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 چکیده

باشند که شناسایی الروهای آن به دلیل شباهت فراوان های ساحلی خلیج فارس میهای مهم آبشوورت ماهیان یکی از خانواده
عدد الرو خانواده شوورت ماهیان با استفاده از تور دوقلو بونگو از پنج خور  4195وار است. در این مطالعه در مجموع بسیار دش

آوری شد. جهت شناسایی الروها از دو روش شیف، لشکری، رمله، فراکه، دوبه و یک ایستگاه ساحلی، در استان بوشهر جمع
میومری تفکیک شدند. بر  38یا  34ها بر اساس تعداد میومر به دو دسته دا نمونهشناسی و ژنتیکی استفاده گردید. در ابتریخت

عدد  12میومری  38های شناسایی شدند. جهت شناسایی نمونه Sillago sihamaمیومر گونه  34این اساس الروهای دارای 
خط شناسه   ی و مخرجی به همراه روشهای ریختی مانند تعداد شعاع باله پشتخمیدگی انتخاب شد و از ویژگیالرو مرحله پس

 Sillagoشناسی دو گونه های ریختبهره گرفته شد. با توجه به ویژگی NCBIو مطابقت با سایت  COIژن  DNAاری ذگ

arabica  وSillago attenuata  جفت باز از ژن  625شناسایی شدند. مطالعات ژنتیکی با استفاده از تعیین توالیCOI  انجام
دهد نتایج خط شناسه %  به دست آمد که نشان می7/19% تا 18بین دو گونه اخیر  K2Pژنتیکی محاسبه شده با مدل شد. فواصل 

تر که فاقد شعاع توان از این روش برای شناسایی الروهای مراحل ابتداییشناسی را تأیید نموده و میاری، نتایج ریختذگ
 ند، استفاده نمود.مشخص باله و غیرقابل شناسایی با روش ریختی هست

 
        Sillago arabica ،Sillago attenuata ،Sillago sihama، شناسایی ماهی، 1سیتوکروم اکسیداز  لغات کلیدی:
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 مقدمه
از ماهیان شاخص مناطق  Sillaginidaeشوورت ماهیان 

-های بسیار کمی از آنها در آبساحلی بوده و تعداد گونه

 ,McKayشوند )متر یافت می 180 های تا حدود

(. این خانواده متعلق به راسته سوف ماهی شکالن 1992
Perciformes  و زیرراستهPercoidei باشند می

(Kaga, 2013 افراد این خانواده در اقیانوس هند و .)
(. این Nelson, 2006شوند )غرب اقیانوس آرام دیده می

یز بسیار فراوان های ساحلی جنوب ایران نخانواده در آب
های ایکتیوپالنکتونی سواحل ایرانی است و در اغلب بررسی

ها گزارش ترین خانوادهخلیج فارس الرو آن جزء فراوان
؛ دهقان و اسکندری، 1387و  1381ها شده است )ربانی

 ,.Koochaknejad et al؛ 1383؛ ابراهیمی، 1379

رند و ها اندازه کوچک تا متوسط دا(. عمده گونه2011
کیفیت گوشت آنها بسیار مطلوب است. هرچند در صید 

شود ولی از تجاری و صنعتی توجه جدی به آنها نمی
ماهیان مورد عالقه ماهیگیران تفریحی و ورزشی سواحل 

 (.McKay, 1992دریاها هستند )
 Eschmeyerو  Kaga (2013)های مطابق بررسی

and Fong (2015)  34 جنس و 5این خانواده دارای 
های گونه است. چهار گونه شوورت ماهی موجود در آب

 .Sillago sihama ،Sجنوب ایران عبارتند از 

attenuata ،S. arabica  و
Sillaginopodys chondropus (McKay, 1992; 

Richards, 2008; www.fishbase.org, 2015 .)
 بومی خلیج S. arabica و S. attenuataدو گونه 

