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چکيده

با اجراي پروژه تنوع زيستي ماهيان آب هاي داخلي ايران طي سال هاي  4۸۳۱تاا  ، 4۸۳۱تعاااد ۸033
عاد نمونه ماهي از حوضه هاي مختلا

آبرياك وراو باا ادوا مختلا

دايا شاام اکتتروشاوور،

تو ساکيک ،تو گوشگير و قالب نمونه بردا ي شانا .د طول اجاراي پاروژه و بر ساي ماهياان نموناه
بردا ي شاه با توجه به اناازه جثه ،شت ظاهري ،نگ و نقش و نگا هاي موجود بر وي بان ،تعاادي از
گونهها جهت استفاده به دو

ماهيان تكئيني و آووا يومي مناسب ترخيص داده شاانا .بار اساا

نتايج باست آماه تعاااد 50گوناه از  44جان

و متعلا باه  ۱خاانواده ووو ماهياان ،Cyprinidae

ووو ماهياااان دناانااااا  ،Cyprinodontidaeفتگااار ماهياااان  ،Cobitidaeساااگ ماهياااان
جويبا ي Nemacheilidaeبه عنوان ماهيان زينتي آب هاي داخلي قاب معرفي مي باشنا.
واژگان ولياي :ماهیان زینتی ،آب هاي داخلی ،ماهیان بومی ،تنوع زیستی ،ایران

مقامه
استفاده از آکواریوم و نگهداري ماهیان زینتی در گذشته جنبه تجمالتيی و تفننيی داشيت وديی در حيار حا ير در اک ير
کشورها از جمله ایران نگهداري ماهیان آکواریومی در خانواده ها مرسوم شده است  .پرورش این ماهیان به عنوان یي
صنعت که از قابلیت هاي اشتغار زایی قابل توجه بر خوردار است ،مطرح می باشد .آبزیيان ميی تواننيد عيالوه بير تيامین
بخشی از غذاي جامعه انسانی ،براي تزئینات نیز به کار روند که در راستاي توسعه این صنعت و تودید گونه هاي نيادر کيه
خاص کشور می باشند نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد (مقدسی .)9889،ماهیان زینتی آب شیرین در مناطق مختلفيی
از جهان وجود دارند .در کشورهاي مختلف از جمله کشورهاي آسیاي جنوب شرقی و برخيی از کشيورهاي اروپيایی ،ایين
ماهیان را تك یر و پرورش می دهند و به عنوان ماهیان زینتی در محل تودید به فروش رسانده و یيا بيه کشيورهاي دیگير
صادر می کنند ( عبددی . ) 9838 ،امروزه پرورش و صادرات ماهیان تزئینيی بيراي تعيدادي از کشيورها بيه یي تجيارت
سودآور تبدیل شده است.در کشور ما نیز این صنعت در دهه اخیر رونق زیادي پیدا کرده و تعداد زیادي از افيراد در رونيد
تودید،فروش و صادرات آن سهیم می باشند (مقدسی.)9889،
متاسفانه ماهیان زینتی که در ایران عر ه می شوند همه وارداتی بوده و از گونه هاي بومی کشورهاي دیگر ميی باشيند و
برآورد می شود که حدود062گونه مختلف طی سار هاي اخیر بدون اخيذ مجوزهياي مزم بيه کشيور وارد شيده انيد .در
* نگارنده پاسخگوmrifro@yahoo.com:
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حادیكه در منابع متنوع آب هاي داخلی کشور تعدادي از گونه هاي بسیار زیبا با تنوع رنگ و نقيش و بعاياکمیاب وجيود
دارند ( افشین )9838،آنها نیز می توانندبه عنوان ماهیان زینتی معرفی شوند و سهمی از بازار را در ایين زمینيه بيه خيود
اختصاص دهند ودی تا کنون اقدام مناسبی جهت شناسایی و بهره برداري پایدار از آنهيا صيورت نگرفتيه اسيت .مطادعيه و
بررسی حا ر در راستاي شناساندن گونه هاي بومی به صنعت پرورش ماهیان زینتی بيه منويور ایجياد تنيوع گونيه اي و
جایگزین کردن گونه هاي بومی بجاي برخی از گونه هاي غیربومی انجام شده است.
مواد و وش وا
مناطق مورد نور با انجام ی گشت مقدماتی و با استفاده از نقشه و دستگاه  GPSو انتخاب تعيداد  92-91ایسيتگاه در
هر حو ه آبریز شامل اصفهان و گاوخونی ،جازموریان ،خلیج فارس و دریاي عمان ،دریاچه ارومیه ،دریاچه هامون ،دریياي
خزر ،کویر دوت  ،کویر نم  ،مرکزي  ،نیریز و شیراز و حو ه آبریز دجله با توجه به وسعت ،تعيداد منيابع آبيی و امكيان
دسترسی جهت انجام عملیات نمونه برداري انتخاب شدند .صید و نمونه بيرداري در دوره زميانی سيادهاي  9881دغایيت
 9881در طی گشت هاي مختلف انجام گردید.
نمونه برداري ها به صورت ماهانه و بوسیله دستگاه ادكتروشوکر با قدرت  9/3کیلو وات و ودتاژ  822تا  122ودت به مدت
 92تا  82دقیقه ( ،) Zalewski,1986تور سادی ،تور گوشگیر و در بعای از موارد با استفاده ازقالب انجام شد .نمونيه
ها پس از ت بیت در فرمادین  1درصد به آزمایشگاه منتقل و سپس بررسی هاي مورفومتری و مریسيتی بير روي آنهيا
انجام شد .داده هاي بدست آمده جهت تجزیه و تحلیل هاي بعدي ثبت گردیدند .هم چنین به هنگام صيید مشخصيات و
ویژگی هاي منطقه ثبت شد .شناسایی نمونه ها بر اساس مشخصات بيارز مورفودوژیي و ویژگيی هياي مریسيتی نویير
تعداد خارها در باده هاي پشتی و شكمی  ،تعداد فلس در طور خط جانبی  ،تعداد دندان هاي آرواره اي یا حلقی  ،نسيبت
هاي طودی ،مشخصات و تعداد سبیل ها ،تعداد خارهاي آبششی و .......بر اسياس کلیيدهاي شناسيایی و منيابع معتبير
جهانی و منطقه اي صورت پذیرفت.)(Berg,1949, Armantrout,1980, Holcik , 1989. Coad, 1995

