عمده آبزيان خوراكي
مقدمه
حدود يك دهه پيش بود كه براي اولين بار گزارشهايي مبني بر خوردن ماهيهاي چرب مطرح شد .محققين
وجود برخي تركيبها مانند اسيدهاي چرب امگا ـ  3را در ماهي دريافته بودند و به اين باور رسيده بودند كه
اين مواد نقش مهمي را در مبارزه با بيماريهاي قلبي ايفا ميكنند.
چون ميزان اسيدهاي امگا ـ  3در ماهي زياد است ،پزشكان بيماران خود را به خوردن غذاهاي دريايي
بيشتر تشويق كردند كه در مطالعات ابتدايي هنوز اطمينان وجود نداشت .اما مطالعات جديد بر اين عقيده
است كه ماهي عمالً براي انسان مفيد است ،پافشاري بيشتري كردند.
بهتر است گونههاي مختلفي از ماهيها را مصرف كنيم كه از نظر ذخيره اسيدهاي چرب امگا ـ  3غني
هستند مانند ماكرل ـ آنچووي ـ ساردين ـ سالمون ـ تون ـ شانك و غيره،در يك برنامه غذايي منظم كه
برخي متخصصين تغذيه ،تعداد دفعات مصرف آبزيان را دوبار در هفته توصيه ميكنند.
با وجود آنكه نوع عملكرد اين اسيدها هنوز ناشناخته است ،اما تحقيقات نشانگر آن است كه اين اسيدهاي
چرب مخصوص ،باعث تغييراتي در بدن ميشوند كه سبب كاهش كلسترول و توقف شكلگيري لختههاي
خون ميشود .بنابراين اين امر سبب كاهش احتمال سكته و بيماريهاي قلبي ميگردد .اين اسيدها همچنين
ممكن است نقشي را در كاهش فشار خون ايفا كنند و مانع گسترش دامنه سرطان و گسترش اختالل
سيستم ايمني بدن (اتوايميون) شوند.
به هر صورت واضح است كه ماهيها يك منبع عالي پروتئينهاي كمچرب هستند .همچنين حاوي
ويتامينهاي  ،Bروي و در بين ماهيهاي چرب ،ويتامين  Dميباشند .بيشتر انواع ماهي،در برگيرنده چربي
كمي هستند و كالري كمتري در مقايسه با ديگر گوشتها دارند و بيشتر چربي آنها بصورت غيراشباع است.
اينها همگي مواردي بودند كه ميتوانند ماهي را به يك انتخاب مناسب و سالم براي وعدههاي غذايي تبديل
كنند.

عمدهترين آبزيان خوراكي شناخته شده در بازار عرضه شهرستان اصفهان
به غير از ماهي قزلآالي تازه كه از مزارع پرورش ماهي استان و استانهاي چهارمحال بختياري و كهكيلويه
و بويراحمد تأمين ميگردد ،عمده واردات ماهي به اصفهان در فصول پائيز و زمستان ميباشد و بيش از 07
درصد از واردات ماهيان جنوب از شهرهاي بندرعباس ،ميناب ،بوشهر ،هنديجان ،آبادان و چابهار صورت
ميگيرد كه در اين خصوص سهم بندرعباس در معادالت ماهي تازه جنوب به استان اصفهان بيشتر است.
مابقي ماهيان وارده به استان از طريق شهرهاي جاسك ،كنارك ،كالهي ،لنگه ،كنگان و ديّر ميباشد .در ضمن
اوج فعاليت مراكز عمده فروش اصفهان در فصول پائيز و زمستان است .ماهيان وارده به استان اصفهان
نيز بيشتر شامل  :شوريده ،شير ،قباد ،گاليت ،حلوا سفيد ،گوازيم (سلطان ابراهيم) ،سرخو ،صبور ،هامور،
شانك ،خارو ،بياج ،كوتر ،سكن ،ميش ،سارم ،كولي و  ....ميباشند كه بسته به فصول سال تركيب گونهاي
ماهيان وارده تغيير مييابد.
عمده ماهيان دريايي و پرورشي كه در مراكز عرضه ماهي و فروشگاههاي استان اصفهان عرضه
ميگرددمشخصات آنهابا تصاوير به شرح زيرآمده است.
 1ـ راشگو
گوشت آنها طعم عالي دارد و جزء ماهيان ممتاز شيالتي محسوب ميشودودر آبهاي خليج فارس و درياي
عمان ديده ميشود .در آبهاي كم عمق ساحلي روي بسترهاي گلي و شني زيست ميكنند.
بدن چهارگوش با سر مخروطي دارند .فكها داراي دندانهاي سوزني شكل است .چشمها داراي پلك سوم
واضح و بزرگ ميباشد كه آنها را قادر به زندگي در آبهاي گلآلود ميسازد .فلسها شانهاي و روي سر و
سرپوش آبشش را ميپوشاند .بالههاي پشتي دو عدد و مجزا ميباشد .بالههاي مخرجي و باله دمي داراي
فلسهاي زيادي هستند .بالههاي سينهاي موقعيت پاييني داشته و جدا از بقيه است و داراي  3شعاع آزاد
بزرگتر از بقيه است كه بصورت رشتهاي درآمده و در حكم اندام المسه براي ماهي ميباشد .كيسه شنا در
بعضي گونهها براي تهيه چسب استفاده ميشود و داراي معده سنگدان مانند است.
 2ـ حلوا سفيد ماهيان
گوشت آنها عالي و ارزش زيادي دارد و جزء ماهيان ممتاز شيالتي ميباشد كه در درياي گرمسيري و
معتدله تقريباً تمام دنيا پراكنده ميباشد .بدن افراد اين خانواده بيضي تا چهارگوش ميباشد .سر كوچك و
باله دمي بزرگ و عميقاً دو شاخه است .دهان كوچك ،انتهايي و مايل با يك سري دندانهاي فكي باريك و

