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چکیده
بررسی فونستیک خانواده سگماهیان در رودخانههای شرق استان تهران از پاییز  2931تا تابستان 2939به اجرا درآمد .برای این منظور  21ایستگاه
نمونهبرداری انتخاب شد .نمونهها پس از صید توسط الکتروشوکر با فرمالین  21درصد تثبیت شدند و جهت بررسیهای زیستسنجی به آزمایشگاه
منتقل شدند .نتایج نشان داد که دو گونه متعلق به خانواده لوچ ماهیان در رودخانههای شرق استان تهران زیست میکنند .گونه
 Paracobitis malapterusبا  58/12درصد ،بیشترین فراوانی و گونه  Oxynoemacheilus bergianusبا  21/15درصد ،کمترین فراوانی را در
ایستگاههای انتخاب شده دارد .همچنین نتایج آزمون  tنشان داد که بین فراوانی گونهها و ایستگاههای مختلف ،تفاوت معنیداری وجود دارد
( .(p<1/18ضمناً بین فراوانی گونهها و فصول مختلف ،تفاوت معنیداری دیده شد ( .(p<1/18آنالیز ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین
طول کل و ایستگاههای مختلف رابطه معنیداری وجود دارد (.(p<1/18

کلمات کلیدی :فونستیک ،لوچ ماهیان ،روخانه الر ،جاجرود ،حبله رود
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-1گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین -پیشوا

فرجی و همکاران

مقدمه

(.)Afshin, 1994

آبهای داخلی شامل رودخانهها ،چشمهها ،نهرها،
دریاچهها و برکهها مهمترین منابع آب شیرین هستند که بخش
قابل مالحظهای از جمعیت ماهیان را در خود جای دادهاند و به
لحاظ سهولت دسترسی و مطالعه از اهمیت بهسزایی برخوردارند.
رودخانهها بیشتر از سایر محیطهای آبی دیگر کشور ،مورد توجه
قرار دارند زیرا دسترسی آسانتری دارند (.)Ghasemi, 2002
بررسی پراکنش و تغییرات فراوانی ماهیان در حوزههای آبی الزمه
مدیریت زیست محیطی یک منطقه است و در این مطالعات ،قبل از
هر چیزی بررسی ماهیان آن حائز اهمیت فراوان است ( Youngs
.)and Robson, 1978
تعداد گونهها وساختار فراوانی آنها دو اصل مهم در هر
جامعة جانوری است و تنوع گونهای نمایانگر ثبات یک اکوسیستم و
جوامع و فرایندهای موجود در ان است .حضور گونههای مختلف
ماهی در هر بخش از یک رودخانه بیانکننده تغییرات در شرایط
محیطی آن بخش است و در اثر احداث سد و تغییرات شدت زیاد
آب احتمال ناپدید شدن برخی گونهها و نیز تغییر خصوصیات
زیستی و جمعیتی آنها وجود دارد ،بنابراین بررسی تغییرات گونهها
و فراوانی آنها دریک منطقه ضروری است (.)Taylor et al., 2006
رودخانههای دائمی و فصلی متعددی در استان تهران
وجود دارد که برای مشروب شدن دشت و استحصال آن برای
کشاورزی ،شرب و صنعت مورد بهرهبرداری قرار میگیرند .حبلهرود،
رود الر و جاجرود از مهمترین جریانات سطحاالرضی استان بهشمار
میروند که در شرق استان تهران قرار دارند ( .)Afshin, 1994این
رودخانهها بهلحاظ ساختار بستر و مشخصههای هیدرولوژیکی و
برخورداری از پتانسیلهای بالقوه زیستی نظیر قدرت خودپاالیی
چشمگیر و اکسیژن سرشار توانستهاند بهلحاظ بومشناختی نیز
اکوسیستمی درخور زیست انواع آبزیان باشد .اما متأسفانه بهدالیل
مختلف از جمله استقرار واحدهای خدماتی ،اراضی کشاورزی ،مراکز
مسکونی روستایی ،ورود انواع فاضآلبهای شهری و کشاورزی ،صید
غیرمجاز و ورود ماهیان غیربومی (مثل ماهی قرمز و ماهیان
پرورشی) زیستگاه آبزیان رودخانههای فوقالذکر با تهدید مواجه
شده است بهطوریکه کاهش چشمگیری در جمعیتهای برخی از
انواع گونههای آبزیان اعالم شده است (.)Khorasani, 2001
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راسته  Cypriniformesبا دارا بودن  211خانواده بیشترین تنوع را
در میان ماهیان آبهای داخلی ایران دارا میباشد .یکی از مهمترین
خانوادههای این راسته ،خانواده  Cyprinidaeمیباشد ( Esmaeili
 .)et al., 2010این خانواده دارای 22جنس و  22گونه بوده
( )Eschmeyer and Fong, 2011و دارای باالترین تنوع گونهای
در میان دیگر خانوادهها است (Eschmeyer and Fong, 2011؛
 )Esmaeili et al., 2010و خانواده لوچ ماهیان
) 22 )Nemacheilidaeگونه را بهخود اختصاص دادهاند ( Abdoli,
.)1999