نتايج
در بررسی هاي انجام شده  01گونه از 99جنس به عنوان ماهیان زینتی آب هاي داخلی شناسایی شدند (جدور .)9
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با قابليت استفاده د دنعت ماهيان تكئيني4۸۳۱-4۸۳۱  فهرست خانواده و گونه هاي شناسايي شاه د ساکهاي-4 جاول
حوضه عمومي پراونش

و گونه

جن

 دجله و کارون و رودخانه هاي جنوب شرق ایرانAphanius dispar
Aphanius ginaonis
Aphanius mento
Aphanius sophiae
Aphanius vladykovi
Barbus lacerta
Cobitis linea
Cobitis taenia
Cobitis turcica
Garra rufa
Iranocichla hormuzensis
Iranocypris typhlops
Metaschistura cristata
Oxynoemacheilus angorae
Oxynoemacheilus bergianus
Oxynoemacheilus frenatus
Oxynoemacheilus
kermanshahensis
 رودخانه کر،  حو ه آبریز دریاچه نمOxynoemacheilus persa
 دریاچييه، دریيياي خييزر، حو ييه دجلييه و کييارونParacobitis malapterura
 دریاچه ارومیه، نم
 منطقه محدودي در استان درستانParacobitis smithi
 حو ه دجله و کارونParacobitis tigris
 رودخانه هاي جنوب شرق ایرانParachistura bampurensis
 رودخانه هاي جنوب شرق ایرانParachistura kessleri
 رودخانه هاي جنوب شرق ایرانParachistura sargadensis
 حو ه دریاي خزرRhodeus seriseus amarus
 بندر عباس،چشمه آب گرم گنو
حو ه رودخانه کارون
 زاینده رود و دریاچه نم،کر
حو ه رودخانه هاي دجله و کارون
حو ه آبریز دریاي خزر و دجله
 رودخانه کر، حو ه آبریز خلیج فارس
حو ه آبریز جنوب دریاي خزر و دجله
رودخانه کر
 رودکارون،حو ه آبریز دجله
 میناب، رودخانه حسن دنگی
غار در استان درستان
حو ه خزر و سیستان
 دریاچه ارومیه،حو ه جنوب دریاي خزر
 دریاچه نم،حو ه جنوب دریاي خزر
 رودکارون، حو ه آبریز دجله
 دز و کارون،حو ه آبریز دجله

