان، آبهاي پاكستان( نيز از 

ده است. در كليد شناسايي اين خانواده گونه اي گزارش نش

( نام اين گونه ديده Fischer & Bianchi, 1984فائو )

ذكر شده كه بر  Mugioloidaeمي شود ولي خانواده آن 
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باشد. مشخصات اشتباه مي WoRMSاساس فهرست 

شناسايي فائو در مورد تعداد ظاهري ذكر شده در كليد 

ات هاي نرم و سخت با ساير منابع و همچنين مشخصشعاع

ثبت شده در تحقيق اخير تا حدودي متفاوت است. 

مشخصاتي كه در نتايج اين مقاله آورده شده است با 

مطابقت دارد. بر اين  FishBaseو  WoRMSفهرست 

را گونه اي جديد در  P. nebulosaاساس مي توان گونه 

ماهي سر  منطقه خليج فارس به شمار آورد. پراكنش

 آبهاي افريقا و شرق سواحل سرخ، درياي در صورتي

طول كل  بيشترين اندازه .است شده نيز گزارش استراليا

زي است كه در كف گونه ايسانتي مي باشد.  25ماهي 

 (.Bailly, 2008اي ديده شده است )صخره-مناطق شني

-شكارچي روز است و از سخت پوستان كوچک تغذيه مي

  كند.

كه ماهي زره  گونهيک تنها  Dactylopteridaeاز خانواده 

( مي باشد، در كليد هاي شناسايي D. orientalisدار )

 ;Fischer & Bianchi, 1984) خليج فارسمربوط به 

Carpenter et al., 1997اطالعات  ( و همچنين بانک

بسيار كمياب  . اين ماهيگزارش شده است ها گونه جهاني

يا در تورهاي صيادي و  گزارشي از آن بوده و به ندرت

. بيشترين طولي كه براي ديده مي شودمنابع تحقيقاتي 

سانتي متر بوده ولي  40ثبت شده است  ماهي زره دار

 ,Possسانتي متر مي باشد ) 20در صيد  آنطول معمولي 

( Ring net(. در تورهاي محاصره اي داراي ديواره )1984

كه شبيه تورهاي محاصره اي صيد ساردين ماهيان 

(Purse seine ) مي باشد، به عنوان صيد ضمني ديده مي

شود. محيط زيست آن در آبهاي ساحلي است ولي تا 

متري ديده شده است. گونه اي كف زي است  100اعماق 

و بيشتر از سخت پوستان، صدف ها و ماهيان كوچک 

 در دار زره ماهي(. Fischer et al., 1990تغذيه مي كند )

 و نو زالند و ليااسترا جنوب آفريقا، شرق سرخ، درياي

 .است شده گزارش ژاپن جنوب

ز ا( FishBase) ها گونه جهاني اطالعات بانکبر اساس 

در آبهاي خليج  گونه 32 تاكنون Blennidaeخانواده 

 Xiphasia از جنس دو گونه آن كه ،شناسايي شده فارس

 آبهاي كه در استشبه مار ماهي هستند. يكي از گونه ها 

 .Randall) است شده مشاهده ايران و عراق بحرين،

1995; Carpenter et al., 1997.) فارس خليج از غير به 

 جنوب ژاپن، جنوب و شمال سرخ، درياي آبهاي در

 هاي گونه از. است شده گزارش جنوبي افريقاي و استراليا

 دواعماق  و دريا گلي و نرم بسترهاي در كه است كفزي

 ,Anonymousمتر مشاهده شده است ) 1200متر تا 

كت پلي، اپوددر محتويات معده آن گونه هاي كپه. (2001

-از گونه هاي تخمها و ماهيان كوچک ديده شده است. 

تخم هاي آنها در بستر دريا ( است و Oviparousگذار )

بر اساس باشند. ديده شده ولي الروها سطح زي مي

شده، ذخائر اين گونه به دليل ساخت و هاي داده گزارش

سازهاي ساحلي و به خصوص نصب دستگاه هاي آب 

فارس كه موجب افزايش شوري و شيرين كن در خليج

شود، به شدت آسيب ديده است درجه حرارت آب دريا مي

(Williams et al., 2015.)  كمياب بودن اين گونه در

دليل كاهش شديد ذخائر اين به آبهاي ايران نيز مي تواند 

سانتي  53حداكثر طول اين ماهي  شبه مارماهي باشد.

ولي  ،(Smith & Heemstra, 1986) متر ثبت گرديده

 متر بود.سانتي 54گونه اين در تحقيق حاضر طول 

 كاهش دليل به حاضر تحقيق در شده شناسايي هاي گونه

 قرار منطقه صيادان توجه مورد دريا در آنها ذخائر شديد

 تواند مي مواردي چنين در صيادان همكاري. اندگرفته

 نمونه عنوان تحت گونه يک كه هنگامي. باشد موثر بسيار

 موضوع اين گردد،مي معرفي نشده شناسايي يا و كمياب

 مزبور گونه جمعيت شديد كاهش دهنده نشان تواندمي

با توجه به كاهش  .دارد بيشتر حفاظت به نياز كه باشد

جمعيت هاي آبزي در آبهاي خليج فارس و همچنين فقر 

غناي زيستي، شناسايي گونه هاي نادر و كمياب آبزيان 

جهت تاكيد بيشتر بر حفظ و همچنين ايجاد بانک ژنتيكي 

كاهش  آنها ضروري بوده و چنين هشدارهايي مي تواند به

 تنوع گونه اي كمک نمايد.

 

 سپاسگزاري

از آقايان ناخدا ثابت غريبي و سبحان غريبي كه در تحويل 

ميگوي كشور  كارشناسان پژوهشكدهدهي ماهيان با 

همجنين از  همكاري نموده اند تشكر و قدرداني مي شود.

كه در شناسايي گونه ها كمک نمودند ديويد اسميت دكتر 

 سپاسگزاري مي شود. 
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Abstract 

Three new and scarce fish species including of two bony fish species, Parapercis nebulosa, 

Dactyloptena orientalis and eel-like species, Xiphasia setifer were identified from Bushehr waters 

during August and September, 2017. The species from these species, X. setifer has been reported from 

Bahrain, Iraq and Iran waters as under pressure species. P. nebulosa is not observed in identification 

keys of southern Persian Gulf, but FAO key referenced this species in the Persian Gulf area. Although 

the source area has not been identified, but according to the of southern countries reports, it can be 

indicated that this fish is only found on the northern part of the Persian Gulf. D. orientalis was 

reported one of the rare species in the Persian Gulf region. The results of recent studies have shown 

poor biodiversity in the Iranian waters of the Persian Gulf. In this regard, the status of scarce species 

should be classified to special concern and warrants the continued protection. Local fisheries 

collaborations in identifying and presenting rare and endangered species can be effective in protecting 

and surviving of the species. 
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