نوكتيز ميباشد و فلسها كوچك و دايرهاي و سست هستند و قسمتهاي سر را ميپوشانند .باله پشتي فرد
و قسمت خاردار و نرم آن بهم متصل ميباشند .باله مخرجي با سه خار و فاقد باله شكمي است و باله
سينهاي دراز و انتهاي آن نوكتيز است و گوشتخوار هستند.
 3ـ ماهي شوريده
گوشت آنها عالي و ارزش اقتصادي زيادي دارد و جزء ماهيان ممتاز شيالتي محسوب ميشود و در آبهاي
گرمسيري تا معتدله وجود دارد .بدن كشيده تا چهارگوش است .دهان انتهايي مايل ،فكها داراي دندان
ميباشد و سر و سرپوش آبششي از فلس پوشيده شده .فلسها نازك مدوّر و شانهاي كه غالباً چسبنده و
محكم ميباشند .خط جانبي نسبتاً مستقيم و تا روي باله دمي امتداد مييابد .داراي يك باله پشتياند كه
قسمت خاردار آن از بخش نرم بوسيله يك شكاف عميق جدا ميشود .باله دمي بطور متغير بريده ميباشد.
بسياري از گونهها به كمك عضالت اطراف كسيه شنا صداي طبل مانندي توليد ميكنند .از گونههاي اين
خانواده ماهي ميتوان شوريده و ميش ماهي را نام برد.
 4ـ خانواده تن ماهيان
بدن در افراد اين خانواده دوكيشكل و در مقطع گرد است .سر بزرگ و دم باريك است .باله دمي قوي و
كامالً دو شاخه است .در ناحيه پشت باله پشتي و مخرجي داراي بالچه است .دهان بزرگ ،انتهايي و
دندانهاي مخروطي يا فشرده هستند .فلسها دايرهاي يا شانهاي بوده و داراي دو باله پشتي هستند كه اولين
باله هنگام شناي سريع در يك شيار مخفي ميشود .باله مخرجي  1تا  3شعاع سخت ضعيف دارد .باله
سينهاي در انتها نوكدار است .ماهياني با اندازه متوسط تا بزرگ هستند .به سرعت شنا ميكنند و در
آبهاي ساحلي تا اقيانوسي به صورت گروههايي پراكنده هستند ،گوشتخوار بوده و برخي گونهها
پالنكتونخوار هستند .از ماهيان مختلف و از سرپايان ،ساير آبزيان تغذيه ميكنند .گوشت آنها طعم عالي
دارد و از اهميت اقتصادي زيادي برخوردارند و در صنايع كنسروسازي مهمترين ماده اوليه كنسرو هستند.
ماهياني كه به تن ماهيان معروفند عبارتند از  :شير و قباد ،زرده ،بچه زرده ،هوور ،هوور مسقطي ،گيدر
(تن زرد باله)
 4ـ  1ـ ماهي شير
ماهيان اين خانواده از ارزش اقتصادي باالي برخوردارند و گوشت آنها طعم عالي دارد .به عنوان مواد اوليه
در صنايع كنسروسازي ماهي اهميت زيادي دارند .بدن كشيده و دوكيشكل دارند و دندانهاي فكين قوي و
فشرده ميباشد .دو باله پشتي دارند و به دنبال باله پشتي دوم يكسري بالچه و باله مخرجي هم يكسري بالچه

دارد .خط جانبي انتهايي باله پشتي دوم به طور ناگهاني به سمت پائين خم ميشود .رنگ بدن در پشت آبي
خاكستري رنگين كماني ،طرفين نقرهاي با انعكاس آبي و نوارهاي عمودي متعدد مواج و نازك دارد.
باله دمي همو سركال است .فلسهاي مدور يا شانهاي كه در تمام قسمت بدن پراكنده نميباشد بلكه در
قسمت سينهاي مجتمع بوده كه تحت عنوان كورسلت ناميده ميشود .فاقد كيسه شنا هستند .در سراسر
خليج فارس و درياي عمان انتشار دارد.
 4ـ  2ـ قباد
بدن كشيده و فشرده ميباشد .خط جانبي در بخش جلويي بدن انشعابات ظريقي دارد و تا باله پشتي دوم
تقريباً مستقيم است و بعد از باله پشتي دوم به سمت پايين خميده شده است.
بدنبال دومين باله پشتي و باله مخرجي  8تا  9عدد بالچه وجود دارد .رنگ بدن در پشت آبي و طرفين نقرهاي
است .در طول پهلوها سه رديف لكههاي گرد نامنظم وجود دارد كه از چشم شروع ميشود .بخش بااليي باله
پشتي تا خار هشتم سياهرنگ است .طول بدن  07سانتيمتر است و در اعماق  11تا  277متري ديده ميشود.
گاهي وارد آبهاي گلآلود مصب ميشوند .به صورت گلههاي كوچك حركت ميكنند و در سراسر خليج
فارس و درياي عمان انتشار دارند.

 1ـ ماهي سرخو (سرخوي معمولي «آگان» )
گوشت آن داراي ارزش زيادي است و جزء ماهيان درجه  2محسوب ميشوند.
بدن عريض تا بيضي و تقريباً مرتفع بوده و فلسها در باالي خط جانبي بموازات اين خط بوده و در پايين
خط جانبي در رديفهاي افقي ميباشد و در وسط هر فلس نقطة تيره مشخصي وجود دارد كه مجموعاً
رديفهاي طولي از نوارهاي تيره رنگ را ايجاد ميكند.
خط جانبي داراي  17عدد فلس است .باله پشتي داراي  17شعاع سخت و  13تا  14شعاع نرم و باله مخرجي
داراي  3شعاع سخت و  8شعاع نرم ميباشد .رنگ بدن سبز نقرهاي تا قرمز برنزه ميباشد و طول متوسط
آن  17تا حداكثر  07سانتيمتر است .متعلق به آبهاي كم عمق ساحلي با بستر گلي يا شني بوده و در مناطق
جنگلهاي حرا ،تا عمق  87متري هم ديده ميشود .تغذيه آن از بيمهرگان كفزي و ماهيها است و در
سراسر خليج فارس و درياي عمان انتشار دارد.