خانواده

Cyprinodontidae
Cyprinodontidae
Cyprinodontidae
Cyprinodontidae
Cyprinodontidae
Cyprinidae
Cobitidae
Cobitidae
Cobitidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Nemacheilidae
Nemacheilidae
Nemacheilidae
Nemacheilidae
Nemacheilidae
Nemachilidaee
Nemacheilidae
Nemacheilidae
Nemacheilidae
Nemacheilidae
Nemacheilidae
Nemacheilidae
Cyprinidae
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در ادامه  ،گونه هاي مزبور معرفی می شوند:
)Aphanius dispar ( Rupell,1829
از خانواده کپور ماهیان دنداندار و بسیار زیبا می باشد  .دو نوار هالدی شكل عر ی روي باده دمی دارد .نر و ماده کيامال از
هم قابل تشخیص هستند .ماده ها داراي رنگ نقره اي با نوارهاي عر ی روي بدن می باشند ودی نرها بیشتر به رنيگ زرد
مایل به سبز بوده که در سطح پشتی آنها دكههایی مشاهده می شيود  .باديه دميی داراي نوارهياي سيیاهرنگ ميی باشيد.
حداک ر طور در این گونه به  3سانتی متر میرسد .در قسمتهاي پيایینی رودخانيه هيا و آبگیرهيا زنيدگی ميیکنيد و از
حشرات آبزي تغذیه می کند .با توجه به اندازه کوچ و رنگ آمیزي زیبيایی کيه دارد میتوانيد بيه عنيوان مياهی زینتيی
معرفی شود .در حو ه دجله و کارون و رودخانههاي جنوب شرق ایران مشاهده شد (شكل .)9

شت Aphanius dispar -4

)Aphanius ginaonis (Holly,1929
از خانواده کپورماهیان دنداندار و بومی کشور ایران است .رنگ بدن در قسمت پشت تیره  ،در پهلوها سيفید و خاکسيتري،
باده ها متمایل به نارنجی می باشند .نرها رنگ روشنتري دارند .در باده پشتی داراي  1تا  1ردیيف افقيی دكيه هياي تیيره
میباشند .امكان استفاده از آن به عنوان ماهی آکواریومی وجود دارد .حداک ر طور در این ماهی به  3سانتی متر میرسيد.
از جلب ها و بی مهرگان آبزي تغذیه می کند .تنها زیستگاه آن در جهان و ایيران چشيمه آب گيرم گنيو در بنيدرعباس
میباشد .به ددیل محدودیت ذخایر این گونه بایستی در بهره برداري از آن نوارت و کنترر کامل صورت گیرد ( شكل.)0

