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  مراحل الروي فانوس ماهیان در آبهاي ایرانی دریاي عمانشنا سا یی 

  )1(، فرشته سراجی*) 1(مهناز ربانی ها

rab.mahnaz©gmail.com* 

  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور-1

  1392دي  :تاریخ پذیرش      1391دي : تاریخ دریافت

  چکیده

فاده از تور با است 1388تر در دو مقطع زمانی قبل و بعد از مونسون در سال تنگه هرمز تا خلیج گواطی نمونه برداري الرو ماهیان از 

الرو فانوس ماهیان در دوره پس مانسون جمع آوري  168 میکرون، تعداد  300تک حلقه اي با اندازه چشمه  نمونه گیري پالنکتون

 ند و از جنس اول دو گونهبود Lampadena وBenthosema، Diaphus  :که شامل جنس شناسایی صورت گرفت 3گردید که در 

B.pterotum  وfibulatum .B   ندشناسایی شد وبا توجه به نوع پوشش رنگدانه اي از یکدیگر تفکیک.  :pterotum .B  با توجه به

با دارا بودن تعداد  Lampadena و Diaphusو   جدا شده fibulatum .Bاز  پوزهروي  جفت کو ی نییفک پا كرنگدانه در نو

با  Lampadenaاز  hypuralبا توجه به رنگدانه در ناحیه  Diaphus و از جنس دیگریادي رنگدانه در ناحیه شکمی عقب مخرج ز

  .نددش به فقدان این رنگدانه ها تفکیک  توجه

  الرو ، فانوس ماهیان، شناسایی ، دریاي عمان :کلمات کلیدي

  

  

  نویسنده مسئول*   
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  مقدمه
الروي در آبهاي دریاي عمان به تعداد مطالعه و بررسی مراحل 

محدودي از تحقیقات در این زمینه خالصه می شود که می توان به 

 1998و  1991،  1989، 1987در سالهاي  Thangarajaمطالعات 

خور و  بررسی ایکتیوپالنکتونها در آبهاي ساحلی دریاي عمان درو 

مجاور به و در آبهاي ) 1384ربانی ها و همکاران، (خلیج گواتر 

که روي تنوع و فراوانی الرو ماهیان ) (Nellen 1973a, bمطالعه 

در دریاي عربی و خلیج فارس در اقیانوس هند و مطالعه الرو ماهیان 

  . در آبهاي غربی خلیج فارس  اشاره کرد

ماهیان میان زي ) Myctophidaeخانواده (فانوس ماهیان  

یی شده است که به دو زیر گونه از آنها شناسا 250بوده که تا کنون 

       جنس تقسیم 32و  Lampanctinae و Myctophinaeگروه 

). Wang and Chen, 2001; Paxton et al., 1984(می شود 

در دریاي عمان و ) Mesopelagic(ماهیان گروه شناور الیه میانی 

 Aglen et(مورد شناسایی قرار گرفت  1981خلیج عدن در سال  

al., 1981 ( میان گونه هاي شناسایی شده ازBenthosema 

pterotum  ولی (گونه غالب را در آبهاي عمان تشکیل داده است

مطالعه حاضر بخشی از پروژه تحقیقاتی ).   1390نسب و حسینی، 

خصوصیات هیدرولوژیک و هیدروبیولوژیک محدوده آبهاي ایرانی 

در دو  از تنگه هرمزتا خلیج گواتر 1388دریاي عمان که در سال 

که به منظور   مقطع زمانی قبل و بعد از مونسون صورت گرفته است

نوس ماهیان تهیه و تنظیم شده معرفی مراحل الروي نمونه هاي فا

  .است

  

  کار مواد و روش 
ایستگاه در دو گروه ساحلی و دریایی مورد   20به این منظور تعداد 

ساحل در نظر  ترانسکت عمود بر 10نمونه برداري قرار گرفت که بر  

در دوره قبل و بعد از  1388نموه برداریها در سال . قرار داشتند

  ). 1شکل( مونسون انجام گردید

 