7ـ ماهي سنگسر
گوشت خوراكي عالي دارند .بدن ماهي مستطيلي و فشرده بوده و زير چانه دو عدد سوراخ با حفره مياني
دارد .دندانهاي فكي كوچك و نوكدار بوده ،دندانهاي رديف بيروني دراز شده است .باله پشتي داراي 12
شعاع سخت و  13تا  11شعاع نرم ،باله مخرجي داراي  3شعاع سخت و  0تا  8شعاع نرم است .بدن پوشيده
از فلسهاي شانهاي متوسط است .رنگ بدن خاكستري ـ نقرهاي و در سطح پشتي داراي  12نوار عرضي است
كه در انواع بالغ به لكههاي زوج تيره از هم گسيخته تبديل شده است.
طول متوسط بدن  17سانتيمتر تا حداكثر  87سانتيمتر است گونه ساحلي بوده و از آبهاي خيلي كم عمق تا
عمق زير  01متري ديده ميشوند .ماهي بالغ از سختپوستان بزرگ و ماهيها و كرمهاي پرتار دريايي تغذيه
ميكنند .در سراسر خليج فارس و در درياي عمان پراكنده هستند.
 0ـ ماهي حلوا سياه
بدن اين ماهي عريض و از دو پهلو فشرده ميباشد .دهان انتهايي است .هر فك ماهي داراي يك رديف
دندانهاي مخروطي ريز ميباشد .باله پشتي  4تا  1شعاع سخت كوتاه دارد و باله مخرجي داراي دو خار
پوشيده و غيرقابل مشاهده در بالغين است .باله شكمي در نمونهها بزرگتر از  17سانتيمتر ديده نميشود.
بالههاي سينهاي دراز و شمشيري شكل است .پولكها ريز بوده و زود كنده ميشوند .رنگ بدن در بالغين
يكدست خاكستري ـ نقرهاي متمايل به آبي و بالهها داري لبههاي سياه است .طول بدن بطور متوسط 37
سانتيمتر و حداكثر  17سانتيمتر است.
اين ماهي سطح زي است .از زئوپالنكتونها و سختپوستان و ماهيان كوچك تغذيه ميكند و در سراسر
خليج فارس و درياي عمان انتشار دارد.
 8ـ ماهي هامور
جزء ماهيان باارزش شيالتي ميباشد و به آنها ماهيان خاردار نيز گفته ميشود.
بدن دراز و دوكيشكل و كمي از پهلوها فشرده است .در طرفين بدن فلسهاي شانهاي وجود دارد .رنگ
بدن قهوهاي مايل به سفيد است .اين ماهيان رنگي ميشوند و رنگهاي زيبايي پيدا ميكنند .در هر طرف 1
نوار قهوهاي ديده ميشود كه ممكن است در پايين دو شاخه شوند .نقاط نارنجي مايل به قهوهاي سر تا سر
بدن و سر را ميپوشاند .حداكثر طول بدن تا  127سانتيمتر ميرسد .روي بسترهاي نرم و مناطق ساحلي با
بستر سخت زندگي ميكند .وارد مصبهاي رودخانه نيز ميشود .در سراسر خليج فارس و درياي عمان

انتشار دارد .عمدهترين هامور در آبهاي خوزستان است .يكي از ماهيان دريايي است كه موفق به تكثير
مصنوعي آن شدهاند.
 9ـ ماهي صبيتي (خانواده شانك ماهيان)
بدن اعضاي اين خانواده چهارگوش ،بيضي ،بلند و در مقطع فشرده ميباشد .سر بزرگ ،دهان انتهايي و مايل
(تا اندازهاي) و دندانها در هر دو فك وجود دارند .فلسها شانهاي و سرپوش آبششي را ميپوشانند .داراي
يك باله پشتي كه بخش شعاع سخت و نرم آن توسط يك شيار خفيف يا شديد از هم جدا ميشوند و باله
دمي بطور عميق لبه دار ميباشد .باله سينهاي دراز و در انتها نوكدار و باله شكمي  1شعاع سخت و 1
شعاع نرم دارد .شانك ماهيان نزديك كف دريا ،روي بسترهاي شني و گلي زيست ميكنند و گاهي وارد
مصبها نيز ميشوند .بيشتر گوشتخوارند و از سختپوستان ،صدفها و ماهيهاي كوچك تغذيه ميكنند.
بعضي گونهها از علفهاي دريايي و جلبكها تغذيه ميكنند و تقريباً در تمامي درياهاي گرمسيري تا معتدله
انتشار داشته و گوشت عالي داشته بصورت تازه و منجمد مصرف ميشوند .كه از خانواده شانك ماهيان
ميتوان به شانك دو نواري ،صُبيتي  ،شانك زرد باله و كوپر را نام برد.
 17ـ ماهي شانك
بدن مرتفع و فشرده است .يك برآمدگي مشخص روي چشمها وجود دارد .در هر فك  4تا  7دندان بزرگ و
 3تا  1رديف دندان آسيا شكل بدنبال آن وجود دارد .رنگ بدن خاكستري كمرنگ تا متمايل به سفيد
ميباشد .بالههاي شكمي و مخرجي متمايل به سفيد ،با هاله زردرنگ و باله دمي زرد روشن با حاشيه سياه
است.
باله مخرجي پهن و خيلي بلند است .طول بدن متوسط  37تا حداكثر  41سانتيمتر است .در آبهاي كمعمق
ساحلي تا عمق  17متري زيست مي كنند و وارد مصبها نيز ميشوند .گوشتخوار بوده و از بيمهرگان تغذيه
ميكنند و در سراسر خليج فارس و درياي عمان انتشار دارند و از ماهيان دريايي پرورشي است.
 11ـ خانواده كفشك ماهيان
افراد اين خانواده داراي بدني چهارگوش و در مقطع فشرده يا بيضي شكل هستند .اندازه كوچك تا متوسط
دارند .ماهيان كفزي و گوشتخوارند .باله پشتي درتمام طول ناحيه پشتي امتداد يافته و فلسهاي دايرهاي
يا شانهاي،بدن و سر را ميپوشانند و در پهلوها داراي يك خط جانبي مستقيماند .رنگ بدن خاكستري يا
قهوهاي است .بالههاي پشتي و دمي آنها معموالً به يكديگر متصلند .بسياري از گونهها داراي گوشتي با طعم
خوب و با ارزشي اقتصادي هستند و به صورت تازه و منجمد استفاده ميشوند و شامل خانوادههاي :