شكل Aphanius ginaonis -0

)Aphanius mento (Heckel,1843
از خانواده کپورماهیان دنداند ار می باشد و با توجه به اندازه کوچ و ظاهر بسیار زیبا می تواند به عنوان ماهی آکواریومی
معرفی گردد .نرها بیشتر به رنگ قهوه اي تیره و ماده ها به رنگ قهوه اي روشن تا خاکستري روشن همراه بيا دكيه هيا و
نقاط نقره اي و تیره می باشند .حداک ر طور این ماهی به  1سانتی متر می رسد .در بخش هاي پایینی رودخانه ها و بین
گیاهان آبزي یافت می شود .از حشرات آبزي و برخی سخت پوستان تغذیه می کند .در حو ه رودخانه کارون صید شد.
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)Aphanius sophiae (Heckel,1847
از خانواده کپورماهیان دنداندار و داراي نقش و نگارهاي بسیار زیبایی بر روي بدن می باشد .در نرها رنيگ بيدن قهيوهاي
روشن با نوارهاي نقره اي رنگ بوده و رنگ باده پشتی مایل به آبی با نوارهاي عر ی می باشد .رنگ ميادههيا روشينتير و
همراه با دكه هاي تیره قهوه اي می باشند .حداک ر طور این ماهی به  1سانتی متر می رسد .این مياهی در قسيمتهياي
پایینی رودخانه ها و مناطق پوشیده از گیاهان آبزي زندگی می کند .از حشرات آبيزي و سيخت پوسيتان کوچي تغذیيه
میکند .در ایران در حو ه رودخانه کر -زاینده رودو دریاچه نم صید شده است.
)Aphanius vladykovi (Coad,1988
از خانواده کپورماهیان دنداندار می باشد که جنس نر داراي نوارهاي عر ی روشن بر روي بدن و جينس مياده داراي دكيه
هاي تیره در دو طرف بدن است .داراي طور معمودی برابر با  1سانتی متر و حداک ر به  1/8سيانتی متير ميی رسيد و بيه
ددیل نوع رنگ آمیزي آن بسیار زیبا می باشد .ازحشرات آبزي و سخت پوستان تغذیه می کند و در حو ه رودخانيه هياي
دجله و کارون صید شد( شكل.)8

شت Aphanius vladykovi -۸

)Barbus lacerta (Heckel,1843
از خانواده کپورماهیان بوده که سطح پشتی بدن قهوه اي زیتونی همراه با دكيه هيایی بير روي باديه پشيتی و باديه دميی
میباشد .داراي حداک ر طور  83/1سانتی متر می باشد .همچنین دكه هاي سیاهرنگ به تعداد زیاد بير روي سيطح بيدن
دارد .در قسمت هاي بامیی رودخانه ها و بسترهاي سنگالخی و رودخانه ها زیست می کند .به ددیل رنگ و دكه هاي تیره
در روي بدن و اندازه کوچ می تواند به عنوان ماهی زینتی معرفی گردد .در حو ه آبریز جنيوب دریياي خيزر و حو يه
آبریز دجله به تعداد زیاد صید شد.
)Cobitis linea (Heckel,1847
از خانواده رفتگر ماهیان و بومی ایران می باشد .رنگ بدن سفید و در قسمت پهلو برنگ زرد اسيت .حيداک ر طيور بيراي
جنس نر  6/1و براي جنس ماده  8/1سانتی متر می باشد .در بخش هاي پائینی رودخانه هيا بيا بسيتر گليی و ماسيهاي و
مبالي گیاهان آبزي زیست میکند .کفزي خوار بوده و از بی مهرگان آبزي تغذیه می کند .در ایران در رودخانههاي کير و
حو ه آبریز خلیج فارس یافت میشود.
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)Cobitis taenia ( Linnaeus,1758
از خانواده رفتگر ماهیان می باشد .بدن این ماهی از پهلوها فشرده شده و در دو طرف بدن دكيه هياي تیيره وجيود دارنيد.
اندازه طور معمودی این ماهی  1سانتی متر و حداک ر طور براي جنس نير  98/1و بيراي جينس مياده  1/1سيانتی متير
میباشد .به ددیل ظاهر زیبا و نقش هاي روي بدن به عنوان ماهی زینتی معرفی می گردد .زیستگاه این ماهی در قسيمت
هاي پایینی رودخانه با بستر ماسه اي و گلی می باشد .در حو ه آبریيز جنيوب دریياي خيزر و حو يه دجليه صيید شيد
(شكل.)1

