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 چکیده

 ۀشوریدو پویایی جمعیت گونه شبه یشناس، بومیشناسستیدر خصوص ز اطالعات یکپارچه هدف از این تحقیق ارائه  

 سیاهشوریده دهانشبه ةگونشده، طبق مطالعات انجامگونه انجام شد. جهت برداشت پایدار و حفظ ذخیره این سیاهدهان

Atrobucca nibe  نیا جدیدی ازۀ ذخیرگرفته است، این در حالی است که  قراض قراردر معرض خطر ان هایدر زمره گونه 

 بدو از وجودنیباا گردد.می نمایانگر بیشتر هرچه ،آن ۀذخیر حفظ اهمیت رونیازا ،شدههای دریای عمان گزارشدر آب گونه

 .نشده است محقق کامالا  هدف این شیالت، طرف از آزمایشی تجاری برداریبهره نداشتن استمرار دلیل به ذخایر، این شناسایی

ر سیاه دشوریدۀ دهانشبه یشناسستیز نهیهای موجود در زمفوق حاکی از این مطلب است که گزارش ةنتایج حاصل از مطالع

 . گونه استمرار یابددر مورد این  تجاری و تحقیقاتی متعدد هایبررسیباید و  نداشتههای ایران با یکدیگر مطابقت آب

 

 تغذیه، تولیدمثلبرداری، سیاه، بهرهدهان ۀشوریدشبه: کلیدی یهاواژه

 

 مقدمه

جهت انسان  رویناست. ازا یشترب ییبشر به مواد غذا یازن یجهبوده و درنت یشها رو به افزاانسان یتجمع حاضر در عصر  

 یاجتماع - یاقتصاد یهدف ریذخا یایحفظ و احوجو است. از طرق مختلف و متفاوت در جست یاتیمنابع ح ینآوردن ادستبه

 انیآبز یایبا حفظ و اح ییشغل و درآمدزا تیو بهبود وضع ادانی. حفظ اشتغال صشودیها محسوب مو انسان انیآبز یبرا

 شناسی منابع آبیترویجی بوم ةمجل
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 یانآبز یشترشناخت هر چه ب یر،ذخا یحفظ و بازساز یهاول یاتاز ضرور (.1931)گزارش آمار صید شیالت،  ابدییم نیتضم

و  فارسجیدارد. خل یالتیش یحصح یریتدر اعمال مد یاست که کاربرد فراوان یآب یستماکوس یکدر  یاقتصاد یهاگونه یژهوبه

از  یمتنوع یاقتصاد یهاو گونه باشندیم یریگچشم یستیتنوع ز یفرد دارامنحصربه یستمداشتن اکوس یلعمان به دل یایدر

 (. Shojaei, and Taghavi Motlagh, 2011شوند )یها برداشت مآب ینا

 ۀنخورددست یرذخا (.Sarkhanizade et al., 2014) است یباارزش اقتصاد یهاازجمله گونه یاهسدهان ۀیدشورشبه ةگون  

 ی،)ساالرپوره است گزارش شد (Myctophidaeه خانواد)یان ماهفانوس صید دورریزحاصل از  یضمن یدعنوان صبهن گونه یا

  .(Fennessy, 2000)د گونه وجود ندار ینا یشدر خصوص پا یاطالعات چندان حالینباا (.1932

 توانندیتنها مترال نه یتورها رونیازا (.1939و همکاران،  ایقانید )کاربرد ندارهدف  یماه کی دیص ترال جهت دیص روش  

رحمانی و )ند شویم یمنابع آب به ضربه و بیتخر سبب بلکه ،هدف داشته باشند ریغ یهاگونه ریبر ذخا یریناپذجبران ةلطم

 یمیرمستقیغ ای میمستق ریتأث بلکه ،گذاردیم هدف یهاگونه بر یمیمستق ریتأث تنهانه یادیص تیفعال نوع نیا .(1932همکاران، 

 یهایژگیو یاجمال یباهدف معرف حاضر قی(. تحقRice and Gislason, 1996دارد ) به همراه ییایدر ستمیاکوس کل با را

 همراه داشته را به یارزشمند وپویا  ریذخا ،گونهنیامدیریت  ندهیآ افق در تا دیسیاه انجام گردشوریدۀ دهانشبه ةگون یستیز

 باشد.
 