 )1999( Parsaبر روی پویایی و نگرش بیوسیستماتیکی
لوچ ماهیان در رودخانه جاجرود و گرگانرود مطالعاتی انجام داده
است Banagar .و همکاران ( )1111در بررسی تنوع گونهای
رودخانه هراز در یکسال در پنج ایستگاه مختلف یک گونه از ماهی
نماچیلوس به نام ( )N. malaptrurusرا شناسایی کردند.
Vosoughiو  )1115( Torajiبا شناسایی بر روی رودخانه مزدقان
ساوه با انتخاب  2ایستگاه به مدت پنج ماه در سال دو گونه از جنس
Nemacheilus
نماچیلوس  Nemacheilus persaو
 kermanshaensisرا شناسایی کردند.
 )1115( Niknejadبه مطالعه مقدماتی بر روی لوچ
ماهیان استان فارس پرداخت و از این خانواده ،گونههای farsicas
 Nemacheilusو  Nemacheilus persaرا گزارش داده است.
همچنین  Izadianو  )1112( Fallahiبه بررسی تنوع گونهای و
فراوانی خانواده لوچ ماهیان در منابع آبی استان مرکزی پرداختند و
از این خانواده سه گونه را در آبهای این استان معرفی کردند.
 Soltaniو همکاران ( )1122در بررسی فون ماهیان ساکن در
رودخانه بیدو از اسفراین از این جنس گونه ) )N. malaptrusرا
شناسایی کرده است Khojastebanan .و همکاران ( )1121در
بررسی فون ماهیان رودخانه اهرچای در استان آذربایجانشرقی یک
گونه ( )Nemachilus bergianusرا شناسایی کردند.
 Rahmaniو همکاران ( )1122تنوع زیستی ماهیان
رودخانه تجن ساری در استان مازندران را بررسی کردند که گونه
 Paracobitis malaptrusرا در این رودخانه گزارش دادهاند.
علی رغم پراکنش گسترده این خانواده در تمام آبریزهای ایران
مطالعات اندکی در این زمینه انجام شده است .در این تحقیق تالش
شد که مطالعاتی در زمینه لوچ ماهیان در رودخانههای شرق استان
تهران انجام شود.

مواد و روشها
ابتدا براساس امکان دسترسی ،وضعیت طبیعی منطقه،
پوشش گیاهی ،شیب زمین ،پیوستن شاخههای فرعی به شاخه
اصلی ،سرعت جریان آب ،پوشش گیاهی و بستر رودخانه نسبت به
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با توجه به گستردگی اکوسیستمهای آبی در ایران ،ماهیان
از تنوع زیادی برخوردار هستند .براساس نتایج مطالعات انجام
پذیرفته ،در دریای خزر  112گونه ماهی ( Pourkazemi et al.,
 ،)2002در آبهای داخلی  152گونه ماهی ( )Coad, 1995و
درخلیج فارس و دریای عمان  221گونه ماهی گزارش شده است

بررسی فونستیک  Nemacheilidaeدر...