ـ كفشك ماهيان تيزدندان (دهان بزرگ و دندانهاي قوي)
ـ كفشكماهيان چپرخ (هر دو چشم در طرف چپ بدن قرار دارد)
ـ كفشك ماهيان راستگرد (هردو چشم در طرف راست بدن قرار دارد)
ـ كفشك ماهيان زبان گاوي (شبيه زبان و چشمها بر روي پهلوي چپ بدن قرار دارند)
 12ـ ماهي صافي
صافي موجدار ،بدن مرتفع ،بيضوي و از پهلو فشرده دارد .پنجمين يا ششمين شعاع سخت (خار باله) باله
پشتي از بقيه طويلتر است .باله پشتي  13شعاع سخت و  17شعاع نرم و باله مخرجي داراي  0شعاع سخت
و  9شعاع نرم دارد .فلسها گرد و باله دمي كمي فرورفته ميباشد .لكههاي آبي خاكستري فراواني روي سر
و بخشهاي باالي طرفين بدن دارد و خطوط موجدار آبي نقرهاي در بخشهاي مياني و پاييني بدن ،باله دمي
تيره و مات ميباشد .حداكثر طول  41سانتيمتر است .در اطراف مناطق سنگي و صخرهاي مرجاني زيست
ميكند .از جلبكها تغذيه ميكند .بصورت گلههاي كوچك حركت ميكنند .ماهيان جوان در مصبها ديده
ميشوند.
 13ـ ماهي صبور (زبور)
در فصل بهار غذاي اصلي و لذيذ مردم خوزستان و بوشهر است .بدن دوكي و از پهلوها فشرده است .پوزه
عريض ،پهن و كوتاه بوده و فك بااليي داراي يك فرورفتگي مياني مشخص ميباشد و شكم داراي ذره پولكي
با  37تا  33عدد فلس ميباشد .رنگ بدن درپشت سبز ـ آبي و در پهلوها نقرهاي است .در پشت سرپوش
آبششي يك لكه تيره ديده ميشود كه بدنبال آن لكههاي كوچك ديده ميشود.
طول بدن بطور متوسط  37سانتيمتر تا حداكثر  77سانتيمتر است .يك گونه پالژيك مي باشد كه در مصب
رودخانهها نيز يافت ميشود .دو جنسي است و تغذيه آن از طريق فيلتر كردن زئوپالنكتونها و
فيتوپالنكتونها توسط خارهاي آبششي صورت ميگيرد .تنها گونه از شكماهيان آبهاي جنوب است كه
وارد آبهاي كمشور و شيرين رودخانه شده است.
 14ـ ماهي گيش
بدن دوكي شكل و فشرده است و در ناحيه شكمي سينه بدون فلس است .ولي يك تكه كوچك فلسدار بطور
مشخص در جلوي بالههاي شكمي وجود دارد .باله دمي و لبه باله دوم پشتي تيره است .رنگ بدن خاكستري
نقرهاي تا سياه ميباشد .روي بخش پاييني اولين كمان آبششي  11تا  10عدد خار آبششي وجود دارد،
حاشيه و نوك باله پشتي و مخرجي كمرنگتر ميباشد .طول متوسط آن  87سانتيمتر و حداكثر

به147سانتيمتر ميرسد .در تمام مناطق دريايي از عمق  3تا  87متري ديده ميشوند .از ماهيان ريز تغذيه
ميكند و در درياي عمان انتشار دارد.
 11ـ ماهي گاليت (خانواده)
بدن كشيده و فشرده ،دندانها بر روي استخوان تيغهاي قرار گرفتهاند .باله پشتي فرد و از باالي چشم تا
باله دمي امتداد دارد .باله مخرجي مقعر و از مخرج تا باله دمي امتداد دارد و رنگ بدن در پشت سبزآبي و
پهلوها نقرهاي با جالي طاليي ميباشد .روي خط جانبي  277تا  287عدد فلس وجود دارد .طول آن حداكثر
 277سانتيمتر است .گونهاي سطحزي و متعلق به آبهاي آزاد ميباشد .شناگر سريعي بوده و قادر است با
سرعت  87كيلومتر در ساعت شنا كند كه اين امر به دليل شكل خاص بدن ماهي است .از ماهيها،
اسكوئيدها و سختپوستان تغذيه ميكند .در آبهاي سواحل چابهار بطرف اقيانوس هند انتشار دارد .در
هاوايي مهمترين ماهي خوراكي به حساب ميآيد.
 17ـ ماهي خارو
بدن كشيده و خيلي فشرده ،زير شكم تيز ،فلسها ريز و سست ميباشد .باله مخرجي و پشتي در قسمت
عقب بدن روي هم قرار دارند .دندانها درشت و تيز و در لبههاي هر دو فك ديده ميشوند.دو دندان نيش
چنگك مانند در آرواره باال رو به جلو و يكسري دندان نيش در آرواره پاييني وجود دارد .بالههاي پشتي و
مخرجي سفيدرنگ هستند .باله شكمي كوچك ميباشد .رنگ بدن در پشت آبي روشن تا خاكستري كمرنگ
ميباشد و پهلوها نقرهاي و باله پشتي روشن است .حداكثر طول بدن به  177سانتيمتر ميرسد .در آبهاي
نزديك به ساحل روي بسترهاي گلي از ساحل تا ژرفاي  127متري زيست ميكنند .از ماهيان كوچك تغذيه
مي كنند و در سراسر خليج فارس و درياي عمان انتشار دارند.
 10ـ ماهي حسون
بدن افراد اين خانواده كشيده و باريك و استوانهاي است .سر ماهي شبيه سوسمار است .دهان خيلي بزرگ
و هنگامي كه بسته است دندانها قابل مشاهدهاند .خارهاي آبششي كوتاه كه نشان دهنده گوشتخواري است.
فلسهاي مدور دارند .خط جانبي دارند .دو باله پشتي دارند و باله پشتي اول بزرگ و باله پشتي دوم كوچك
است .باله دمي دو شاخه است .سطح فوقاني بدن بدون فلس است .سر با فلس پوشيده شده ،هم نوعخوار
ميباشد و فاقد كيسه شنا هستند .جزء ماهيان كفزي و در اطراف مناطق صخرهاي مرجاني تا عمق 177
متر زيست ميكنند .ماهيخوارند،اين ماهي به صورت تازه ،خشكشده و نمكزده مصرف ميشوند .در آبهاي
خليج فارس و درياي عمان انتشار دارند.