 و پراکنش شناسییختر -1

تر از کوچک یکم ییبوده و فک باال ییکوچک و نسبتاا مرتفع است. دهان آن انتها یبدن یدارا سیاهدهان ۀشوریدشبه ةگون  

فک  یداخل یففک باال و رد یرونیبزرگ در قسمت ب یهاها از کوچک تا بزرگ متفاوت بوده و دنداننصف طول سر است. دندان

از  یان،ماهیدهشور ۀ(. در خانوادSasaki, 2001و بلند است ) یکبار یخار آبشش 12تا  3 یدارا گونهینقرار دارد. ا یینیپا

 یاهها و گجنس یی، جهت شناساباشندیاندازه، شکل و بعضاا تعداد انشعابات مخصوص به خود م یلب داراشنا که اغ هاییسهک

بارز  هاییژگی(. از وRao, 1964; Raje, 1988; Talwar, 1995; Sasaki, 2001شود )یاستفاده م موجود یهااوقات گونه

 و رنگ یبودن قسمت پشت یخاکستر ینداخل بدن و همچن ۀحفر، یبودن رنگ داخل دهان، اتاقک آبشش یاهبه س گونهینا

 (.Sasaki, 2001; Raje, 1988; Talwar,1995اشاره کرد ) توانیم یینقسمت پا یانقره

د دار ییزابس ریخانواده تأث نیا دمثلیاصوات درروند تول نیاند، اصدا شناخته شده دیتول انیعنوان ماهبه انیماهدهیشور ۀخانواد  

(Ueng et al., 2007). تر است )خانواده گسترده نیا یصدا در جنس نر اعضا دیتول یهاچهیماهFischer and  Bianchi, 

 (.Ueng et al., 2007) شودیتنها در جنس نر مشاهده م زین ،سیاهشوریده دهانشبه ةها همانند گونگونه ی( و در برخ1984

(، ژاپن Barbut, 2009) یجنوب یقای(، هند، آفرYang et al., 2016) نیچ ییکشورها یهادر آب ،سیاهشوریده دهانشبه  

(Nakabo, 2002ف ،)نیپیلی (Herre and Umali, 1948تا ،)وانی (Talwar, 1995اندونز ،)ی (Farmer, 2008 شمال ،)

 تنامی(، وBaeck et al., 2014(، کره )Kamal and Khan, 2009(، بنگالدش )Sarkhanizadeh et al, 2014) ایاسترال

(Phung et al., 1995،تایوان ) (1932مسافر، )د شمال غرب عمان پراکنش دار یهادر آب رانیهمچنین در ا و فیلیپین جنوب. 

 جیاست. بر اساس نتا شدهانیب (Raje, 1988)متر  42تا  92( وSasaki, 2001متر ) 44-222متفاوت و  گونهنیعمق پراکنش ا

و به پراکنش فانوس  ریمتغ هیبه دما و نوع تغذمذکور باتوجه ةگونپراکنش ، (1932) نسب و همکاران یآمده توسط ولدستبه

 دارد.  یادیز یوابستگ انیماه

 

 هیتغذ -2

 زانیم لیکه البته دل (Sarkhanizadeh, 2014 و  1932ی، خوار و کم خوار است )ساالرپورسیاه گوشتشوریدۀ دهانشبه   

به  دیواردآمدن استرس در هنگام ص اد،یاختالف فشار ز ه،یقبل از تغذ دیچون ص یاست و عوامل نشده انیب گونهنیا کم ةیتغذ



 و همکاران مسافر/  .....................................................سیاهۀ دهانشوریدماهی شبه یشناسستیبررسی اجمالی ز           9صفحه 

غذا  عیهضم سر جتاایو نت هامیبودن آنز یقو ایاز به دام افتادن و  یشده در اثر شوک ناشخورده یباال آوردن غذا ،روش ترال

سیاه دهان ۀشوریدشبه یماه ۀدر معد ییاقالم غذا (. مطالعةKhadem-sadr, 2011باشند ) رگذاریتأثدر این مورد  توانندیم

 لیرا تشک گونهنی( ا(Sarkhanizadeh et al., 2014ی اصل یغذا ،هایفانوس ماه دارد،یم انیب یجنوب یقایو آفر رانیدر ا

 دهیپنائ یگوهایمذکور شامل: م ةشده در دستگاه گوارش گونافتیپوستان نشان داد که سخت ،Fennessy (2222). دهندیم