سال چهارم/شماره /1سال 1931

آبزیان زینتی

تعیین ایستگاه در رودخانههای مورد تحقیق اقدام شد؛ بهطوریکه
در رودخانههای جاجرود ،الر و حبلهرود مجموعاً  21ایستگاه در نظر
گرفته شد (جدول  ،2شکل .)2

استان تهران
رودخانه

جاجرود

حبلهرود

الر

ایستگاه

موقعیت جغرافیایي

فشم

''3569' 56

سعیدآباد

''3573' 26


خجیر

''35 66' 71

پاکدشت

''3547' 28

زریندشت

''3557' 44

سیمیندشت

''3551' 95


خمده

''35 63' 65

انزها

''3569' 51

پلور

''3545' 00

الر



''35 53' 45

نتایج
در طول مدت پروژه  25گونه ماهی صید و با بررسی زیست-
سنجی ماهیان و با استفاده از کلیدهای شناسایی دو گونه از خانواده
لوچماهیان ( )Nemacheilidaeشناسایی شد که شامل موارد زیر
است:
)1گونه  :Paracobitis malapterusاین گونه متعلق به جنس
 Paracobitisو خانواده
 Cypriniformesمیباشد .خصوصیات کلیدی آن شامل,D.III-8 :
 , P.10 , V. 7 A.II5بوده و از مشخصات ظاهری این ماهی می-
توان به موارد زیر اشاره کرد :رنگ زمینه زرد با نوار یا نقاط نامنظم
فاقد لکه سیاه درقاعده شعاعهای پیشین باله پشتی ،سر پوشیده با
نقاط خاکستری تیره ،بدن کشیده ،ضخیم در جلو و فشرده از
طرفین در عقب ،سر فشرده از پشت ،سوراخهای بینی بالفاصله در
جلوی چشم و نزدیک هم ،تاج طویل از نزدیک باله پشتی تا قاعده
باله دمی در باال و بعضاً در زیر ساقه دمی ،باله دمی کمی فرو رفته
یا صاف و به ندرت گرد ،دارای لوب محوری باله شکمی ،بدن
پوشیده از فلس زیر با کانون بزرگ کناری و نا هم مرکز ،خط جانبی
مستقیم و تا قاعده باله دمی ،دهان قوسی شکل و انتهایی -تحتانی
است با سه جفت سیبیلک کوتاه (شکل .)1
Nemacheilidae

و

راسته

شکل  :1موقعیت رودخانه و ایستگاههای شرق استان تهران

عملیات جمعآوری نمونهها (بهجز در ماههای یخبندان) به-
صورت ماهانه و طی  2ماه صورت گرفت و برای صید ماهیان از
12
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جدول  :1محل رودخانهها و ایستگاههای نمونهبرداری در شرق

الکترو شوکر استفاده شد .نمونههای صید شده در محلول فرمالین
 21درصد تثبیت و در آزمایشگاه برای مطالعه زیستسنجی مورد
استفاده قرار گرفتند.جهت شناسایی ماهیان صید شده بررسی
صفات ریختشناسی از قبیل :شکل بدن ،رنگ بدن ،فرم دهان ،نوع
وتعداد بالهها صفات مریستیک یا شمارشی همانند تعداد اشعههای
نرم و سخت بالهها و ....صفات زیستسنجی مانند طول کل ،طول
استاندارد ،طول چنگالی ،طول سر و  ...انجام شد .همچنین از
کلیدهای شناسایی مرجع (Abdoli, 1999؛ Vosoughi and
Mostajir, 2000؛  )Keywani et al., 2012استفاده گردید .داده-
های بهدست آمده از اندازهگیری صفات مورد بررسی با نرمافزار
( )SPSSآنالیز شدند .همچنین از آزمون  tو آنالیز ضریب همبستگی
پیرسون نیز برای نشان دادن معنیداری یا عدممعنیدار بودن بین
صفات استفاده گردید.