 18ـ ماهي كولي (كوسه ماهيان)
همان كوسه است كه در داخل دهان داراي دندانهاي مخروطي نوكتيز و بسيار برنده است .از انواع كولي
ميتوان به انواع زير اشاره كرد :
كولي بيدندان ،كولي بلند ،كولي جرجور (ظاهراً اين كوسهنوزاد خود را در شكم پرورش داده و بعد به دريا
رها ميسازد).
بعضي ازكوسه هاداراي فلسهاي ميكروسكوپي ميباشند كه خوردن آن حالل است.وهمچنين به صورت
فيله كولي در بازار عرضه ميگردد ،كوسه به رنگ قهوهاي يا خاكستري ميباشد .گوشت كوسه براي درمان
رماتيسم و درد مفاصل استفاده ميشود و بالههاي كوسه و روغن جگر كوسه مصرف دارويي دارد.
 19ـ كوتر ماهيان
بدن افراد اين خانواده كشيده ـ نيمهاستخواني ،دوكيشكل با سر دراز و نوكدار ،دهان و دندانهاي بزرگ و
نوكتيز روي فكها و سقف دهان ميباشد .فلسها كوچك و دايرهاي بوده كه تا روي سر و سرپوش آبششي
امتداد مييابند .خط جانبي مستقيم است .اولين باله پشتي خاردار و كامالً از دومين باله پشتي جدا است.
باله مخرجي داراي دو شعاع سخت است .باله سينهاي در انتها نوكدار ميباشد .باله دمي دو شاخه است.
اين ماهيان اندازه متوسط تا بزرگ داشته و در آبهاي ساحلي باز زندگي ميكنند .گونههاي بالغ و بزرگتر
براي انسان خطرناك مي باشند .ماهيان پرخوري هستند و از ماهيان ريز و ميگوهاي درشت و سرپايان
تغذيه ميكنند .داراي گوشت لذيذ و باارزشي هستند.
در درياهاي گرمسير تا معتدله سراسر دنيا انتشار دارند .از انواع كوتر ماهيان ميتوان كوتر ساده و كوتر
دهان زرد را نام برد.
 27ـكيلكا
خانواده شگ ماهيانبدن افراد اين خانواده كشيده ،شكم گرد و از پهلو فشرده ميباشد .زير شكم خطي وجود دارد بنام كيل ،كه
چون كيل داراي فلس است ممكن است دانهدار يا ارهشكل باشد .دهان انتهايي و دندانها كوچك يا اصالً
ندارند .فلسها دايرهاي ،نازك و سست ميباشند .داراي يك باله پشتي در وسط پشت ،بالههاي سينهاي در
انتها نوكتيز و باله دمي دو شاخه است .تمام بالهها از شعاعهاي نرم تشكيل شدهاند .فاقد خط جانبياند.
ماهيان سطحزي كوچكي هستند .به صورت گروهي بزرگ مهاجرت ميكنند .رژيم پالنكتونخواري يا

علفخواري دارند .گونههاي بزرگتر آن در درياها از جمله درياي خزر زندگي ميكنند .در تهيه آرد ماهي،
كنسرو ماهي و روغن ماهي از آنها استفاده ميشود و به صورت تازه ،نمكسود و ماريناد و كنسرو مورد
تغذيه انسان قرار ميگيرد .از اين خانواده ميتوان كيلكاي معمولي درياي خزر و كيلكاي آنچوي و
چشمدرشت و گواف كوچك و ساردين را نام برد.
كيلكاي معمولي
بدن نسبتا ًپهن است.طول سر بزرگ نبوده و چشم ها درشت هستند ناحيه ي پشت بدن و قسمت فوقاني
سر خاكستري مايل به سبز يا آبي است.طول ماهي بالغ بين  31تا  137ميلي متر و وزن متوسط آن 8گرم
است.اين ماهي در مناطق درياي خزر از قسمت شمالي تا جنوبي آن پراكنده است.اكثراً نزديك به سواحل
زندگي مي كنند از زئوپالنكتون ها،سخت پوستان و نوزاد نرم تنان تغذيه مي كنند و درياي خزر ماهي
كيلكاي آنچوي و كيلكاي چشم درشت نيز زندگي مي كنند كه داراي ارزش غذايي و اقتصادي مي باشند
 21ـ ماهي كپور معمولي (خانواده كپور ماهيان)
خانواده كپورماهيان
تعداد ماهيان اين خانواده زياد و متنوع ميباشند .در آبهاي داخلي و درياي خزر زيست ميكنند .در خليج
فارس و درياي عمان وجود ندارند .ماهيهاي اين خانواده كه بطور متداول در شمال (گيالن و مازندران)،
خوزستان و آبهاي داخلي كشور پرورش داده ميشوند عبارتند از كپور معمولي ،كپور علفخوار (آمور)،
كپور نقرهاي (فيتوفاگ) ،كپور سرگنده (بيگهد) از ساير گونههاي خانواده كپور ماهيان ميتوان به ماهي
سيم ،ماش ،سسماهي ،ماهي بني و شيربت از گونههاي پرورشي ،ماهي حوض ،كولي ،شاهكولي ،ماهي سفيد و
 ....را نام برد .اعضاي اين خانواده اكثراً دوكيشكل ولي گونههايي با بدن پهن نيز وجود دارد .فاقد دندان
بر روي فكين ولي داراي دندانهاي حلقي ،يك رديفي (مانندماهي سفيد ـ فيتوفاگ) و دو رديفي (مثل ماهي
آمور ـ كولي ) و سه رديفي (مثل كپور معمولي ـ سس ماهي) ميباشد .بدن اين ماهيان از فلسهاي
دايرهاي (سيكلوئيد) پوشيده شده است و سر آنها بدون فلس ميباشد و باله چربي در آنها ديده نميشود.
گاهي داراي سبيلك هستند (بين صفر يا دو جفت) .توليد مثل آنها در بهار و در سن  3تا  4سالگي انجام
ميگيرد و در ماهيان نر برخي از گونههاي اين خانواده ،دانهاي مرواريد شكل بر روي سر و پوست بدن ظاهر
ميشود.