گرفته توسط صورت یهاشیآزما یاست که ط یدر حال نی. اباشدیم Parapenaeopsis acclivirostris ةگون ژهیوبه

 Acetes sp. ،Megalopa sp. ،Squilla sp. ،Neptunnusی: هامذکور شامل گونه ةگون ۀمعد اتیمحتو(، 1932) یساالرپور

sp. ،Solenocera sp.  وMetapenaeus sp. .است  

 عنوانبه یانتخاب هر نوع آبز بودن و در دسترس قابلیت مختلف به یکسان در مناطق یهاگونه غذایی یهاگروه در اختالف  

د دار دریا بستگی آب شیمیایی و فیزیکی عوامل و (Wootton, 2012) فصلی نوسانات (،Abdel-Aziz et al., 1993غذا )

(Cavetiviere, 1987) . 

شاخص  ةسیدو جنس نر و ماده بر اساس مقا نیب یداریاختالف معن (،1932ی )ساالرپورشده توسط انجام یهایدر بررس  

و حداکثر شاخص مذکور بهار  زییپا ،معده یشاخص پر زانیاست. حداقل موجود نداشته چهارفصل  انیبودن معده در م یخال

 سیاهدهان شوریدهشبه یماه ةیروند تغذ ،فوق جینتا دییضمن تأSarkhanizadeh (2214 ،). (1932نسب و همکاران، ولی)است 

 .کندیمدر بهار ذکر  شتریب ةیتابستان و تغذ و زییمتوسط در زمستان، پا ةیرا تغذ
 

 دمثلیتول -3

به  یزیرسیاه جهت تخمدهان ۀشوریدشبه ةدر هندوستان انجام شده است گون Raje (1311،)که توسط  یطبق مطالعات  

 نیو ابوده  یاصورت دستهمذکور به ةگون یزیر. تخمرودیدور از ساحل م قیعم یهاعمق وارد شده و سپس به آبکم یهاآب

 یهامعنا که در تمام مراحل، سلول نیبد (1932ی، ساالرپورد )کنیم یزیرتخم سال طول تمام در دهیشور یماه همانند گونه

د هستن بالغ یمورد بررس هایگونهاکثر  یباا در خردادماه تقراما  (1931کمالی و همکاران، )د شویمشاهده م زین گریمراحل د

(Sarkhanizadeh, 2014) .نیا ( ،1932ی )ساالرپور سیاه توسطدهان ۀشوریدشبه یماه یشاخص گناد یبه بررسباتوجه 

 یکه علت نوسانات اندک در شاخص گناداسفند و خرداد است  ی،مهر، د یهادر ماه یژهوبه یاوج کوتاه گناد نیچند یگونه دارا

 Fennessyی هایدر بررس(. Prayogo et al., 2020ت )اس شده ذکر آب یدما ژهیوبه دار،یپا یطیمحستیز طیشرا ،یماهنیا

ساالر  نیاعالم شده است.  همچن وریو شهر نیفرورد یجنوب یقایآفر یسواحل شرقگونه در  نیا یزیرفصول تخم (،2222)

 .کندیم انیعمان، را خردادماه ب یایدر شمال غرب در ،یدمثلیتول تیحداکثر فعال ،(1932) یپور

 گرادیسانت ةدرج 11-21 یزرده ساز جهت حاره مهین و حاره مناطق یدما نیبهتر(، 1319)و همکاران  Hoarطبق مطالعات 

 ةدرج 11 نیب ،سیاهدهان شوریدهشبه گونه ستگاهیز در آب یدمااست.  گرادیسانت ةدرج 24-21 انیماه یزیرتخم جهت و

 بهباتوجه(. 1932ت )ابراهیمی و همکاران، اس ریمتغ باالتر یهاهیال در گرادیسانت ةدرج 22 تا نییپا یهاهیال در گرادیسانت

 نینچ توانیم و نبوده انتظار از دور یامر آن پراکنش مناطق اساس بر گونه نیا دمثلیتول فصول در تفاوتذکرشده  مطالب

 است. گونه نیا دمثلیتول دیتشد در یعامل گرما که نمود انیب

 ۀشوریدشبه یماه در مطلق آوریهم – کل طول نیب رابطه و ینسب مطلق، آوریهم نیانگیحاصله م یهاطبق گزارش  