های (. شناسایی گونهRichards, 2008فارس هستند )
ای آنها این خانواده به دلیل شباهت زیاد ریختی و رنگدانه

( که این McKay, 1992بسیار سخت و مبهم است )
شود، به دلیل اینکه سختی در مورد الروها دوچندان می

گیری و الرو نسبت به ماهی بالغ صفات قابل اندازه
شمارشی کمتری دارد، به ویژه در مراحل اولیه خروج از 

شود الروها به اشتباه در گونه، جنس یا تخم. این باعث می
بندی شده و حتی خانواده متفاوتی شناسایی و دسته

های گیری از پژوهشمشکالت زیادی در تفسیر و نتیجه
انجام شده ایجاد شود. خصوصیات عمومی الروهای این 

، بدن طویل، 33-40 1اده عبارت است از: تعداد میومرخانو
کیسه هوا نامشخص در روز، روده ابتدا مستقیم ولی در 

خورد، ( پیچ میFlexion)  خالل مرحله خمیدگی
خارهای سری کامالً تحلیل رفته، باله پشتی و مخرجی 

-ای متمایز با دیگر خانوادهتقریباً یک اندازه، الگوی رنگدانه

ای از نظر ریختی، به ویژه ردیف رنگدانه ستارههای مشابه 
شکل در لبه خط شکمی و پشتی بدن و دم که ردیف 

 Leisشود )پشتی معموالً در مرحله خمیدگی ناپدید می

and Carson-Ewart 2000 دو گونه .)S. arabica  و
S. attenuata  میومر و گونه  37-40دارایS. sihama 

میومر  35و  34رای به ترتیب دا S. chondropusو 
هستند. الزم به ذکر است با وجود گزارش وجود چهار گونه 

 ;McKay, 1992های ایران )از شوورت ماهیان در آب

Richards, 2008; www.fishbase.org, 2015 ،)
های جنوب ایران، گونه در همه مطالعات انجام شده در آب

زاده ذکر شده است )حسین S. sihamaی مورد بررس
؛ علیزاده و 1391؛ لیراوی، 1380صحافی و همکاران، 

(. از طرفی ;Mirzaei, et al., 2013 1393همکاران، 
( با بکارگیری نشانگرهای 1393شادی و همکاران )

ها بسیار بیشتر کنند که تنوع بین نمونهریزماهواره بیان می
مختلف بوده و احتمال  هایاز تنوع موجود در جمعیت

های متفاوت در ماهیان صید شده بسیار وجود گونه
 باالست.  

های ژنتیکی به دلیل کارایی باال در های اخیر روشدر سال
شناسی، شناختی و زیستهای بومگویی به پرسشپاسخ

اری ذتازگی روش خط شناسه گاند. بهگسترش زیادی یافته
DNA (DNA Barcodingو ژن زیر ) واحدI 

 Cytochrome Oxidaseسیتوکروم اکسیداز )

subunit I های جفت باز برای تشخیص گروه 648( با
کننده تا سطح گونه مورد توجه قرار گرفته است و گیج
شناسی استفاده شود های ریختتواند در کنار روشمی

(Gao et al., 2011 این روش برای شناسایی الرو .)
 Hubert etمعرفی شده است )ماهیان نیز ابزار مفیدی 

al., 2010; Ward et al., 2005 مزیت عمده .)
آن است که علی رغم کوتاهی این ژن و  COI استفاده از

تعیین توالی سریع و ارزان آن، به دلیل استاندارد و به 

                                                 
1- Myomere 

http://www.fishbase.org/
http://www.fishbase.org/
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خوبی شناخته شده بودن، اطالعات کافی را برای شناسایی 
 Hebert etآورد )های نزدیک فراهم میو تفکیک گونه

al, 2003.) 