شكل Cobitis taenia -1

)Cobitis turcica (Hanko,1925
از خانواه رفتگر ماهیان و داراي رنگ و نقش هاي زیبا برروي بدن می باشد .حيداک ر طيور ایين مياهی  8/9سيانتی متير
میباشد .زیستگاه اصلی آن کشورهاي ایران و ترکیه و بومی این مناطق است .در ایران در رودخانيه کير صيید شيد .ایين
ماهی به عنوان ماهی زینتی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
)Garra rufa (Heckel,1843
از خانواده کپورماهیان می باشد .داراي بدنی به رنگ قهوه اي مایل به سبز زیتونی تا سبز تیره می باشد .یي دكيه تیيره
مایل به سبز و آبی در پشت سرپوش آبششی وجود دارد .رنگ باده ها متمایل به نارنجی است  .حداک ر طور ایين مياهی
به  91سانتی متر می رسد  .دب ها جهت تغذیه از بستر سخت تكامل یافته به طوریكه به آن سنگ دیس نیز ميی گوینيد.
از فیتوپالنكتون و بی مهرگان آبزي تغذیه می کند و در زمان تودید م ل بر روي پوزه آن برجسيتگی هياي جنسيی دیيده
میشود .بخاطر رنگ بدن و نوع دهان می تواند به عنوان ماهی زینتی معرفی گردد .در ایران بیشتر در حو ه آبریز دجليه
و رودخانه کارون شد.
)Iranocichla hormuzensis (Coad,1982
از خانواده کپورماهیان می باشد .اندازه آن کوچ و ظاهري زیبا دارد می تواند به عنوان ماهی زینتی معرفی شيود .رنيگ
بدن در ماهیان نر در قسمت بامي تنه تیره و در قسمت پایین به رنگ آجري است .رنگ جنس ماده بطور کلی روشن تير
است .بر روي سر و بدن دكه هایی به رنگ سفید وجود دارند .حداک ر طور براي این ماهی  1/3سانتی متر میباشد .رژیيم
غذایی آن شامل جلب و دیتریت می باشد .حمل نوزادان در دهان نیز نقش بسیار موثري در حفي نسيل ایين گونيه در
برابر خطراتی از قبیل دشمنان طبیعی و آدودگی ها دارد .این ماهی در رودخانه هاي حاشیه خلیج فارس از جمليه حسين
دنگی در استان هرمزگان صید شد.
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)Iranocypris typhlops (Bruun&Kaiser,1944
از خانواده کپورماهیان می باشد .داراي  0جفت سبیل و فاقد چشم و همچنین بدنی فاقد رنگدانيه دارد  .حيداک ر طيور
این ماهی  1/1سانتی متر است .این گونه داراي زیستگاه محدودي در غار ،در اسيتان درسيتان بيوده و در معيرر خطير
انقرار می باشد .این گونه به طور بادقوه به عنوان ی ماهی زینتی آب هاي داخلی ایران مطرح است ودی بهره برداري از
این گونه با توجه به موقعیت آن از نور زیستی در شرایط فعلی که نوارت چندانی بر روي ماهیان زینتی اعمار نمی شود،
توصیه نمی گردد.
)Metaschistura cristata (Berg,1898
از خانواده سگ ماهیان جویباري است .داراي سه جفت سبیل است و دكه هاي تیره در پایه شعاع هاي غیر منشعب باديه
پشتی آن موجود می باشد .قسمت جلوي بدن به رنگ تیره و در قسمت عقب بدن تعداد  1تا  8نوار قهوه اي رنگ وجيود
دارد وبه همین ددیل داراي ظاهري زیبا بوده و به عنوان ماهی آکواریومی قابل استفاده می باشد .حداک ر طور این مياهی
به  6/8سانتی متر می رسد .در قسمت هاي بامیی رودخانه ها با بسيترهاي سينگالخی زنيدگی ميی کنيد  .ایين گونيه از
بنتوزها تغذیه می کند .در حو ه خزر و سیستان صید شد.
)Oxynoemacheilus angorae (Steindachner,1897
از خانواده سگ ماهیان جویباري می باشد .رنگ بدن تقریبا زرد و بر روي خط جانبی دكه هاي قهوه اي دیده می شود .به
ددیل رنگ و نقش زیبا بر روي بدن به عنوان ماهی آکواریومی معرفی می شود .حداک ر طور این ماهی  8/1سيانتی متير
می باشد .در رودخانه هاي با بستر سنگریزه و ماسه اي زندگی کرده و از حشرات آبزي تغذیه می کند  .در حو يه هياي
جنوب دریاي خزر ،دریاچه ارومیه و دریاچه نم صید شد.
)Oxynoemacheilus bergianus (Derzhavin,1934
از خانواده سگ ماهیان جویباري می باشد .بدن و باده ها پوشیده از دكه هاي خاکستري تیره است .در پهلوها و پشت بدن
دكه هاي مربعی شكل و برنگ خاکستري تیره تا قهوه اي وجود دارند .حداک ر طور این ماهی  1/3سانتی متر ميی باشيد.
سر از بام به پایین فشرده است .بیشتر در قسمت هاي میانی و فوقانی رودخانه ها با بستر قلوه سنگی -ماسيه اي زنيدگی
می کند .از بی مهرگان و حشرات آبزي تغذیه می کند .بيه ددیيل نقيش و نگارهياي روي بيدن داراي ارزش نگهيداري در
