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 ماهـي هـا
محمدكرامالدينی
تصـويرگر:اكبـرافشـار

دانستنی هاي جانوران ايران و جهان





»تو اگر در تپِش باغ، خدا را ديدی همت کن
و بگو ماهی ها حوضشان بی آب است…«.
سهراب سپهری

آيا تا به حال پيش آمده است که ماهی قرمز سفره ي 
هفت سين شما بميرد؟ اگر برايتان پيش آمده است، 
پس از آن چه احساسی داشته ايد؟ دلتان برايش تنگ 
شده است؟ آيا می دانيد پدربزرگ ها و مادربزرگ های 
ما، سر سفره ي هفت سين ماهِی قرمز  نمی گذاشتند؟ 
آيا آخرين باری را که ماهی خورده ايد به ياد می آوريد؟ 
خوش مزه بود؟ آيا به حرکت ماهی ها درون آکواريوم 
توجه کرده ايد؟ آيا به نظرتان رسيده است که وقتی ماهی 
دهانش را باز و بسته می کند، انگار می گويد »آب! آب!«؟ 

آيا تا به حال به تماشای ماهی های درون حوض، 
چشمه يا قنات ايستاده ايد؟ شايد با ديدن آن ها 

اين فکر به ذهنتان رسيده باشد که ماهی ها 
جانورانی دوست داشتنی و مفيدند.



فهرست

24اَّره ماهی سبز 8ماهی  چيست؟

32طوطی ماهی 16ماهی های عجيب

28اژدهاي دريا 12ماهی های شش دار

36ماهی پرنده 20ماهی های جنوب ايران

26سپرماهی برقِی ايراني 10فسيل زنده

34ماهي ِگل خوَرك 18ماهی های آکواريومی

30اسبک ماهی 14نر يا ماده؟

38ماهی های خوراکي جنوب 22کوسه ي سرچکشی و َکرکوسه 



956خاره و 3 خاره 40ماهی های درياي خزر

64واژه نامه 48سگ ماهی ها و گربه ماهی ها

60ماهی کورغار 44ماهی  بی آرواره

52ماهي هاي آزاد 

58ماهی های خوراکي شمال 42ماهی های خاوياری خزر

50ماهی سفيد خزري

62نمايه 46اردك ماهی

54کيلکاها



ماهیچيست؟

غضروفیها
ماهي هاي غضروفي به جاي استخوان، غضروف 

دارند. بيشتر ماهی های غضروفی دريازی هستند و 
شکارچی ماهی های ديگرند. آن ها به جاي سرپوش 

آبششي پنج شکاف آبششي دارند. 

ماهیجانورياستكهبهجايششآبششدارد
وبازندگیدرآبسازگاراست.اينجانورمعموالً
بدنیدوكیشكلداردكهازپولک)فلس(پوشيده

شدهاست.ماهيهابه كمکماهيچههایبدنو
بالههايشانجابهجامیشوند.اغلبماهيهاييكهدر
آبهایكمعمقزندگيميكنند،برایباالوپايين
رفتندرآب،كيسهيشنادارند.آنهاباكموزياد
كردنهوايداخلاينكيسهبهعمقكمتريابيشتر

آبميروند.

ماهی های غضروفی استخوانی؛ 
مانند ماهی های خاوياری

ماهی های استخوانی؛ مانند 
قزل آال

ماهی های غضروفی؛ مانند 
کوسه ماهی ها و سپرماهي ها

ماهیهابهسهگروهتقسيممیشوند:

حركتدرحجم
ماهی هــا در آب زندگــی می کنند و می توانند عــالوه بر حرکت افقی، 
حرکت عمودی هم داشــته باشــند. بنابراين، زيســتگاه های آبی در 

مقايسه با زيستگاه های خشکی بسيار جادار ترند.

سرپوش آبششي

شکاف هاي
آبششي

ها
هی

ما
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تنوع
ماهی ها متنوع ترين جانوران مهره دار 

کره ي زمين اند و در بسياری از 
زيستگاه های آبی کره ي زمين، در 

آب های شور يا شيرين، زندگی 
می کنند. 

مهاجران
برخی ماهی ها، مانند ماهی آزاد و ماهی 

سفيد، برای تخم ريزی از دريا به رودخانه 
مهاجرت می کنند اما برخی ديگر، مانند 

مارماهِی مهاجر، برای تخم ريزی از رودخانه به 
دريا می روند.

درِکازمحيط
تعداد زيادي از ماهي ها اندامي به 

نام »خط جانبي« در دو طرف بدنشان 
دارند. آن ها به کمک اين اندام، 

حرکات آب و ماهي های اطراف خود را 
درك مي کنند. 

سازگاریبانوعغذا
دهانماهیهامتناسببانوع
غذايیكهمیخورند،سازگار

شدهاست.
ماهی های شکارگر،  مانند  اردك ماهی، 

پوزه ای دراز و تعداد زيادی دندان 
دارند.

ماهی های ماهيگير دهاني بزرگ دارند.

پُف ماهی ها دهانی سخت و منقار مانند 
دارند که با آن پوسته ی سخت جانوران 

را می شکنند.

شاه ماهی، سخت پوستان ريز را، با 
آبشش هايش از آب جدا می کند و 

مي خورد.
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