-ها میبا تعیین زمان و مکان حضور الرو هر گونه در آب

ریزی آن گونه را تعیین توان فصل و مکان مناسب تخم
-نمود. در واقع دانستن پراکنش زمانی و مکانی الروها می

تواند اطالعات پایه برای ارزیابی و مدیریت ذخایر فراهم 
های الرو فکیک گونهنماید. از این رو شناخت دقیق و ت

تواند وضعیت تولید مثلی و بازسازی ذخائر هر ماهی می
گونه را با اطمینان باال مشخص نماید. این تحقیق با هدف 

های الرو شوورت ماهی در سواحل و خوریات تفکیک گونه
مرکزی استان بوشهر انجام شد. در این پژوهش فرض شد 

ی شناسو ریخت DNAاری ذکه روش خط شناسه گ
توانند برای شناسایی الرو شوورت منطبق بر هم بوده و می

 ماهیان استفاده شوند.
 

 مواد و روش کار
برداری در سواحل شمالی خلیج فارس، محدوده نمونه

مرکزی استان بوشهر در خورهای فراکه، شیف، لشگری، 
 (.1دوبه، رمله و یک ایستگاه دریایی انجام شد )شکل 

 
 

 

 برداری در منطقه مورد مطالعههای نمونهتگاه: موقعیت ایس1شکل 

 ,Bongo-netالروها با استفاده از تور دو قلو بونگو )

Hydrobios
TM)  300متر و چشمه سانتی 60با دهانه 

آوری شدند. در هر ایستگاه میکرون هر دو ماه یک بار جمع
گیری شده و سپس بر یاب اندازهابتدا عمق منطقه با عمق

حاسبه طول سیم، تور به کف ارسال و کشش اساس آن و م
شد. توراندازی با استفاده از قایق صورت مورب انجام به

فایبرگالس و با کمک وینچ دستی با حرکت مالیم شناور و 
ها، درجه( صورت گرفت )ربانی 45با حفظ زاویه کشش )

ها، محتویات یکی از تورها آوری نمونه(. پس از جمع1381
های ژنتیکی در و دیگری برای آزمایش% 5در فرمالین 
 ;Webb et al., 2006% تثبیت شدند )95الکل اتیلیک 

Di´az-Viloria et al., 2005; Hubert et al., 

ها  بعد از انتقال به آزمایشگاه جداسازی نمونه (.2010
ها شمارش و شناسایی شده و در نهایت شدند. سپس نمونه

% استفاده 96لکل اتانول منظور نگهداری آنها، محلول ابه
شد. شناسایی الروها با استفاده از کلیدهای شناسایی و 

 ,Leis and Carson-Ewartمنابع موجود انجام شد )

2000; Richards, 2008; Konishi, et al., 

2012.) 
خصوصیات شمارشی که در شناسایی الرو ماهیان مورد 

ای یا  : تعداد خطوط ماهیچهعبارتند ازبررسی قرار گرفت 
های پشتی، مخرجی،  های بالهمیومرها، تعداد شعاع

های شمارشی ویژگی .ای و شکمی )در صورت وجود( سینه
ارائه شده  1های موجود در خلیج فارس در جدول گونه
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به نوع الگوی  همچنین از اختصاصات ظاهری، است.
ها و شکل ای، پوشش خار در ناحیه سر، دندان رنگدانه

رشد و تکامل و مراحل نوزادی دارای  چشم که طی روند
 توان اشاره نمود. تغییرات هستند، می

 

 های خلیج فارس و خلیج عمانهای شوورت ماهی آبهای شمارشی گونهویژگی :1جدول 

(McKay, 1992; Richards, 2008; www.fishbase.org, 2015.) 