  

  

  

  

  

  نقشه و موقعیت ایستگاه هاي منطقه مورد بررسی در دریاي عمان: 1شکل 

 

نمونه برداري توسط تور نمونه گیر پالنکتونی تک حلقه اي با اندازه 

دقیقه صورت گرفت و  5مدت زمان کشش میکرون و  300چشمه 

پس از  .درصد تثبیت نمونه ها انجام شد 10با استفاده از فرمالین 

انتقال به آزمایشگاه ابتدا نمونه ها شستشو داده شده و سپس توسط 

استریومیکروسکوپ الرو ماهیان از سایر نمونه هاي جانوري 

رفولوژیک و الروها با در نظر گرفتن خصوصیات مو .جداسازي گردید

 (Richards ,2006 ;1999 با استفاده از کلید هاي شناسایی

Olivar et al.,  (اصطالحات بکارگرفته شده در  .شدند شناسایی

  .متن در زیر ذکر شده است

PAL:  مخرجی پیش طول (length pre-anal), ED: قطر 

 :BL ,(body depth) بدن ارتفاع :BD ,(eye diameter) چشم

 ,(head length) سر طول :HL ,(body length) بدن طول

SnLپوزه طول (snout length), TL کل طول (total 

length), SL (استاندارد طول standard length .  
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  نتایج
الرو میکتوفیده طی پروژه ذکر شده در دوره پس  168تعداد 

شدند که جنس شناسایی  3مانسون جمع آوري گردید که در 

ند و از بود Lampadena وBenthosema، Diaphus  :شامل

  .شناسایی شد fibulatum .Bو B.pterotum جنس اول دو گونه

  

  Benthosema pterotum گونه

  Prefelxionنمونه در مرحله  109نمونه هاي بدست آمده شامل 

         قرار داشتند Post flexion 4و   Flexionنمونه در مرحله  2و

 ). 4و2،3شکل هاي ( 

 به روده ؛)٪  BL  12- 19معادل BDP( کیبار و بلند انسبت بدن

 5در الرو ،)٪ BL 52-57معادل PAL (می رسد بدن یانیم نقطه

 یلیم 6الرو در و شود یم آغاز notochord شدن خمي متر یلیم

  .تشکیل می شود urostyle يمتر

ي الرو مراحل تمام درده شانه اي ئزا یقدام در ناحیه لکه رنگی

 بخش در گرید یکی و ی لوله گوارشجانب وارید يرو وجود دارد،

که  پوزهروي  جفت کی ، نییفک پا نوك در ، روده آزاد ییانتها

 متر یلیم 10از هاي بزرگترالرو درتمامی رنگدانه هاي ذکر شده 

در  میانی شکمی خط در رنگدانه چهار ای سه ،ازبین می روند

 .الروهاي ابتدایی

 فاقد Benthosema ;جنس  ویژگی تفکیکی بین دو گونه از

 ، fibulatum .Bگونه  در پوزه ن وییپا فک نوك در دانهرنگ

گونه  دررنگدانه . وجود دارد pterotum .B در درصورتی که

fibulatum .B بزرگ ولی در pterotum .B کوچک و نامشخص .

رنگدانه  متر یلیم 6در نمونه هاي بزرگتر از  pterotum .B در

 fibulatumبین می رود در صورتی که در شکمی پشت مخرج از 

.B در بدن .باقی می ماند pterotum .B استوانه اي تر از 

fibulatum .B می باشد. 

