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  چکیده
 Barbus lacertaاز گونـه  نمونه  يتعداد ،شد اجرا1389تا  1384 هايایران طی سالهاي داخلی بررسی تنوع زیستی ماهیان آب تحقیقاتی پروژه

اصلی جهـت   عنوان وسیله از دستگاه الکتروشوکر به .شدند صیدشود ران که زیستگاه اصلی آن محسوب میایغرب و غرب شمال در مناطق شمال،
هاي مورفومتریک و آزمایشگاه منتقل شده و فاکتورشده در فرمالین به  صورت تازه و یا تثبیته دست آمده ب ههاي بنمونه. شد ها استفادهصید نمونه

-د هر دو گونه اندازهنسبت در مور 11فاکتور مورفومتریک و مریستیک و تعداد  24ها تعداد ر این بررسید. شدند گیري و شمارشمریستیک اندازه

اندازه جثه، شکل ظاهري، رنگ و نقش و نگارهاي موجود بر روي بدن، این گونه جهت استفاده به صورت مـاهی   با توجه به. شدبررسی و گیري 
  .باشدمی زینتی و آکواریومی مناسب

  
  .، ماهی زینتیفاکتورهاي مورفومتریک و مریستیک ،Barbus lacerta :کلیدي کلمات
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  مهمقد
داري ماهیـان زینتـی در گذشـته جنبـه     استفاده از آکواریـوم و نگـه  

ولی در حـال حاضـر در اکثـر کشـورها از     ، تجمالتی و تفننی داشت
هـا مرسـوم شـده    داري ماهیان آکواریومی در خانوادهجمله ایران نگه

هـاي  هاي داخلی کشـور تعـدادي از گونـه   در منابع متنوع آب. است
یـاب وجـود دارنـد کـه     کـم  گ و نقـش و بعضـا  بسیار زیبا با تنوع رن

 رامـین و دوسـتدار،  ( به عنوان ماهیان زینتی معرفی شوند توانند می
از جنس سس ماهیان و متعلق بـه   Barbus lacertaگونه  ).1393

هـاي  در نقـاط مختلـف ایـران بـا نـام      .باشدماهیان می خانواده کپور
 پـر هزرد ،)نمازنـدرا (زردك قلمـی   .شـود محلی مختلف شناخته می

 مـاهی چهـار شـاخ    ،)کرمانشـاه ( کژ ،)آذربایجان( مغارچین ،)گیالن(
این گونه در منـاطق   ).لرستان( و شاه ماهی )چهارمحال و بختیاري(

یـابی  غربی ایران خصوصا در برخی از نقاط استان لرستان قابل دست
ریز را اشغال نموده و است و مناطق نسبتا وسیعی از چند حوضه آب

دو  .رسد که از شرایط زیسـتی مناسـبی برخـوردار اسـت    ر مینظه ب
بستر در پـراکنش ایـن مـاهی اثـر      جنس سرعت جریان آب وعامل 

  ).1392اسدي،( قابل توجهی دارند
هـاي بـومی   مطالعه و بررسی حاضر در راستاي شناساندن گونه

تري به صنعت پرورش ماهیان زینتـی بـه منظـور ایجـاد تنـوع      بیش
هـاي  جاي برخی از گونهه هاي بومی بکردن گونه زیناي و جایگگونه

  .غیربومی انجام شده است
  

  مواد و روش کار
 ابع اصـلی در منـاطق شـمال،   هـا در منـ  در این بررسی صید نمونـه 

وسـیله دسـتگاه الکتروشـوکر بـه عنـوان      ه ایران ب غرب غرب وشمال
کیلووات برق بـا جریـان مسـتقیم و     7/1وسیله اصلی صید با قدرت 

 ).Nielson, & Johnson, 1983( شـد  ولت انجام 300-400ولتاژ 
شـرایط ماننـد بـاال بـودن      در بعضی از موارد به علت مناسب نبـودن 

عمق زیاد آب، شیب تند و سرعت زیاد آب  محلول، هايغلظت نمک

جاي دستگاه الکتروشوکر، از ابزار دیگري مانند تور سالیک و تـور  ه ب
  ).iZalewsk,1986( دعمل آمه گوشگیر استفاده ب

صـورت  دست آمده اغلب با استفاده از یخدان بـه  ه هاي بنمونه
ها در در بعضی از موارد نیز نمونه .شدندتازه به آزمایشگاه منتقل می