   شعاع باله  

 خار آبششی مهره ایسینه مخرجی پشتی گونه جنس

Sillago sihama XI+I,20-23 II,21-23 16-17 14+20=34 +8-10 
 attenuata XII-XIII+I,19-21 II,18-20  15+22=37-39  

 arabica XII-XIII+I,22-24 II,22-24  15-16+22-23=38-40  
Sillaginopodys  chondropus XII-XIII,20-21 II,22-23  12-13+22-23=35  

 
 و واکتن  ننییتره یلتی مترانی     DNAاستتررا   

(PCR) 
عدد الرو با توجه به مشخصات ظاهری شناسایی شدند  12
Exgeneآنها با استفاده از کیتت  DNAو 

TM
 Cell SV 

(GeneAll
®
, Koreaسازنده  ( طبق دستورالعمل شرکت

استتخراجی    DNA استخراج شد. تعیین کیفیت و کمیت
% و  1ده از روش الکتروفتتورز افقتتی ژل آگتتارز  بتتا استتتفا 

استخراج شده به عنوان  DNAاسپکتوفتومتری انجام شد. 
، COIکار رفت. برای تکثیر ژن به PCRالگو برای واکنش 

-'Fish F1 (5پرایمرهتتتتای یونیورستتتتال ماهیتتتتان  

TCAACCAACCACAAAGACATT 

GGCAC-3' و )Fish R1 (5'- 

TAGACTTCTGGGTGGCCAAAGAATC

A-3')   ( استتفاده شتدIvanova, 2007; Becker et 

al., 2011.)      
معمتولی در حجتم    PCRابتدا تمامی نمونه ها با واکتنش  

کم چک شدند . پس از حصتول نتتایج پتیش بینتی شتده      
میکرولیتتر انجتام شتد. متواد      50در حجتم   PCRواکنش 

میکرولیتتر   25استفاده شده در این واکنش عبارت بتود از  
پیکومتول   10یکومتول آغتازگر رفتت و    پ 10ماسترمیکس، 

میکرولیتر آب مقطر و چهار میکرولیتر  20آغازگر برگشت، 
DNA   ای پلیمتراز بته    یتره زنجالگو. برنامه دمایی واکتنش

درجه سلستیوس بترای سته     94صورت واسرشت اولیه در 
ی در ستاز  واسرشتت دقیقه، به دنبال آن سی و پنج چرخه )

درجته   64اتصتال در  ثانیته،   30درجه سلسیوس برای  94
درجه سلسیوس  72ثانیه، گسترش در  45سلسیوس برای 

درجته   72ثانیه( و در نهایت، گستترش نهتایی در    60برای
دقیقه بود. برای اطمینتان از تکثیتر    10سلسیوس به مدت 

روی ژل  PCRمیکرولیتتر از محصتول    5ناحیه مورد نظر 
برمایتد  % بارگذاری )الکتروفورز( و توسط اتیتدیوم   1آگارز 

قترار   U.Vرنگ آمیزی شد، سپس در معترض تتابش نتور    
داده شد و باندهای حاصل از تکثیر قطعه مورد نظر توستط  

 مشاهده شد. PCRچرخه 
 

 توالی یابی  
یابی به شترکت  سازی و توالیجهت خالص PCRمحصول 

 ,Bioneer, Inc, Daejeon)بتتایونیر کتتره جنتتوبی  

Korea)   دو جهتتت  ارستتال شتتد. قطعتته تکثیتتر شتتده از
مستقیم و معکوس به همراه تکرار، توالی یتابی شتد. پیتک    
های ایجاد شده توسط توالی یاب با دقت  توسط نرم افتزار  

( بته منظتور ارزیتابی    Bioedite , MEGAهای مرتبط )
 ,Hall).( شدند Alignردیف )کیفیت توالی بررسی و هم

1999; Tamura, 2013) از اطمینتتان از صتتحت  دبعتت
هتای  ( تتوالی Combinationفراینتد ترکیتب )  توالی هتا،  

مستقیم ومعکتوس از هتر نمونته بتا استتفاده از نترم افتزار        
Bioedite   صورت پذیرفت. توالی های بدست آمده جهتت