آکواریوم را دارد .در حو ه جنوب دریاي خزر و دریاچه نم صید شد.
)Oxynoemacheilus frenatus (Heckel,1843
از خانواده سگ ماهیان جویباري می باشد .بدن به رنگ زرد و داراي خادهاي قهوه اي بوده و ی نوار سیاه رنگ در جهت
دو چشم وجود دارد .بر روي باده پشتی و باده دمی نوارهاي باری و دكه هاي تیره وجود دارد .حداک ر طور این ماهی بيه
 3سانتی متر می رسد .به همین ددیل بسیار زیبا بوده و به عنوان ماهی زینتی معرفی می شود .کفزي بيوده و در قسيمت
هاي بامیی رودخانه ها زندگی می کند و از بنتوزها تغذیه می کند .در حو ه آبریز دجله و رودخانه کارون صید شد.
)Oxynoemacheilus kermanshahensis (Bnarescu and Nalbant,1996
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از خانواده سگ ماهیان جویباري است  .رنگ بدن مایل به زرد  ،دكه هاي قهوه اي تیره و  8نوار عر ی قهوه اي در پهلوها
وجود دارد .باده دمی آن پهن و کوتاه است .حداک ر طور این ماهی  6/8سانتی متر میباشد .استفاده از آن به عنوان ماهی
آکواریومی مناسب می باشد .کفزي بوده و در قسمت هاي فوقانی رودخانه ها با بستر قليوه سينگی زنيدگی ميی کنيد و از
بنتوزها تغذیه می کند  .در حو ه آبریز دجله و رودخانه هاي دز و کارون صید شد.
)Oxynoemacheilus persa (Heckel,1847
از خانواده سگ ماهیان جویباري با اندازه کوچ می باشد .رنگ بدن مایل به زرد همراه با دكه هياي قهيوه اي یيا سيیاه و
تعدادي نوار تیره در قسمت انتهایی بدن دارد .دربامي سر دكه هاي قهوه اي وجود دارد  .ی نوار قهوه اي تیره از جليوي
چشم تا جلوي پوزه کشیده شده است .حداک ر طور این ماهی  91سانتی متر می باشد .در قسمت هياي میيانی و بيامیی
رودخانه با بستر قلوه سنگی و ماسه اي زیست می کند  .کفزي بوده و از بی مهرگان بستر رودخانه ها تغذیه می کنيد .در
حو ه آبریز نم و رودخانه کر صید شد.
)Paracobitis malapterura (Valenciennes,1846
از خانواده سگ ماهیان جویباري می باشد .بدن پوشیده از دكه هاي کوچ خاکستري و قهوه اي تیره است .پشت بدن به
رنگ تیره و خار هاي تیره در پهلوها کمتر می شوند .حداک ر طور این ماهی به  1سانتی متر می رسد .به عنوان ماهی
زینتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد .کفزي بوده و در قسمت هاي بامیی رودخانيه هيا بيا بسيتر قليوه سينگی زنيدگی
میکند و از بنتوزها تغذیه می کند .درحو ه دجله و کارون ،حو ه دریاي خزر و حو ه دریاچيه نمي وحو يه دریاچيه
ارومیه صید شد.
)Paracobitis smithi (Greenwood,1976
از خانواده سگ ماهیان جویباري است .این گونه فاقد چشم بوده و بدن تقریبا خاکسيتري و عياري از هير گونيه دكيه ميی
باشد .حداک ر اندازه  6سانتی متر است .گونه اي بومی بوده و تنهيا در ایيران وجيود دارد بنيابراین از دحيان ژنتیكيی نیيز
اهمیت دارد .قابلیت نگهداري در آکواریوم را دارد ودی استفاده از این گونه بایستی با در نوير گيرفتن شيرایط بحرانيی آن
صورت بگیرد .از ارتفاعات زاگرس وحو ه آبریز رود دز صید شد.
)Paracobitis tigris (Heckel,1843
از خانواده سگ ماهیان جویباري می باشد.رنگ بدن زرد با تعدادي نوار عر ی باری  ،برنگ تیره در پهلوها اسيت .روي
باده پشتی ی نوار سیاه و باده دمی داراي دو نوار سیاهرنگ است .حداک ر طور براي این ماهی  3/8سانتی متر می باشد.
بیشتر در قسمت هاي فوقانی و میانی رودخانه ها با بستر سنگالخی زیست نموده و از بنتوزها تغذیه می کنند .در حو يه
دجله و کارون صید شد.
)Paraschistura bampurensis (Nikolskii,1900
از خانواده سگ ماهیان جویباري است .رنگ بدن مایل به زرد تا سبز زیتونی و رنگ باده ها مایل بيه نيارنجی ميی باشيند.
داراي  8-1عدد نوار قهوه اي تیره عر ی بر روي بدن می باشد .داراي سبیل هاي بلند است .خط جانبی در ایين مياهی
کامل نبوده و تا امتدادابتداي باده پشتی ادامه می یابد .در پایه باده دمی آن ی نوار سیاهرنگ افقی وجيود دارد .حيداک ر
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طور این ماهی  1/1سانتی متر می باشد .به ددیل ظاهر زیبا می تواند به عنوان مياهی زینتيی ميورد اسيتفاده قيرار گیيرد
.کفزي بوده و از بنتوزها تغذیه میكند .دررودخانه هاي جنوب شرق ایران صید شد.