كپور معمولي
داراي بدني كشيده كه از طرفين كمي فشرده ميباشد .دو جفت سبيلك حسي دارد .دندان حلقي سه رديفي
است .رنگ آن در سطح پشتي قهوهاي زيتوني ،قسمت شكم زرد ،بالههاي شكمي ،سينهاي و مخرجي متمايل
به قرمز ميباشند .نمونههاي وحشي كه بطور طبيعي در درياي خزر وجود دارند بدني كشيده و نمونههاي
پرورشي بدني پهن دارد .طول متوسط آن  38سانتيمتر و در سواحل ايران تا  07سانتيمتر و 217گرم تا0
كيلوگرم ميرسد .در آبهاي لبشور ،شيرين ،قسمت پائين رودخانه ،تاالبها و درياچههايي كه داراي مقدار
زيادي گياه آبزي ميباشند زندگي ميكند .تغييرات دماي آب ،اكسيژن محلول و گلآلودگي را تا حد زيادي
تحمل ميكند .در تاالبها و استخرهاي پرورشي تا حد زيادي از كرمها و در درياها از نرمتنان و
سختپوستان ،كرمها و مواد پوسيده گياهي و جانوري تغذيه ميكنند .پرورش ماهي كپور بعلت صرفه
اقتصادي و گوشت خوب آن از اهميت ويژه برخوردار است.
 22ـ ماهي آمور(كپور علفخوار)
بدني كشيده ولي از طرفين فشرده نميباشد .رنگ پشت تيره ،پهلوها روشنتر و شكم سفيد است .دهان
زيرين و دندان حلقي آن دو رديفي است .غذاي آن گياهان عالي آبزي ،نوازد حشرات آبزي و زئوپالنكتونها
و سختپوستان ميباشد .طول متوسط آن  71سانتيمتر و وزن متوسط آن  4/1كيلوگرم ميباشد .از اين
گونه براي كنترل گياهان آبزي مزارع پرورش ماهي و تاالبها ،درياچههاي طبيعي ،كانالهاي آبياري و
همچنين پرورش در استخرهاي خاكي استفاده ميشود .تكثير و پرورش ماهي علفخوار(آمور)از نظر
اقتصادي قابل توجيه بوده و داراي ارزش شيالتي ميباشند.
 23ـ ماهي كپور نقره اي (فيتوفاگ)
دارا ي بدني كشيده و نقرهاي رنگ است فلسها نسبتا" ريز هستند .باله پشتي كوتاه است .انتهاي باله
سينهاي به باله شكمي ميرسد ولي از آن نميگذرد  .چشمها پائينتر از خط مياني بدن قرار گرفتهاند .زير
شكم از گلو تا مخرج داراي لبه تيز است (كيل) .حداكثر طول به  1متر و وزن تا  37كيلوگرم ميرسد .وزن
متوسط بازاري  2تا  3كيلوگرم است .خاستگاه اصلي آن رودخانههاي چين است .در قسمتهاي پائيني
رودخانهها ،تاالبها و درياچههاي غني از فيتوپالنكتون در آبهاي گرم زندگي ميكند .غذاي عمده آن
فيتوپالنكتون و تا حد كمي زئوپالنكتون ميباشد.

كپور نقرهاي بعنوان عمدهترين گونه پرورشي ،در استخرهاي پرورش ماهي گرمايي است .اين گونه ماهي
وارداتي و غير بومي است .داراي ارزش اقتصادي و در رديف ماهيان با ارزشي پرورشي است .خيلي از
ماهيفروشها آن را به اشتباه ماهي آزاد پرورشي به خريداران معرفي ميكنند.
 24ـ ماهي كپور سرگنده (بيگ هد)
سر اين ماهي بزرگ است و به همين دليل سرگنده گفته ميشود .رنگ بدن تيره است .باله سينهاي به باله
شكمي رسيده و از آن ميگذرد .چشمها در پائين سر قرار دارند .لبه تيز زير شكم بعد از باله شكمي تا
مخرج ادامه دارد .در استخرهاي پرورشي ايران تا وزن  21كيلوگرم هم مشاهده شده است .ميانگين وزن
بازاري آن  1تا  2/1كيلوگرم است .خاستگاه اصلي آن رودخانههاي چين است .در قسمتهاي پائين رودخانه
و در آبگيرهاي مصنوعي و تاالبها يافت ميشود .غذاي عمده آن زئوپالنكتون و مقدار كم فيتوپالنكتون
است .اين ماهي بعنوان يك گونه پرورشي در استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي پرورش داده ميشود .براي
ايران غير بومي است .داراي ارزشي اقتصادي بوده و تكثير و پرورش مصنوعي آن در اغلب كشورها
معمول است.
 21ـ ماهي بياح (خانواده كفال ماهيان )
افراد اين خانواده داراي بدن دراز و كشيده ميباشند .بيشتر ماهيان اين خانواده در دريا زيست ميكنند.
سر پهن و داراي فلس ميباشند 7 .تا  9نوار تيره رنگ در طول بدن وجود دارد .دهان آنها داراي دندانهاي
متعدد يا فاقد دندان است .داراي دو باله پشتي جدا از هم هستند كه اولي داراي  4شعاع سخت است.
تغذيه از مواد آلي پوسيده موجود در گل و شن بستري صورت ميگيرد .جزء ماهيهاي بسيار مناسب براي
مصرف غذايي ميباشند و به صورت تازه ،منجمد ،شور و خشك مورد استفاده قرار ميگيرند .برخي گونههاي
وابسته به اين خانواده بومي آبهاي خليج فارس و درياي عمان ميباشند .از اين خانواده ميتوان به كفال
طاليي ،كفال ،كفال پوزه باريك ،كفال ايراني ،كفال پشت سبز يا بياح يا ميد اشاره كرد .كه ماهي بياح بدن
طويل و فلسهاي كم و دوباله پشتي دارد و رنگ بدن در پشت خاكستري يا سبز ،پهلوها و شكم نقرهاي ،باله
دمي تيره و بقيه بالهها شفاف هستند .اندازه متوسط آن  21سانتيمتر در آبهاي ساحلي مناطق مصبي ديده
ميشود.