تعیین فاصله نوکلئوتیدی، مقایسته نوکلئوتیتدها و تعیتین    
متورد تجزیته و    MEGA6افتزار  روابط تبارشناسی با نترم 

رتعیین فاصتله نوکلئوتیتدی و   تحلیل قرار گرفت. به منظتو 
 Neighbor joiningتعیین روابط تبارشناستی از روش  

(NJ) و از متتتتدلK2P (Kimura 2-Parameter )
های شوورت متاهی موجتود   گونه COIاستفاده شد. توالی 

http://www.fishbase.org/
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)با شتماره دسترستی    Sillago sihamaدر منطقه یعنی 
HQ561464.1 و )Sillaginopodys 

(Sillago) chondropus (JF494511.1 و دو گونتته )
)بتا   Glossogobius giurisاز گاوماهیان منطقه یعنتی  

 Scartelaos( و JX983307.1شتتتماره دسترستتتی 

histophorus   با شماره دسترستی(FJ238032.1  بته )
از  FASTA( با فرمتت  out groupعنوان گروه خارجی )

NCBI (National Center for Biotechnology 

Informationهتای بدستت   ج و در کنتار تتوالی  ( استخرا
آمده بررسی شد. همچنین بته منظتور تعیتین هومولتوژی     

 NCBIهتا، در ستایت   های بدست آمده با دیگر گونهتوالی
انجام و صحت توالی ها و عملکرد پرایمتر   BLASTفرایند

 هاتایید شدند.  
 

 نتایج
آوری شده با توجه بته تعتداد میتومر دو    های جمعدر نمونه

میتومر و   34داده شتدند: یتک گتروه دارای     گروه تشخیص
(. با توجه به اطالعات 2میومر )شکل  38گروه دیگر دارای 

 S. sihamaمیتومر گونته    34هتای دارای  نمونه 1جدول 
میتومر بتر استاس تعتتداد     38شناستایی شتدند.گروه دارای   

های باله پشتی و مخرجی مورد بررسی قترار گرفتنتد   شعاع
 S. attenuataو  S. arabica یتا تفکیک بین دو گونه

خمیتدگی  صورت پذیرد. این باله ها در الروهای مرحله پس
(Postflexion قابل مشاهده و شمارش هستند. بنابراین )

عدد  12شش عدد از هر کدام از این دو گونه و در مجموع 
هتتای ژنتیکتتی خمیتتدگی در آزمتتایشالرو در مرحلتته پتتس

 استفاده شد.

  

 میومر 34میومر، راست: گروه دارای  38ی الرو شوورت ماهیان، چپ: گروه دارای ها: نمونه2شکل 

به دلیل کوچک بتودن الروهتا تنهتا از شتش عتدد از آنهتا       
DNA      با کمیت و کیفیت مناسب بدستت آمتد کته بترای

( استتفاده شتدند.   PCRدر مرحلته بعتد )    COIتکثیر ژن
ت جفت  682هایی به طول حتدود   یتوال، COIتکثیر ناحیه 

 باز فراهم نمود.  
 3و  2، 1نشان داد که سه نمونه  BLASTنتایج 

)با شماره دسترسی  .Sillago spبیشترین شباهت را با 
KC858287.1  وKC858288.1 86( به میزان حدود 

و  10، 7های ( داشتند. نمونهIdentity) درصد شباهت
( JX875478.1)شماره دسترسی  S. analisنیز با  11
( به JX887790.1)شماره دسترسی  S. ciliataو 

درصد شباهت داشتند. درخت فیلوژنی با  85میزان حدود 
برای نمونه  NJو با روش  MEGAاستفاده از نرم افزار 

جفت  625های مورد مطالعه و گروه خارجی با استفاده از 
 (.3باز ترسیم شد )شکل 

و  10، 7های ، نمونه3و  2، 1های نمونه 3مطابق شکل 
 .Sو  S. sihamaهای ، و هر کدام از گونه11

chondropus  در یکClad  .جداگانه قرار گرفتند
درخت فیلوژنی نیز توانست دو گروه نمونه را تفکیک نماید. 