)Paraschistura kessleri (Gunther,1889
از خانواده سگ ماهیان جویباري است .بر روي بدن داراي تعداد  92-91نوار عر ی به رنگ قهوه اي تیيره و دكيه هياي
تیره برروي باده هاي پشتی ،دمی و مخرجی می باشد .تعداد دو نوار تیره بر روي باده پشتی وجود دارد .حداک ر طور ایين
ماهی  1/8سانتی متر می باشد .به ددیل وجود نقش هاي زیبا بعنوان گونه زینتی معرفی ميی شيود .در رودخانيه هياي بيا
بستر قلوه سنگی زیست نموده و از بنتوزها تغذیه می کند .در رودخانه هاي جنوب شرق ایران وجود دارد.
)Paraschistura sargadensis (Nikolskii,1900
از خانواده سگ ماهیان جویباري می باشد .تعداد دو دكه تیره بر روي باده دمی و ی دكه تیره در زیير اوديین شيعاع باديه
پشتی دیده می شود  .رنگ بدن در قسمت پشت قهوه اي و  98-91عدد دكه هياي تیيره در امتيداد خيط جيانبی وجيود
دارند .حداک ر طور این ماهی  1/1سانتی متر می باشد .به عنوان ماهی زینتيی و آکواریيومی قابيل اسيتفاده ميی باشيد.
کفزي بوده و از بنتوزها تغذیه می کند .در رودخانه هاي جنوب شرق ایران صید شد.
)Rhodeus sericeus amarus (Bloach,1782
از خانواده کپورماهیان میباشد .رنگ بدن سبز مایل به خاکستري است و داراي ی نوار آبيی مایيل بيه بينفش در ناحیيه
خلفی بدن می باشد .داراي طور معمودی برابر با  1سانتی متر و حداک ر  1/1سانتی متر می باشد .این مياهی هميه چیيز
خوار بوده و از فیتوپالنكتون  ،کرم ها و سخت پوستان کوچ تغذیه می نمایيد .بيا صيدف هياي آب شيیرین همزیسيتی
داشته و مودد ماده در زمان تخم ریزي با ی دوده بلند تخم گذار که از منفذ تناسلی آن خارج ميی شيود تخيم هيا را بيه
داخل محفوه آبششی صدف منتقل می کند .می توان آنرا به عنوان ماهی زینتی مورد استفاده قرار داد .در حو ه دریياي
خزر صید شد.
بحث و نتيجه گيري
در حار حا ر انواعی از ماهیان با نام هاي تجاري ددق ماهی ،تایگر ،انجل ،اسكار ،کت فیش  ،دیسيكاس  ،گيوبی  ،گليد
فیش ،گورامی ،شارك و ........در کشورمان به عنوان ماهیيان آکواریيومی ميورد اسيتفاده قيرار ميی گیرندکيه همگيی آنهيا
غیربومی بوده و به ایران وارد شده اند  .این در حادیست که در منابع آبهاي داخلی کشور گونيه هياي متعيددي از ماهیيان
بومی در کنار انواع غیر بومی می توانند به عنوان ماهیان زینتی مورد استفاده قرار بگیرند.
به طور کلی تعداد گونه هاي موجود ماهیان آب شیرین در ایران در حدود  912گونه می باشيند(عبيددی .)9838 ،حيدود
نیمی از آنها از خانواده کپور ماهیان یا  Cyprinidaeبوده و اغلب این ماهیان خاص آب هاي داخلی کشور ایران و بيومی