 27ـ ماهي قزلآال
خانواده آزاد ماهيان
ماهيان اين خانواده داراي بدني كشيده و اندازه متوسط تا بزرگ هستند .دو طرف بدن باريك و وسط آن
قطور است .بدن آنها از فلسهاي ريزي پوشيده شده و داراي باله چربي ميباشند كه در حد وسط باله پشتي
و باله دمي قرار گرفته است .در دهان فكها داراي انحناء و دندانهاي نوك تيز بوده و در سقف دهان
دندانهايي بنام وُمِر1وجود دارد .خط جانبي واضح است و بر روي خط جانبي 127 ،عدد فلس وجود دارد .در
آبهاي سرد با اكسيژن فراوان زندگي ميكنند .گونههاي دريازي براي تخمريزي وارد آب شيرين ميشوند.
ماهيهاي آزاد دريازي هستند و قزلآالها در آب شيرين زيست ميكنند .از نظر صيد و پرورش داراي
ارزش اقتصادي بااليي هستند.
از گروه اين خانواده ،ميتوان ماهي آزاد درياي خزر ،قزلآالي رنگين كمان ،قزلآالي خال قرمز را نام برد
كه قزلآالي رنگينكمان معروفتر است .اين ماهي داراي يك نوار پهن به صورت رنگينكمان در هر طرف
بدن ميباشد .باله چربي دارد .دندانها روي فكين و نيز روي استخوان تيغهاي قرار دارند .فلسها كوچك
هستند .روي سر و بدن ،پشت ،باله چربي و باله دمي لكههاي سياه ديده ميوشد.
طول بدن  21تا  41سانتيمتر و حداكثر  07سانتيمتر است .حداكثر وزن آن به  1كيلوگرم يا بيشتر ميرسد.
بومي سواحل غربي شمال آمريكا است .در درياچهاي با آب سرد و نهرها و رودخانههايي با بستر قلوهسنگي
بسر ميبرد .گوشتخوار است و ارزش اقتصادي بااليي دارد و باالترين ميزان توليد پرورشي را در بين
گونههاي آزاد ماهيان دارد.
 20ـ ميگو(خانواده پنائيده)
يكي از محصوالت پر ارزش خليج فارس و درياي عمان ،ميگو است .ميگوي خليج فارس از خانواده پنائيده
ميباشد و بين  0تا  11سانتيمتر طول دارد .بدن ميگو كشيده و دراز و از دو طرف به هم فشرده است.
ميگو از سه قسمت سر و سينه و شكم تشكيل يافته و بر روي سر و قطعات سينه ،پوسته سختي موجود
است .در دنبال شكم ،دم ميگو واقع گرديده كه از شش حلقه كتيني پوشيده شده است .اين قسمت كه در
واقع دنبه ميگو محسوب ميشود مملو از يك قطعه پروتئيني سفيد است .همين دم ميگو است كه پس از
صيد بالفاصله از سر جدا و مخلوط با يخ نگهداري شده تا به موقع منجمد و بستهبندي شود.

ـ انواع ميگو
ميگو هاداراي 377گونه در سراسر جهان مي باشند كه تقريبا 37گونه از نظر تجاري (صيدوپرورش )مهم
هستند وبا عناوين shrimpويا  prownعرضه مي شودتاكنون بيش از ده نوع ميگو در آبهاي خليج فارس
صيد و شناخته شده كه مشهورترين آنها البستر يا شاهميگو است كه وزن آن تا يك كيلوگرم است وعمده
ترين آنهاميگوي موزي،ببري سبزوسفيد هندي است .كوچكترين نوع ميگوي خليج فارس كه به آن در زبان
محلي چكوو سر تيز ميگويند ،براي كنسرو مورد استفاده قرار ميگيرد.
گوشت ميگو از نقطه نظر پروتئين بسيار غني و نسبت به گوشت دامهاي كشتاري داراي ميزان پروتئين
بيشتري است .مزيت ديگر گوشت ميگو باال بودن ميزان امالح و بخصوص كلسيم و فسفر است كه بسيار
قابل توجه است .نسبت به دامهاي كشتاري ،با توجه به اين نكته كه ارزش غذايي گوشتهاي مختلف در
درجه اول مربوط به ميزان پروتئين و امالح آن (خصوصاً فسفر) است ،گوشت ميگو از اين نقطهنظر داراي
كيفيتي ممتاز ميباشد .گرچه گوشتهاي قرمز از نظر تأمين اسيدهاي آمينه الزم ،بيشتر از ساير گوشتها
ميباشد ،ولي از نقطه نظر تأمين پروتئين غذايي ،بخصوص پروتئين حيواني و با در نظر گرفتن ميزان صيد
ميگو و امكان توسعه و تكثير اين محصول در درياي جنوب بايستي توجه خاصي به اين محصول باارزش
مبذول شود.
20ـ1ـ ميگو صورتي يا موزي
رنگ بدن اينگونه در ميگوهاي وحشي از كرم تا زرد مايل به صورتي و در ميگوهاي پرورشي از كرم تا
خاكستري متغير است .بدن آن يكرنگ و فاقد باندهاي رنگي و توأم با نقاط سبز خاكستري و يا صورتي
(قهوهاي مايل به قرمز) ميباشد .آنتنها كوتاه و قهوهاي رنگ ميباشد .علت آن به نامگذاري ميگوي
موزي ،وجود خالهاي قرمز روي بدن ،مشابه خالهايي است كه روي پوست موزِ مانده ايجاد ميشود.

طول بدن ميگوي موزي هنگام بلوغ در مناطق مختلف از  12/1تا  11سانتيمتر تغيير ميكند .پراكنش آن
در ايران معموالً همراه ميگوي سفيد هندي و عمدتاً در غرب منطقه گسترش آن است .در حوضه استان
هرمزگان مهمترين گونه صيادي محسوب ميشود .گسترش كمي آن در درياي عمان و خليج فارس است.
يكي از مهمترين و گرانترين ميگوهاي خوراكي است .از نظر اقتصادي و تراكم اهميت ويژهاي دارد.