های تحقیق حاضر را از از طرفی درخت فیلوژنی نمونه
های موجود در منطقه که قبالً در پایگاه دیگر گونه

NCBI یز نشان داد. ثبت شده بودند، متما 
های شوورت ها و گونهفواصل ژنتیکی جفتی برای نمونه

(. 2بدست آمد )جدول  K2Pموجود در منطقه با روش 
( با 1)گروه  3و  2، 1های دامنه فاصله ژنتیکی برای نمونه

( با 2)گروه  11و  10، 7های %، نمونه9/0% تا 2/0یکدیگر 
% تا 18ابر بر 2و  1%،  بین گروه 5/0% تا 2/0یکدیگر 

و  S. sihamaبا  2و  1%، و دو گروه 7/19
S.chondropus  بود.  7/22% تا 20بین %
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 COIبا استفاده ان ژن  Neighbor joining (NJ): درخت فیلوژنی ترسیم شده به روش 3شکل 

 K2Pهای شوورت موجود در منطقه با روش ها و گونه: فواصل ژنتیکی جفتی برای نمونه2جدول 

 Si 1 Si 2 Si 3 Si 7 Si 10 Si 11 S. sihama S. chondropus هنمون

Si 1 0        

Si 2 009/0  0       

Si 3 007/0  002/0  0      

Si 7 195/0  185/0  185/0  0     

Si 10 197/0  188/0  188/0  002/0  0    

Si 11 190/0  180/0  180/0  003/0  005/0  0   

S. sihama 227/0  225/0  225/0  200/0  202/0  205/0  0  

S. chondropus 200/0  202/0  202/0  202/0  202/0  202/0  228/0 0 

 بحث
شناسایی الرو خانواده شوورت ماهیان در حد گونه بسیار 

ای خاصی در مشکل است. در این خانواده الگوی رنگدانه
ها دارای یک ردیف سطح گونه مشاهده نشد و همه گونه

بودند که با رشد الرو به تدریج ای شکمی و پشتی رنگدانه
ها شد. بنابراین این ویژگی برای شناسایی گونهناپدید می

قابل استفده نبود و فقط برای شناسایی در سطح خانواده 
ای در این خانواده کاربرد خواهد داشت. الگوی رنگدانه

معموالً یکسان است و فقط در مراحل مختلف رشد الرو 
(. از Leis and Carson-Ewart, 2000کند )تغییر می

طرفی تعداد شعاع باله پشتی که در این پژوهش برای 
میومر استفاده شد فقط در  38تفکیک الروهای دارای 

خمیدگی قابل مشاهده تر یعنی مرحله پسالروهای بزرگ
ها برداریتر که معموالً در نمونهاست. در الروهای کوچک

دهند، تنها صفت تعداد بیشتری نیز به خود اختصاص می

-قابل بررسی برای شناسایی این الروها تعداد میومرها می

 .Sو  S. Arabicaباشد. تعداد میومر در دو گونه 

attenuate اری ذهمپوشانی دارد. بنابراین خط شناسه گ
DNA  بهترین ابزار برای شناسایی آنها خواهد بود. عالوه

-لوژنی گونهتواند تا حد زیادی قرابت فیبراین این روش می

ها را نیز مشخص کرده و برای حل مشکالت تاکسونومیک 
 (. Hebert, et al., 2003مورد استفاده قرار گیرد )

با بررسی منابع مختلف مربوط به الرو ماهیان در سواحل 
؛ دهقان و اسکندری، 1387و  1381ها خلیج فارس )ربانی

 .Koochaknejad et al؛ 1383؛ ابراهیمی، 1379

توان گفت که این خانواده در همه سواحل می (2011
رسد در استان جنوبی ایران وجود دارد، اگرچه به نظر می