هستند که این مو وع ددیلی بر اهمیت آنهاست ومحافوت از آنها را اميري يروري و بسيیار مهيم ميی نمایيد (راميین،
9838؛ .) Saadati,1977عالوه بر این ،حف و نگهداري این ماهیان بيه دحيان ذخیيره ژنتیكيی داراي اهمیيت زیيادي
میباشد (.)Winfield & Nelson,1991
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خانواده کپور ماهیان بزرگترین خانواده از ماهیان آب هاي شیرین هستند و گونه هاي مختليف آن چيه بيه دحيان تيامین
غذاي جوامع انسانی وچه به عنوان ماهیان آکواریومی داراي ارزش و اهمیت زیادي می باشند (.(Nelson,2006
برخی از انواع ماهیان غیر بومی وارداتی مانند تیالپیاي تزئینی در فقدان نوارت کارآمد و موثر بر صينعت در صيورت ورود
به اکوسیستم هاي آبی کشور می تواند تاثیرات نامطلوبی بر اکوسیستم هاي آبی کشور بر جياي گيذارد .عيالوه بير انتقيار
برخی از بیماري هاي احتمادی امكان دارد با گونه هاي بومی رقابت نموده و با توجه به توانمندي هاي زیسيتی ميی توانيد
سيبب اشييغار جایگياه اکودوژیي آنهييا و در نهایيت باعييب حييذف و از بيین رفييتن گونيه هيياي ارزشييمند بيومی گييردد
) .(Wootton,1992ماهیانی که در این تحقیق به عنوان ماهیيان زینتيی معرفيی شيده انيد متعليق بيه خيانواده هياي
کپورماهیان ،سگ ماهیان جویباري ،رفتگر ماهیان و کپورماهیان دنداندار می باشيند کيه اک يرا داراي بیشيترین میيزان
پراکندگی در سطح ایران بوده و تقریبا در تمامی حو ه هاي آبریز به خصوص در حو ه آبریز دجله وحو ه آبریز جنوب
دریييياي خيييزر بيييه وفيييور یافيييت ميييی شيييوند(وثيييوقی و مسيييتجیر .9888شيييریعتی .9838 ،عباسيييی و همكييياران،
 )Coad,1996a,1996b,2013.9838و می توان از آنهاکه با شرایط اکودوژی کشورمان کامال سازگاري دارندبه جياي
ماهیان وارداتی استفاده نمود.
در واقع این ماهیان با ویژگی هاي خاص و منحصر به فرد خود این استعداد را دارند تا با ی نگيرش نيوین بتيوان جيایی
براي آنها در میان ماهیان زینتی باز کرد و حتی با مطادعه گسترده تيري دررابطيه بيا شيناخت و بیوديوژي ایين ماهیيان و
همچنین اقدامات عملی در زمینه تك یر و پرورش آنها براي صادرات این گونه هاي نادر اقدامات موثري انجام داد .بيا ایين
شرایط می توان انتوار داشت که صنعت پرورش ماهیان زینتی در کشورمان رشد و توسيعه بیشيتري نميوده واز یكطيرف
موجب افزایش اشتغار واز طرف دیگر باعب افزایش درآمد بیشتر پرورش دهندگان شود.
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