بررسی فونستیک  Nemacheilidaeدر...

فرجی و همکاران

تعداد  21نمونه از این گونه مورد بررسی قرار گرفت .از نمونههای
صید شده  12نمونه ماده و  2نمونه نر میباشد .در گونه
 P. malapterusدر فصل تولیدمثل از نظر ریختشناسی تغییراتی
مشاهده گردید .بهطوریکه در اوایل فصل تابستان در گونههای صید

شده ،تغییر رنگ قسمت قاعدهای بالههای پشتی و دمی ،همچنین
تغییر رنگ لکههای روی سر و تغییر رنگ قاعده سیبیلکها مشاهده
گردید .همچنین در فصل تولیدمثل افزایش رشد تخمدانها در
جنس ماده و بیضهها در جنس نر کامالً مشهود بود (شکل .)2

شکل  :3مشاهده اندام جنسي در گونه  P. malapterusجمعآوری شده از رودخانه حبلهرود (ایستگاه زریندشت)
سمت چپ :تصویر بیضهها در نمونه جنس نر صید شده از رودخانه حبلهرود
(ایستگاه زریندشت)

سمت راست :تصویر تخمدان ها در نمونه جنس ماده صید شده از رودخانه
حبلهرود (ایستگاه زریندشت)

 )2گونه  :Oxynoemacheilus bergianusاین گونه متعلق به
جنس  Oxynoemacheilusو خانواده  Nemacheilidaeو راسته
 Cypriniformesمیباشد .خصوصیات کلیدی آنD.III-8 , P.9 , :
 V. 8 , A.III5بوده و از مشخصات ظاهری این ماهی میتوان به
موارد زیر اشاره کرد :رنگ زمینه سبز ،لکههای نامنظم خاکستری
تیره بر پهلوها و لکههای عرضی مربعی شکل تیره بر پشت ،پایینتنه
زرد مات یا شیری ،شکم و زیر سر سفید ،باالی عنبیه نقرهای و
پایین آن طالیی ،بالههای پشتی ،سینهای و دمی زرد با  1-2ردیف
نقاط خاکستری ،دهان قوسی شکل ودر موقعیت انتهایی -تحتانی و
توسط سه جفت سیبیلک محصور شده است ،باله دمی کمی فرو
رفته و فاقد تاج ساقه دمی ،پهلوها فلسدار و خط جانبی کامل در
طول پهلوها میباشد (شکل.)2

شکل  :4نمای ظاهری گونه O. bergianus
تعداد  5نمونه از این گونه مورد بررسی قرار گرفت و
متغیر های مختلف (طول بدن ،طول سر )...اندازهگیری شد .از
نمونههای صید شده  2نمونه ماده و  1نمونه نر بود .پراکنش گونهای
و تعداد گونههای صید شده در ایستگاهها در جدول  1نشان داده
شده است.

جدول  :2پراکنش گونهای در ایستگاههای مختلف مطالعه
نام گونه
O. bergianus
P. malapterus

ایستگاهها
سعیدآباد
*
*

حاجيآباد
-

خجیر
*
-

زریندشت
*

سیمیندشت

خمده

*

-

ارتباط بین فراوانی گونهها و ایستگاههای مختلف با استفاده از آزمون  ،tتفاوت معنیداری را نشان داد (( (p<1/15شکل.)5
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پاکدشت
-

الر

پلور

-

-
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شکل  :2نمای ظاهری گونه P. malapterus

سال چهارم/شماره /1سال 1931

آبزیان زینتی

C

B

تعداد

O. bergianus

A

D
ایستگاههای نمونه برداری
شکل  :5نمودار فراواني گونهها در ایستگاههای مورد بررسي

(ایستگاه  :1سعید آباد-جاجرود ،ایستگاه  :2زریندشت-حبلهرود ،ایستگاه  :3سیمیندشت-حبلهرود ،ایستگاه  :4خجیر-جاجرود)

O. bergianus

آزمون  tنشان داد که بین فراوانی گونهها و فصول مختلف ،تفاوت
معنیداری ( (p<1/15وجود دارد (شکل  .)6نتایج بیانگر این بود که
فراوانی گونه  P. malapterusدر فصل تابستان بیشترین فراوانی را

دارا میباشد .اما فراوانی گونه  O. bergianusدر فصول بهار و پاییز
بیشتر است .عالوه براین فراوانی گونه  O. bergianusدر دو فصل
بهار و پاییز به احتمال  22درصد تفاوت معنیداری را نشان میدهد.