  

  :مشخصات اندازه گیري شده

Pre Flexion Post flexion 

3 :TL 3/6-6 :TL 

50/0 :PAL 56/0-55/0 :PAL 

19/0 :HL 27/0-18/0 :HL 

05/0 :SNL  07/0 :SNL  

41/0 :ED   60/0-55/0 :ED   

  

  

  

  

  

  میلی متر 6با طول کل Post flexion در مرحله Benthosema pterotumنمونه  : 2شکل
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 میلی متري 6نماي سر و دندان در آرواره باال در نمونه  :3شکل 

 

  میلی متر 6/ 3با طول کل  Post flexion در مرحلهBenthosema pterotumنمونه  : 4شکل 

  Benthosema fibulatumگونه

ي حضور داشته از این ریگرمس مهین و ییاستوا مناطق در گونهاین 

نمونه در مرحله  4و  Prefelxionنمونه در مرحله  28گونه 

flexion  قرار داشتند. 

 BDP( کیبار و بلند نسبتا بدن flexionو  Preflexionمرحلهدر

 نقطه به ، لوله گوارش17+18 ،تعداد میومر)BL ٪20 از کمتر 

  ی مرغ تخم یکم چشم ،می رسد بدن یانیم

  

  

  می شود flexionي وارد مرحله متر یلیم 5در"احدودالرو   ؛شکل

  ). 6و 5شکل هاي ( 

لکه  کی. ده شانه اي ئزا یقدامناحیه  یشکم وسط خط در لکه رنگی

 یکی و  خرجمو  ده شانه ايئزا نیبی جانب روده وارهید اي در ستاره

 ،لوله گوارش بخش آزاد در متر یلیم 4کوچکتر از هاي الرو در گرید

 یبرخ دری بعد از مخرج شکم وسط خط دررنگدانه اي  چهار ای سه

 ساقهی شکم هیحاش دررنگدانه  متر یلیم 5/7هاي بزرگتر ازالرو از

  . دمی مشاهده می شود
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  :مشخصات اندازه گیري شده

Pre Flexion Flexion 

3 TL: TL:  7 /4  

48/0 :PAL 54/0 :PAL 

15/0 :HL 27/0 :HL 

05/0 :SNL  04/0 :SNL  

29/0 :ED   58/0 :ED   

. 

 میلی متر 3با طول کل  Preflexionدر مرحله  Benthosema fibulatumنمونه : 5شکل 

 

  میلی متر 7/4با طول کل  Flexion در مرحله Benthosema fibulatum نمونه :6شکل 



  
 ...ربانی ها و همکاران                                                                    معرفی مراحل الروي فانوس ماهیان در 

 