بوشهر به دلیل وجود تعداد زیاد خورهای کوچک و بزرگ 
ای و گلی مناسب، فراونی بیشتری دارد. و سواحل ماسه

شناختی و شیالتی فراوانی این خانواده دارای اهمیت بوم
ند در صید تفریحی و به دلیل رشد سریع به توابوده و می
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 ,Mirzaeiپروری مطرح باشد )ای برای آبزیعنوان گزینه

et al., 2013های بالغ موضوع پژوهش(. تاکنون نمونه-

شناسی تولید مثل یا پویایی های وسیعی  با موضوع زیست
زاده صحافی و همکاران، جمعیت بوده است )حسین

 1393زاده و همکاران، ؛ علی1391؛ لیراوی، 1380
Mirzaei, et al., 2013; در همه این مطالعات گونه .)

 ذکر شده است.  S. sihamaمورد بررسی 
های بدست آمده در توالی BLASTبا مقایسه نتایج 

توان دید که دو گروه نمونه موجود با پژوهش حاضر، می
هیچ گونه مشخص ثبت شده در این پایگاه مطابقت ندارد. 

( با 3و  2، 1های تیجه در مورد گروه اول )نمونهزیرا ن
% بدست آمد. در مورد گروه 86با شباهت Sillagoجنس 

% 85شباهت S. ciliataو  S. analisدوم نیز با دو گونه 
که پراکنش این دو گونه محدود به بدست آمد، در حالی

 ,McKayاسترالیا بوده و در سواحل ایران وجود ندارند )

ز معایب این روش در مورد یک خط شناسه (. یکی ا1992
 BLASTشود، در این زمان سیستم جدید نمایان می

قادر نیست توالی مذکور را به عنوان یک گونه جدید 
ای که بیشترین معرفی کند و توالی ناشناخته را به گونه

دهد. نتایج درخت شباهت را به آن دارد، نسبت می
-مونه مذکور با نمونهفیولوژنتیک نشان داد که دو گروه ن

های متفاوت بوده و در گروه NCBIهای گرفته شده از 
و  Hebert et al., (2004)گیرند. طبق مجزا قرار می

Steinke et al., (2009)  3فاصله ژنتیکی بیش از %
ها ای و بین جمعیتتواند مربوط به تنوع داخل گونهنمی

شناخته باشد و بیش از این مقدار به عنوان گونه جدا 
برای ماهیان  Ward et al., (2005)خواهد شد. 

( برای سطوح داخل K2Pاسترالیا فاصله ژنتیکی متوسط )
%، 39/0گونه، جنس، خانواده، راسته و رده را به ترتیب 

% بدست آورند. 27/23%، و %18/22، %46/15، 93/9
بنابراین دو گروه نمونه پژوهش حاضر قطعاً با یکدیگر و با 

اند. متفاوت S. chondropusو  S. sihama هایگونه
های پشتی و مخرجی، گروه اول با توجه با تعداد شعاع باله

و گروه  S. arabica( گونه 3و  2، 1های الروها )نمونه
باشند و می S. attenuata( 11و  10، 7های دوم )نمونه

شناسی را نتایج ریخت DNAاری ذنتایج خط شناسه گ
ها وجود نماید. هنگامی که الرو این گونهکامالً تأیید می

دارد ماهیان بالغ نیز وجود خواهند داشت. زیرا این خانواده 
از ماهیان وابسته به سواحل بوده و مهاجرت مشخصی 

(. بنابراین احتمال اینکه ماهی McKay, 1992ندارند )
بالغ تخمریزی نموده و به مناطق دیگر مهاجرت کند بسیار 

فی منطقه نمونه برداری کامالً ساحلی کم است.  از طر
های آبی خاص و قوی وجود بوده و تحت تأثیر جریان

تواند به دلیل مهاجرت ندارد. بنابراین حضور الروها نمی
 های تخمریزی دورتر به منطقه باشد.آنها از محل