هـاي  در آزمایشـگاه فاکتور  .شـدند تثبیت مـی  %10محلول فرمالین 
اطالعـات  . شـدند گیـري و شـمارش   مورفومتریک و مریستیک اندازه

اهی در سـنجی دو گونـه مـ   هـاي زیسـت  دست آمده از بررسیخام ب
وارد شده و سپس عملیات پـردازش صـورت گرفتـه     xcelEافزار  نرم

 11جداول صفات نسبی به تعداد  SPSSافزار با استفاده از نرم .است
در این جدول براي هر گونـه مقـادیر    .نسبت براي هر گونه تهیه شد

معیار صفات ریختـی محاسـبه و    میانگین، حداکثر، حداقل و انحراف
  .وارد شده است

  
  نتایج

باشـد و پوشـیده از   شکل بدن این ماهی نسبتا باریک و کشـیده مـی  
راي تعـداد زیـادي   هایی با اندازه کوچک بوده و سـطح بـدن دا  فلس
لکه هاب تیره بر روي باله پشتی و بالـه دمـی    .باشد هاي تیره میلکه

رنگ بدن در سـطح پشـتی   . شوندبه تعداد زیاد و به وضوح دیده می
در پهلوها به رنگ سبز زیتونی و انتهاي باله هـا بـه رنـگ     سبز تیره،

ها متوسط لب. دهان زیرین و اندازه آن کوچک است.باشدنارنجی می
بـر  . باشـد تا ضخیم بوده و لب پائین اغلب داراي زائده گوشـتی مـی  

 10نبی عدد فلس، در باالي خط جا 61 -65روي خط جانبی اغلب 
هـا دو  سـبیلک . گـردد عدد فلس مشاهده می 7 -9عدد و پائین آن 

اي و اغلـب از نظـر ضـخامت متوسـط     جفت بوده و به شکل اسـتوانه 
و تعداد خارها بر روي تیغه  عدد 40هاي بدن تعداد مهره. شندبا می

عدد شعاع منشعب  8معموال تعداد . باشندعدد می 13 -14آبششی 
تعـداد   عدد شعاع منشعب در بالـه مخرجـی،   5 تعداد در باله پشتی،

عــدد شــعاع  8اي و تعــداد شــعاع منشــعب در بالــه ســینه 15 -16
ردیفی و به  3هاي حلقی دندان. منشعب در باله شکمی وجود دارند

 .باشندمی 2.3.5 -5.3.2فرمول 
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Barbus lacerta Heckel,1843 
DIII-IV/8   AII/5-6   L.L 57-69 

  
  Barbus lacertaگونه  سنجیزیستدست آمده از ه هاي بهاي مختلف برخی از دادهنسبت نمایش :1جدول
  انحراف از معیار  میانگین  حداکثر  حداقل  دامنه  تعداد  نسبت

T.L/H.L  38  19/1  03/4  22/5  39/4  24/0  
T.L/Body.D  38 19/1  76/4  95/5  24/5  32/0  

T.L/Pc.L  38 84/2  10/5  93/7  14/6  65/0  
H.L/Snout.L  38 60/0  09/2  69/2  46/2  14/0  

H.L/D.Spine.L  38 32/1  35/1  67/2  67/1  38/0  
A.L/D.Spine.L  38 70/0  94/0  64/1  25/1  19/0  

H.L/Eye.D  38 13/4  67/2  80/6  75/4  14/1  
1H.L/BarbL  38 37/4  30/3  67/7  27/5  12/1  
2H.L/BarbL  38 92/4  75/2  67/7  09/4  09/1  

A.L/D.L  38 37/0  67/0  04/1  88/0  13/0  
A.L/Body.D  38 51/0  64/0  14/1  90/0  14/0  

  
هـا و برخـی از   هـاي میـانی و فوقـانی رودخانـه    این ماهی در قسمت

هاي باال دست رودخانه که کند و معموال قسمتها زندگی میچشمه
بسـتر   .دهـد تند و اکسـیژن کـافی اسـت تـرجیح مـی      داراي جریان

 Hpکند سنگالخی بـوده و  ها زیست میمناطقی که این گونه در آن
ان و تخم پوستسخت از حشرات آبزي،.باشدآب نیز معموال قلیایی می
  .نمایدو الرو ماهیان تغذیه می

  
  بحث و نتیجه گیري

 180هاي موجود ماهیان آب شیرین در ایـران در حـدود   تعداد گونه
ها از خانواده کپور ماهیـان بـوده و   حدود نیمی از آن .باشندگونه می

