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ماهـيهـا
دانستنی هاي جانوران ايران و جهان

محمد کرامالدینی

تصـویرگر :اكبـرافشـار

تپش باغ ،خدا را دیدی همت کن
«تو اگر در ِ
و بگو ماهیها حوضشان بیآب است…».
سهراب سپهری
آیا تا به حال پیش آمده است که ماهی قرمز سفرهي
هفت سین شما بمیرد؟ اگر برایتان پیش آمدهاست،
پس از آن چه احساسی داشتهاید؟ دلتان برایش تنگ
شده است؟ آیا میدانید پدربزرگها و مادربزرگهای
ماهی قرم ز نمیگذاشتند؟
ما ،سر سفرهي هفتسین
ِ
آیا آخرین باری را که ماهی خوردهاید به یاد میآورید؟
خوشمزه بود؟ آیا به حرکت ماهیها درون آکواریوم
توجه کردهاید؟ آیا به نظرتان رسیده است که وقتی ماهی
دهانش را باز و بسته میکند ،انگار میگوید «آب! آب!»؟
آیا تا به حال به تماشای ماهیهای درون حوض،
چشمه یا قنات ایستادهاید؟ شاید با ديدن آنها
این فکر به ذهنتان رسيده باشد که ماهیها
جانورانی دوست داشتنی و مفیدند.
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ماهیهای جنوب ايران
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22

ماهیهای خوراكي جنوب
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ی چيست؟
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فهرست
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40

9خاره و  3خاره

56

ماهیهای خاویاری خزر
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ماهی كورغار
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اردک ماهی
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نمايه
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سگ ماهیها و گربه ماهیها
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واژهنامه
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ماهی سفید خزري
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ماهيهاي آزاد
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کیلکاها

54

ماهی ها

ماهیچيست؟
ی جانوري است كه به جاي شش آبشش دارد
ماه 
و با زندگی در آب سازگار است .اين جانور معموالً
بدنی دوکی شکل دارد که از پولک (فلس) پوشیده
شده است .ماهيها ب هکمک ماهیچههای بدن و
بالههایشان جابهجا میشوند .اغلب ماهيهايي كه در
آبهای کمعمق زندگي ميكنند ،برای باال و پایین
رفتن در آب ،کیسهي شنا دارند .آنها با كم و زياد
كردن هواي داخل اين كيسه به عمق كمتر يا بيشتر
آب ميروند.

حرکت در حجم

ماهیه��ا در آب زندگ��ی میکنند و میتوانند ع�لاوه بر حرکت افقی،
حرکت عمودی هم داش��ته باش��ند .بنابراین ،زیس��تگاههای آبی در
مقایسه با زیستگاههای خشکی بسیار جادارترند.

شكافهاي
آبششي

غضروفی ها

ماهيهاي غضروفي به جاي استخوان ،غضروف
دارند .بیشتر ماهیهای غضروفی دریازی هستند و
شکارچی ماهیهای دیگرند .آنها به جاي سرپوش
آبششي پنج شكاف آبششي دارند.

سرپوش آبششي

ماهیها به سه گروه تقسیم میشوند:
ماهیهای غضروفی؛ مانند
کوسه ماهیها و سپرماهيها
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ماهیهای استخوانی؛ مانند
قزلآال

ماهیهای غضروفی استخوانی؛
مانند ماهیهای خاویاری

سازگاری با نوع غذا
دهان ماهیها متناسب با نوع
غذایی که میخورند ،سازگار
شده است.
ماهیهای شکارگر ،مانند اردک ماهی،
پوزهای دراز و تعداد زیادی دندان
دارند.

مهاجران

برخی ماهیها ،مانند ماهی آزاد و ماهی
سفید ،برای تخمریزی از دریا به رودخانه
مهاجرت میکنند اما برخی دیگر ،مانند
مارماهی مهاجر ،برای تخمریزی از رودخانه به
ِ
دریا میروند.
ماهیهای ماهیگیر دهاني بزرگ دارند.

تنوع

ماهیها متنوعترین جانوران مهرهدار
کرهي زمیناند و در بسیاری از
زیستگاههای آبی کرهي زمین ،در
آبهای شور یا شیرین ،زندگی
میکنند.

ُپفماهیها دهانی سخت و منقار مانند
دارند که با آن پوستهی سخت جانوران
را میشکنند.

ِ
درک از محيط

تعداد زيادي از ماهيها اندامي به
نام «خط جانبي» در دو طرف بدنشان
دارند .آنها به كمك این اندام،
حركات آب و ماهيهای اطراف خود را
درك ميكنند.

شاه ماهی ،سختپوستان ریز را ،با
آبشش هایش از آب جدا میکند و
ميخورد.
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