توان گفت در سواحل و خورهای مورد در مجموع می
هیان حضور دارند که بررسی سه گونه از خانواده شوورت ما

محققین باید با توجه به شباهت زیاد آنها، در شناسایی 
تواند آنها دقت فراوانی نمایند. زیرا شناسایی نادرست می

در تفسیر نتایج پژوهش مشکالت جدی ایجاد نماید. به 
در  S. sihamaهای عنوان مثال در پژوهش حاضر نمونه

های اسفند و ماه در S. attenuataهای خرداد و تیر، ماه
در اواخر پاییز صید  S. arabicaهای فروردین و نمونه
دهنده فصل تخمریزی متفاوت ماهیان شدند. این نشان

باشد. ولی در هریک از مطالعات انجام شده در بالغ می
آبهای جنوب ایران دو زمان اوج تولید مثلی یا زمان اوج 

اند. ر نمودهذک S. sihamaتولید مثلی متفاوت برای گونه 
Mirzaei, et al., (2013)  فصل تولید مثل این گونه را

در استان هرمزگان )بندر عباس و بندر جاسک( دارای یک 
نماید، در حالیکه نقطه اوج و از فروردین تا خرداد ذکر می

( در همین استان )محدوده 1393زاده و همکاران )علی
این گونه جزیره هرمز تا کشتی سوخته( فصل تولیم مثل 

 نمایند.         را دارای دو نقطه اوج، دی ماه و اسفند ماه بیان می
 

 تقدیر و تشکر
دانند از همه پرسنل پژوهشکده میگتو  نویسندگان الزم می

-نژاد برای همکاری در نمونته کشور بویژه آقای رسول غالم

ها دکتر سمیرا ناظم رعایا و مهنتدس  برداری الروها و خانم
هتای  نی جهت همکتاری در انجتام آزمتایش   معصومه حسی

 ژنتیکی تشکر نمایند.
 منابع

ی و ژبررستتتتتی هیتتتتتدرولو .1383ابراهیمتتتتتی،  .، 
هتای محتدوده استتان    )آب ی خلیج فارسژهیدروبیولو
مؤسستته تحقیقتتات شتتیالت ایتتران ت       (. هرمزگتتان
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ای خلیج فارس )سواحل غربی استتان  هدر آب (1775
دانشتگاه علتوم   ،  کارشناستی ارشتد  نامته  (. پایانبوشهر
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شناستایی، تنتوع و الگتوی پتراکنش      .1387ها،  .، ربانی

الرو ماهیتتان در اکوسیستتتم جزایتتر مرجتتانی ختتارگ و 
خلتتیج فتتارس بتتا بکتتارگیری روش ستتامانه   –ختتارکو 
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Abstract 

Sillaginids are one of the important fishes in coastal waters of Persian Gulf, whose larvae of 

different species are morphologically very similar to each other and identification of them to species 

level is very difficult. In this study a total of 4195 Sillaginidae larvae were collected from five inlets 

(Shif, Lashkari, Ramleh, Dubbeh, Farakeh) and one sampling site in the coastal area of Bushehr 

Province using a Bongo-net. Morphological and genetic methods were used to identity larvae of this 

family. The larvae were morphologically divided into two groups, depending on 34 or 38 myomers. 

The larvae with 34 myomeres were identified as Sillago sihama. To identify larvae with 38 

myomers, 12 individuals of postflexion larvae were selected and the morphological characteristics 

such as number of dorsal and anal fins as well as DNA barcoding of COI were used. According to 

morphological characteristics, the larvae were divided into two species; Sillago arabica and Sillago 

attenuata. Genetic studies were done by sequencing of 625 base pair of COI gene. Genetic 

distances calculated using K2P model between these two species was 18% to 19.7% which indicate 

that DNA barcoding confirms morphological method and it can be used for identifying younger 

larvae whose fin rays have not been developed and are unidentifiable with morphological methods. 
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