باشند میهاي داخلی کشور ایران و بومی اغلب این ماهیان خاص آب
موجـودات  محافظت از  ست وا هاکه این موضوع دلیلی بر اهمیت آن

. 1378رامـین،  (نمایـد  را امري ضروري و بسیار مهـم مـی   یاد شده
Saadati, 1977 .( داري ایـن ماهیـان بـه    عالوه بر این، حفظ و نگـه

  Winfield(باشـد  لحاظ ذخیره ژنتیکی داراي اهمیت زیـادي مـی  

and Nelson,1991.(  
هـاي آب  ترین گونهیان متعلق به خانواده کپورماهیان اصلیماه

هـاي  هاي آب شـیرین از رودخانـه  شیرین بوده و در انواع اکوسیستم
هـاي راکـد و منـابع    آب چشمه، ها،بزرگ و کوچک گرفته تا دریاچه

ماهیان گرما دوسـت بـوده و بخـش     این. زمینی حضور دارندآبی زیر
در  .کننـد و مجـاور آن زنـدگی مـی    ها در مناطق اسـتوایی اعظم آن
هاي جغرافیایی باالتر حرکت کنـیم  که هرچه به طرف عرض صورتی

هـاي جغرافیـایی شـمالی بـه     ها کاسته شـده و در عـرض  از تنوع آن
خانواده کپور  .)Berg, 1949(شوند وسیله آزاد ماهیان جایگزین می

بـوده و   هـاي ماهیـان  ترین خـانواده ترین و مهمماهیان یکی از بزرگ
 .)Nelson, 2006(باشند گونه می 2070جنس و  194داراي 

گونـه   78جـنس و   36خانواده کپور ماهیـان در ایـران شـامل    
-Luciobarbus: هـاي آن عبارتنـد از  ترین جنسباشند که مهم می
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Barbus- Capoeta-Chalcalburnus- Cyprinus- Leusiscus- 

Iranocypris Rutilus- Schizothorax-Squalius.     بـا توجـه بـه
اي خانواده کپورماهیان در ایـران، در تمـام منـابع    تعداد و تنوع گونه

. هاي خلیج فارس و دریاي عمان حضـور دارنـد  آبی کشور به جز آب
با در نظر گرفتن عوامل مـوثر در پـراکنش ماهیـان از یـک طـرف و      

طـور طبیعـی وجـود دارنـد از طـرف دیگـر         موانع جغرافیایی که به
هاي مختلف از نظر پراکنش جغرافیایی وضـعیت  ده تا گونهموجب ش

ها داراي پـراکنش  که بعضی از گونه به طوري. متفاوتی داشته باشند
هاي آبریـز حضـور دارنـد ماننـد     وسیعی بوده و تقریبا در اکثر حوضه

Capoeta damascina - Carassius  auratus Squalius 

cephalus.  ش جغرافیـایی محـدودي   هـا پـراکن  برخی دیگر از گونـه
داشته و تنها در قسمت کوچکی از یک حوضـه آبریـز حضـور دارنـد     

کـه در بخـش     Iranocypris typhlops- Aspius voraxماننـد 
  Schizothoraxکنند و گونـه  محدودي از حوضه دجله زندگی می

zarudnyi  کندکه در قسمت محدودي از سیستان زندگی می. 
به عنوان ماهی زینتی معرفـی شـده   اي که در این بررسی گونه

تـرین  باشد کـه اکثـرا داراي بـیش   میمتعلق به خانواده کپورماهیان 
غرب ایران داشته و  غرب وشمال میزان پراکندگی در مناطق شمال،

ریز کشور شـامل حوضـه آبریـز دریـاي     هاي آبدر تعدادي از حوضه
فـت  ریـز دجلـه یا  حوضـه آب  حوضـه آبریـز دریاچـه ارومیـه و     خزر،
ــوقی و مســتجیر( شــوند مــی  ,Coad,1996a,1996b.، 1388، وث

توان از آن که بـا شـرایط اکولوژیـک کشـورمان کـامال      و می) 2014
  .سازگاري دارد به شکل ماهی آکواریومی استفاده نمود
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  ص60.طبیعی گیالن

. شناسایی و تعیین پراکنش باربوس ماهیان ایران .1378. رامین، م
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Aphanius صنعت ماهیـان تزئینـی ایـران    جهت معرفی به. 
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