 و Unlu(. 1932ی )ورپساالر ده استبه دست آم یآورهم  =TL1/3431-299112 و 229، 32311 بیترت به سیاهدهان

Balci (1339،) مختلف و فاکتورهای  یهارگونهیز یکیژنت یهاتفاوت لیآوری به دلهم زانیخاطرنشان کردند که تفاوت در م

مطالب  دییضمن تأ Biswas (1339،) گرید یحرارت است. از سو ةدرج راتییو تغ تیغذا، تراکم جمع یةمانند ته یطیمح

 کرد. انیها بگونه یآورهم نیاز علل تفاوت موجود ب زیذکرشده، سن، طول و وزن را ن
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 ةقطر تخمک گون ةو دامن  499±129سیاه را دهان ۀشوریدقطر تخمک شبه اریو انحراف مع نیانگیم، (1932ی )ساالرپور

سواحل در   A. nibe ةقطر تخمک گونMurty (1312 ،) است که یدر حال نیگزارش کرد. ا کرونیم 1292تا  112مذکور را  

Kakinada  یهاسیاه در آبدهانۀ شوریدنر به ماده گونه شبه یذکر نمود. نسبت جنس متریلیم 29/1تا  22/2 هندوستان را 

 (.1932ی )ساالرپورده است ش انیب 1 به 1/2 ،عمان یایشمال غرب در

   Murty(1312 ،) ها نر در تمام ماه یاظهار داشت که اعضا ،ماده( 199نر،  224) ۀشوریدشبه ینمونه ماه 941 یبا بررس

در سواحل  A. nibeماده به نر  ینسبت جنس گرید یدر مطالعات نی. همچنباشندیها ماز ماده شتریجز اسفند و خرداد ببه

Veraval ده است گزارش ش 4به  1 هندوستان(1988 Raje,.) 

 مطالعات طبق نیبنابرا. نمودند انیب 1به  11/1 دهیشور یماده به نر را در ماه ینسبت جنس ،(1932) همکاران ی وکمال

 که کندیم رییتغ یفصل ای و ماهانه صورتبه و ستین کسانی انیماهدهیشور مختلف یاهگونه در یجنس نسبتگرفته صورت

 از مجزاصورت به خاص یزمان یهادوره در ماده و نر اجتماعات که هیفرض نیا و یدمثلیتول یهامهاجرت به توانیم را آن علت

 ربمؤثر  عوامل هیفرض نیا صحت صورت در. دانست مرتبط کنند،یم یزندگ هم کنار در گرید یزمان یهادوره در و گریکدی

  .(Apparao, 1992) دریگ قرار یبررس مورد دیبا ماده و نر یهاتیجمع ییهمگرا ای ییجدا

 

 رشد -4

 نیبنابرا .کنندیم انینما زیرا ن ستگاهیز یهایژگیو ،یستیز یهایژگیدر و یتیجمع یهاتفاوت انیرشد عالوه بر ب یپارامترها  

 نیانگیم داردیم انیگرفته بصورت یهاگزارش(. Froese and Binohlan, 2000)ت اس یاز عوامل سن و رشد ضرور یآگاه

 ریومو مرگ یعیطب ریومکل، مرگ ریوممرگ(. 1932ی، ساالرپور)است  متریسانت 9/99طول  نیانگیسال و با م 4/4اعضا  یسن

 . (1932نسب و همکاران، ولی) اندشدهانیدر سال ب 21/2، 41/2، 49/2 بیبه ترت یادیص

در  یکیولوژیزیف راتییتغ(. 1934د )فتاحی و همکاران، شویکنترل م یاهیو تغذ یطیمح ،یکیژنت یفاکتورها ةلیوسرشد به  

 Turkmen et)غذا  تیفیک، (1934 هدایتی،و  فروهر) هیتغذ زانیدرجه حرارت، م ،یویکل نیب زیپوفیس هپوتاالمویمحور ه

.,2002) al بستر در یهایآشفتگ ،یادیص یفشارها ،یاگونه رونرقابت درون و ب( 2010 ,.یاet al ,Kélig) اتیخصوص 

 انیآبز یتی(، تراکم جمعAdams, 1980) ستیز محل بهباتوجه هاگونه یژن یفراوان ت،یجمع ۀانداز ،یختیر ،یدمثلیتول