٤٦ 
 

Diaphus  

و    prefelxionه شامل یک نمونه در مرحله نمونه هاي بدست آمد 

قرار  Post flexionو دو نمونه    flexionیک نمونه در مرحله 

  ). 8و7شکل هاي ( داشتند 

 که طی رشد کمی پهن تر می شود ، فشردهاز دو طرف  نسبتا بدن

)BD   درصد 28-  23معادل BL(، بزرگ نسبتا سر )HL معادل 

34-24 BL٪(تا نیمه بدن می  کیبار و بلند انسبت ، لوله گوارش

خم شدن نوتوکرد در مراحل اولیه  ،شکل یضیب یکم چشم ،رسد

زندگی اتفاق می افتد، داراي رنگدانه مختص این جنس در ناحیه 

 .دمی

 رهیت خط 4 متر، یلیم 3با طول  Preflexion در نمونه در مرحله

 قهدر منطلکه رنگی  یک ،ی در پشت مخرجشکمناحیه میانی  در

لوله  یشکم هیحاش در یقداملکه در ناحیه  یک ، hypuralصفحه

 یپشت در ناحیه جفت کی ،ه شانه اي دئازی خلفگوارش در ناحیه 

 یک روده، انیم طرف هر در رنگدانه یک ،انتهایی لوله گوارش بخش

در  جفت کمیلی متري، ی 3/3در نمونه  گاز ي کیسهباال درلکه 

 وسط خط در ي رنگدانهسر سر، جانبی قسمت عقب –ناحیه شکمی

رنگدانه  Postflexionو  flexionی ناحیه دمی، در مرحله شکم

 یه خلفیحاشي در عمود يسر کمشابه باال است و ی

hypural میلی متري رنگدانه هاي  7تشکیل می شود و در نمونه

 .جانبی از بین می روند

و  Diaphusدر مراحل الروهاي اولیه  دو جنس 

Ceratoscopelus   مشابه بوده ولی داراي اختالف در رنگدانه در

، داراي  مشاهده می شود Diaphusی دم که در جنس قدامناحیه 

ی که از سري رنگدانه شکمی جدا است دم باله هیپاپوشش رنگدانه 

  .تفکیک می شود Lampadenaکه با توجه به آن از جنس 

  :اندازه گیري شدهمشخصات 

Post Flexion 

5 /5 TL: 

55/0 :PAL  

21/0 :HL 

06/0 :SNL  

25/0 :ED   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  میلی متر 4با طول کل  flexionدر مرحله Diaphusنمونه : 7شکل
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  میلی متر 5/5با طول کل  Post flexionدر مرحله Diaphusنمونه : 8شکل 

  

  Lampadenaجنس 

و    Prefelxionنمونه در مرحله  16نمونه هاي بدست آمده شامل 

  ).10و9هاي  شکل(قرار داشت Post flexionیک نمونه در مرحله 

 يالگو برجسته، دندان و بزرگ شین دندان ، دهیکشلوله گوارش 

  .و داراي پوشش رنگدانه اي متفاوت فرد به منحصر رنگدانه

رنگدانه در سطح پشتی دیده نشده ولی در  Prefelxionدر مرحله

ی لوله گوارش، گلوگاه و باالي گوارش سطح شکمی گوارش، انتهای

جفت رنگدانه در  6  : کورددیده می شود و در مرحله خم شدن نوتو

امتداد خط وسط پشت از کمی عقب تر از گردن تا باله پشتی، 

رنگدانه نامنظم در پایه باله لگنی،  رنگدانه بر روي لوله گوارش،

مشاهده می  شکمی در پایه باله سینه ايرنگدانه در خط میانی 

میلی متري  2/11 با طول ، در نمونهPostflexionدر مرحله . شود

صورت ه مجموعه اي از رنگدانه در امتداد خط وسط پشت و جانبی ب

سري در کنار کمان آبششی، چند رنگدانه درجایگاه  نامنظم، و یک

مخچه، در خط وسط وجانبی، چند رنگدانه در خط شکمی : زیر

نوك فک پایین، مجموعه اي عمود در امتداد میانی مغز عقبی، در 

روي ترمینال بخش روده، سري  Preopercularلبه هاي قدامی 

رنگدانه در امتداد خط وسط جانبی دم سري عمودي درحاشیه 

متقارن بر روي سطح جانبی  صورته ، بعضی از بhypuralخلفی 

  نمونه هاي به هیشب این جنس الرو نیکوچکتر .hypuralصفحه 

Diaphus و Ceratoscopelus که از. است بوده  Diaphus با

 الروتفکیک داده می شود، با  دم یقدام دانه ناحیهرنگتوجه به 

Lampadena رنگدانه به ازا هر  کیmyoseptum  که در

Diaphus کمتر است. 
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  :مشخصات اندازه گیري شده

Pre Flexion Post Flexion 

7 /3-2/2 TL: TL:  6  

54/0 -44/ :PAL 56/0 :PAL 

21-20/0 :HL 22/0 :HL 

07/0 -05/0 :SNL  07/0 :SNL  

66/0-42/0 :ED   56/0 :ED   

 

  میلی متر 5/2با طول کل  Lampadenaنمونه prefelxionنمونه : 9شکل 

 

 

 میلی متر 6/3با طول کل  Lampadenaنمونه prefelxionنمونه : 10شکل 
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  بحث
می  )متر یسانت 3- 35(  وسطمت اندازه به کوچک فانوس ماهیان