28ـ البستر  1و شاه ميگو
در آب هاي جنوب ايران گونه هاي شاه ميگو متعلق به دو خانواده يافت مي شوند.گونه هاي شاه
ميگو خارداركنگره اي،شاه ميگو گلي و شاه ميگو رنگي از خانواده پالينو ريده 2وگونه مادر ميگويا
شاه ميگوي پهن از خانواده اسكيالريده3كه گونه غالب راشاه ميگو خاردار كنگره اي تشكيل مي
دهد كه داراي ارزش تجاري و بويژه صادراتي بااليي مي باشد.در آب هاي ساحلي استان سيستان و
بلوچستان از آن بهره برداري مي شود و مصرف آنها از نظر شرعي بالمانع است.سخت پوستان با
اندازه متوسط تا بزرگ هستند،كاسه سر يا سر سينه،برش عرضي گرد و فاقد راستروم مشخص در
ناحيه م ياني هستند يك جفت آنتن طويل و شالغ مانند و يك جفت آنتن كوتاه و باريك دارند.دم
قوي و داراي باد بدن وسيع مي باشند.قطعات شكم صاف يا داراي تعداد بيشتري شيار عرضي مي
باشد.كرمها صدف ها ماهيان مرده غذاي آنها محسوب مي شود.بيشتر صخره زي بوده و شب ها از
پناهگاه خارج مي شوند.
 29ـ خاويار (تاسماهيان)
خاويار چيست ؟
كلمه خاويار كه در زبان فارسي و انگليسي ( )caviarخوانده ميشود به احتمال زياد ريشه تركي يا تاتاري
دارد كه خود از كلمه كاوياال1ايتاليايي گرفته شده است .اين ماده لذيذ غذايي ،تخم عملآوري شده انواع
ماهيان غضروفي،استخواني يا تاسماهيان است كه پس از عملآوري مورد مصرف قرار ميگيرد .معموالً 17
تا  11درصد وزن بدن تاسماهيان ماده را خاويار تشكيل ميدهند .بنابراين مقدار محصول خاويار تقريباً
برابر با ده درصد تاسماهيان ماده ميباشد.
در دنيا بيش از  27گونه از انواع تاسماهيان وجود دارد كه منحصراً در آبهاي نيمكره شمالي زندگي ميكنند.
از اين تعداد با اينكه فقط پنج گونه در درياي خزر ،زندگي ميكنند ،با وجود اين ،تاسماهيان درياي خزر ،نه
تنها منابع عمده تاسماهيان دنيا را تشكيل ميدهند ،بلكه عالوه بر گوشت لذيذي كه دارند بيش از  97در
صد كل خاويار جهان را توليد مينمايند .خاويار انواع تاسماهي (قره برون ،چالباش ،وشيپ) را آسترا،
خاويار فيل ماهي را بلوگا و خاويار اوزون برون را سوروگا نامند.
ـ مزه و طريقه مصرف خاويار
مزه خاويار تازه بسيار دلچسب ،بدون بوي نامطبوع و آخر مزه آن شبيه مزه گردو است و هرچه از زمان
صيد و عملآوري آن بگذرد مزه آن تغيير ميكند و خاويار كهنه بوي ماهي بخود ميگيرد.

اوالً خاويار را خام مصرف ميكنند و نبايد آن را پخت يا پاستوريزه نمود و ثانياً خاويار اگر تازه باشد بوي
مطبوعي دارد و ميتوان يك قاشق چايخوري آن را روي نان گذاشت و خورد .براي رفع بوي ماهي كه از
خاويار كهنه به مشام ميرسد به آن آب ليمو ،تخممرغ آبپز ،كره و چيزهاي ديگر ميافزايند .خاويار
سرشار از ويتامينهاي مفيد فراواني است ،به اغلب كساني كه ناتوانيهاي استخواني و فيزيكي دارند خوردن
اين ماده گرانبها توصيه ميشود.
علت مرغوبيت خاويار ايران نسبت به خاويار ساير كشورها ،مديون چند امر است .يكي از اين موارد عدم
وجود كارخانجات بزرگ آالينده محيط زيست در سواحل ايران و در نتيجه مصون ماندن دريا از فضوالت و
پسابهاي آلوده كارخانجات مذكور كه كشورهاي ديگر حاشيه خزر از اين نعمت محرومند .عامل ديگر
عميق بودن دريا در سوي ايران و عامل ديگر نظارت مستمر شيالت ايران به كليه امور خاويار از صيد تا
عرضه و حساسيت زياد در حفظ پرستيژ خاويار ايران است.
ـ كيفيت خاويار :
خاويار بر حسب ويژگيهاي دانهها يا تخمهاي آن درجهبندي ميشود.
ويژگيهاي كليدي شامل  :يكنواختي بافت ،اندازه ،رنگ ،طعم ،رايحه ،سفتي ،براق بودن است .هرچه اندازه
تخمها بزرگتر باشد بهتر است .روشنتر بودن رنگ نظير خاكستري روشن داراي كيفيت بهتري نسبت به
خاويار تيره و سياه است .خاويارهاي شور كيفيت كمتري دارند( .بنابراين توليدكنندگان حداقل نمك را
بين  3تا  1درصد حجمي براي نگهداري خاويار ميزنند) .اگر نمك بيشتر زده شود خاويار خشك ميشود و
مايع اطراف آن جمع ميشود .خاويار خوب بايد مزه ماهي كمتري داشته باشد و بيشتر طعم كره و خوشمزه
باشد .اندازه تخم خاويار ماهي بلوگا بزرگترين است .رنگ تخم خاويار از خاكستري روشن تا سياه است و
داراي طعم خوب و خوشمزهاي است و گرانترين نوع خاويار در بين سه نوع آن ميباشد .در هنگام انتخاب
خاويار تا آنجا كه ممكن است نوع تازه آن را انتخاب كنيد .دانههاي خاويار بايد داراي ظاهري گرد و
قلمبه ،غيرشكسته و از نظر اندازه مطلوب باشند در هنگام خوردن ،تخمها بايد در زير دندانها مقاومت
داشته باشند .خاويار را ميتوان همراه گوشت و ماهي مصرف كرد و معموالً با بيسكويت يا نان تست با
عسل بعنوان چاشني در كنار تخم مرغ پخته و پياز خرد شده و شوريجات استفاده ميكنند.