(Royce, 1984تفاوت در ساختار ژنت ،)یماریب ک،ی (Tsikliras et al., 2005ن ،)یعیطب کننده نشیگز یروهای (Goldspink, 

بر  رگذاریاز عوامل تأث (Haimovichi and Velasco, 2000) ت،یجنس و مختلف فصول در انیماه دیص طی(، شرا1978

در  یو زمان یمکان یهااسیمق نکهیبه اباتوجه نیبنابرا .ها شوندتفاوت نیسبب بروز ا توانندیهستند که م یپراکنش و رشد ماه

ناقض مت ست،یمشابه مربوط ن ةو سن مورداستفاده به زمان و منطق یطول یفراوان ۀکه داد یزمان باشند،یرشد مؤثر م ةمحاسب

های مرتبط به بعضی از شاخص 1. جدول (Morales-Nin, 1989شده، دور از ذهن نخواهد بود )رشد محاسبه یبودن پارامترها

 با رشد در این گونه اشاره دارد.

 

 صید -5

 ،یریگیقالب ماه ن،یالالنگ ترال،صید آن با کشور ژاپن  یهاآب در. ردیگیمختلف صورت م یهاروش به مذکور گونه دیص  

برای صید آن استفاده  پوستانسخت دیترال ص ی ازجنوب یقایآفر یشرق سواحل در( و Sasaki, 2001ی )ریگیثابت ماه یهاتله

به  و انیماهخاص از ترال فانوس یضمن عنوان صیدگونه به نیا  رانیدر ا .(Fennessy and Groeneveld 1997) گرددمی

 دو با 1911 سال در ترال دیبرداشت به روش ص . فعالیت(1932نسب و همکاران، ولید )ریگیصورت م یآب انیروش ترال م

 1931 سال در تنها کهیطوربه است، افتهیشیافزا درصد 422 تعداد نیا سال 12اما تنها باگذشت د،یفروند شناور آغاز گرد

 در شدهکشف تازه ذخیره کی از برداشت آغاز یبرا موضوع نیاست. ا شده برابر 2 حدود شناورها تعداد قبل، سال به نسبت
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 یزودبه ،یفعل شکل به شناورها نیا صید روند ادامه صورت در شودیم ینیبشیپ است. لذا سابقهکم یامر ریذخا صید تیریمد

قرار خواهد  دیتهد معرض در هاست،آن به وابسته نانینشساحل معیشت که یکف ز و کف کینزد انیآبز از یبیشتر یهاگونه

 مطلب نیا یایگو گونه نیروند برداشت ا دهد.های دریای عمان را نشان میتغییرات روند صید این گونه در آب 1شکل گرفت 

ت )گزارش اس افتهیکاهش  1934 سال در تن 1944 به 1911 سال در تن 9219 از سیاهدهانشوریده صید شبه میزان که است

 (. 1931آمار صید شیالت، 

 

 
 

 (1911-1931های دریای عمان )توسط ایران در آب سیاهدهان شوریدهشبه یماه دیص زانیم. 1ل شک

 

د ارد یمرابطه مستق یانفانوس ماه یرهذخ ییراتسیاه با تغشوریده دهاندهند پراکنش و تراکم شبهیآنچه مطالعات نشان م  

ز ا کمتر هاییهدر ال یانتراکم فانوس ماه یشصورت که در فصول سردتر به دنبال افزا نی(. بد1931 ی،و ساالرپور نسبی)ول

شود یم یلقاره متما یبش یقعم یهابه سمت آب ییزو در فصول بهار تا پا  رودیمتر م 222تا  122 یهاهیمتر، به ال 222

 (.1932و همکاران،  نسبی)ول

 داریاپ یبرداربه اهداف مرتبط با بهره لیها جهت نگونه یشناسستیو ز تیجمع یشناسییایاطالعات مربوط به پو یآورجمع  

امر در  نیا .شود ستمیاکوس ییغذا ۀریزنج یکیاکولوژ لیمنجر به شناخت و تحل تواندیاست که م یضرور یامر انیاز منابع آبز

شوریده شبه یماه ی(. معرفSparre, 1998; Kazancheev،1981 ) اردکاربرد فراوان د یالتیش حیصح تیریاعمال مد

 آنچه .کند فراهم نیتوسط محقق را زیستی این ماهی یهاجنبه ییشناسا یهاانجام پروژه یبرا یدیجد ۀدیا تواندیسیاه مدهان