 فشرده سر و بدنباشند که در الیه میانی دریا زیست کرده و داراي 

این خانواده تخم گذار بوده و مرحله الروي را به صورت . می باشند

 رنگدانه پوشش و کیمورفولوژ عیوساز تنوع  الرو. شناور می گذراند

بکارگرفته می  یی آنهاشناسامتفاوت برخوردار می باشند که در  اي

از سري مطالعات صورت گرفته در مرحله بلوغ توسط ولی . شود

معرفی و  Benthosema pterotumگونه ) 1389(نسب و حسینی 

 Diaphusتعیین سن آن منطقه صورت گرفت همچنین گونه 

garmani  توسط)Javadzadeh, et al 2012(  از آبهاي دریاي

 Gjosaeter. ده شدعمان با ذکر مشخصات گونه اي توضیح دا

گونه  3عرب هاي قسمت غربی و شمالی دریاي از آب )1981(

Benthosema pterotum ،Benthosema fibulatum وDiaphus 

sp. در خصوص مرحله الروي ماهیان . را از این خانواده معرفی کرد

 Thangarajaدر دریاي عمان می توان به مطالعه انجام شده توسط 

و  Benthosema pterotumکه دو نوع گونه اشاره نمود ) 1989(

یک گونه شناسایی نشده را معرفی بدون ذکر ویژگی گونه اي را نام 

الرو این خانواده را از  Houde et al (1968(می برد و همچنین 

 Benthosemaآبهاي خلیج فارس در ناحیه تنگه هرمز در دو گونه 

pterotum و Notolychus valdiviae ناخته معرفی و یک تیپ ناش

مرحله الروي گونه هاي بیشتري را از  Olivar et al (1999) .کرد

آبهاي جنوب غربی اقیانوس هند از این خانواده معرفی می نماید و 

جنس و گونه هاي بیشتري را معرفی کرد که می توان به موارد زیر 

 ،.Benthosema suborbitale، Bolinichthys spp: اشاره نمود

Ceratoscopelus townsendi، Diogenichthys panurgus، 

Myctophum phengodes، Lobianchia dofleini، L. 

gemellarii و Scopelopsis multipunctatu.  درمطالعه حاضر

 Benthosemaسه جنس شناسایی گردید که از این میان گونه  

pterotum جنس وگونه هاي   .شدند با بیشترین فراوانی تعیین

با توجه با نوع پوشش رنگدانه اي از یکدیگر تفکیک می معرفی شده 

 کو ی نییفک پا كبا توجه به رنگدانه در نو pterotum .B:  شوند

با توجه به رنگدانه   Diaphusو  fibulatum .Bاز  پوزهروي  جفت

به فقدان این رنگدانه ها و  با توجه Lampadenaو  hypuralناحیه 

 Diaphus شکمی عقب مخرج ازتعداد زیاد رنگدانه در ناحیه 

  .تفکیک می شوند

  تشکر و قدردانی
بدینوسیله از همکاران پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس خصوصا 

بخش بوم شناسی آن پژوهشکده بابت اجراي پروژه کمال تشکر را 

  .داریم
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Abstract 

The fish larvae identification survey was carried out in Iranian waters of Oman Sea from Hormuz 

strait to Gwader Bay in 2009 at pre and post monsoon periods.  Sampling was done by plankton net 

with 300 μ mesh size. Totally, 168 specimens were collected that belong to the three genera;   

Benthosema، Diaphus and Lampadena. Two species named Benthosema   pterotum, B.fibulatum 

were identified. B.pterotum has pigment on the tip of the lower jaw and snout whereas    B 

.fibulatum lacks these discriminative characters. Two genera Diaphus and Lampadena have a row 

of melanophores in post-anal region ventrally which discriminate them from Benthosema.  Diaphus 

is separated from Lampadena with a small melanophore at the hypural. 
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