C
تعداد

A

P. malapterus

B

فصلهای نمونهبرداری

شکل  :6فراواني گونهها در فصول مختلف  ، A,C:نمایش فراواني گونه  O. bergianusو تفاوت فراواني گونه در دو فصل پاییز و
بهار ،B .نمایش فراواني گونه  P. malapterusدر فصل تابستان.

15
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P. malapterus

A

بررسی فونستیک  Nemacheilidaeدر...

فرجی و همکاران

نتایج نشان داد که بین میانگین طول کل و ایستگاههای مختلف به
احتمال  22درصد رابطه معنیداری ( )p<1/12وجود دارد
(جدول.)2
ایستگاه

طول کل

2

-666/1

ضریب پیرسون
ایستگاه

درجه اهمیت

طول کل

111/1

تعداد

25

25

ضریب پیرسون

-666/1

2

در
درجه اهمیت

111/1

تعداد

25

25

با اینکه تعداد ماهیهای صید شده ماده نسبت به نر از نظر عددی
بیشتر بود ولی از نظر آماری اختالف معنیداری بین جنسهای
مختلف و نوع گونه دیده نشد (( (p>1/15جدول .)2
جدول :4جنسهای مختلف و نوع گونه

ضریب پیرسون
جنس

نوع گونه

2

122/1

درجه اهمیت

212/1

تعداد

25

25

ضریب پیرسون

122/1

2

درجه اهمیت

212/1

تعداد

25

بحث
در این تحقیق  25نمونه از مناطق مختلف رودخانههای
شرق استان تهران صید گردید .از خانواده لوچماهیان ،دو گونه
 P. malapterusو  O.bergianusشناسایی گردید .در این
رودخانهها خانواده لوچماهیان ( )Nemacheilidaeاز فراوانی نسبتاً
خوبی برخوردار است .بهطوریکه فراوانی نسبی ،P. malapterus
 65/22درصد و فراوانی نسبی  22/16 ،O.bergianusدرصد
میباشد .درحالیکه در بررسی فون ماهیان رودخانه اهرچای در
استان آذربایجانشرقی گزارش نمودند که گونه  O.bergianusبا
فراوانی نسبی  12/5درصد وضعیت مطلوبی را در این رودخانه دارد
( .)Khojastebanan et al., 2012بررسیها در رودخانه قزلاوزن

16

جنس

نوع گونه

25

نیز نشان داد که خانواده لوچماهیان ،گونه  O.bergianusبا 1/6
درصد ،کمترین فراوانی را دارد (.)Kazemian et al., 2009
در این پروژه مشخص گردید که در رودخانه جاجرود از
و
O.bergianus
گونه
دو
لوچماهیان
خانواده
 Paracobitis malapterusدر این رودخانه وجود دارند .همچنین
در رودخانه حبلهرود ،گونه  Paracobitis malapterusاز خانواده
لوچماهیان در ایستگاههای زریندشت و سیمیندشت شناسایی شد
و این گونه از فراوانی نسبتاً خوبی در این رودخانه برخوردار است .در
رودخانه الر تنها گونه قزلآالی خالقرمز مشاهده شد.
در این تحقیق با بررسی صفات زیستسنجی مشخص
شد که حداکثر طول گونه  P. malapterusدر رودخانه جاجرود
 222میلیمتر و در رودخانه حبلهرود حداکثر طول ماهی صید شده
 222میلیمتر میباشد .این درحالی است که حداکثر طول این
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