 .است دهیدبیشدت آس به آن ریذخا ،سیاهدهان ۀشوریدشبه ةگون یصیاد فشارة واسطبه دهدیم نشان صید یآمارها

 ،سیاهدهان ۀشوریدشبه انیماه ریروند برداشت از ذخا(، 1932ولی نسب و همکاران ) است که طبق مطالعات یدر حال نیا

در  گونهنیاز آن است که ا یحاک(، 1932ی )مطالعات ساالرپور. باشد ریذخا نیاز ا یبرداربهره لیوجود پتانس انگریب تواندیم

 تیجمع یاعضا ةبه هم یو فرصت کاف گرددیم دیکمتر از طول بلوغ ص یهاعمان عمدتاا در اندازه یایشمال غرب در یهاآب

 و روند نیمطلب است که در صورت ادامه ا نیا یایگرفته گو. مطالعات صورتشودینسل داده نم اءیو اح یزیرجهت تخم

سیاه کاهش  دهان ۀشوریدشبه یماه ، ازجملهانیماه فانوس ترال از حاصل یضمن دیص ریذخا ان،یماهفانوس دیص زانیم شیافزا
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 روش نیا یضمن صید میزان است. ترال دیص ۀعمد بیمعا از باال یضمن دیو ص ستمیاکوس بیتخر .خواهد داشت یریگچشم

 مناطق ۀمحدود از خارج قاره و فالت ،بستر کم اعماق در صید آشکار تخلفات. شده استمشخص درصد 12 حدود تا دیص

 جهان موردتوجه یکشورها یتمام در د،یص روش نیاصالح ا و یاستانداردساز است شده موجب ،(ییایدر لیما 12) شدهنییتع

 .(1912د )پیغمبری و همکاران، انجام شو نهیزم نیدر ا یاگسترده یهاپژوهش و ردیقرار گ ژهیو

 ترویجی ةتوصی

الزم است،  شده ویمعرف گونهینازا یدیمنبع جد یراا بوده و اخ یباارزش اقتصاد یهاگونه از یکی سیاهدهان ۀشوریدشبه ةگون  

 یاهدشنهایپ در نظر گرفته شود. ازجمله گونهینا یرجهت حفظ ذخا اییژهو یریتو مد ینو قوان قرارگرفته مذکور موردتوجه ةگون

 صید میزان و یرذخا یواقع میزان یمبنا بر صید یاصول موافقت و مجوز صدور ،یدجد یهاپروانه صدور به توقف توانیم یجیترو

 ی اشاره نمود.محل صیادان یبراسیاه، دهانۀ شوریدشبه یا و یاسب یال مانند یضمن یرذخا از یبرداربهره یتاولوو 

 
 (A. nibeه )سیادهان ۀشوریدشبه یرشد در ماهمرتبط با   یهاشاخصبرخی از . 1ل جدو

 منطقة بررسی اندازه شاخص

 آرام انوسیغرب اق ( ,2001Sasaki) متریسانت 24 طول استاندارد

 حداکثر طول

 عمان یایدر یهاآب (Sarkhanizade et al,, 2014متر )یسانت 4/42

 عمان یایدر یهاآب (1932، یساالرپور)متر یسانت 4/41

 یجنوب نیچ یایشمال در (Cheung, 2007ر )متیسانت 44

 عمان یایدر یهاآب (Khadem-Sadr, 2011)متر یسانت 91

 عمان یایدر یهاآب (1932ی، ساالر پور)متر یسانت 99 دیطول ص

 طول بلوغ

50LM 
 

 عمان یایدر یهاآب (1932ی، ساالر پور)متر یسانت 94

 ژاپن یهاآب (Sato, 1974) متریسانت 24

 هندوستان یهاآب (Vaidya 1960 ,) متریسانت 23

 رشد یالگو

 عمان یایدر یهاآب (Sarkhanizadeh et al., 2014) مثبت کیزومتریا

 عمان یایدر یهاآب (1932ی، ساالر پور)ک یزومتریا

 عمان یایدر یهاآب (Cheung, 2007ل )سا 4/4 بلوغ نیسن در اول

 سن نهیشیب

 عمان یایدر یهاآب (1932ی، ساالر پورل )سا 14

 نیچ یجنوب یایشمال در یهاآب (Cheung, 2007) سال 1/13
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