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 -1موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،صندوق پستی14141/141:

چکيدٌ
مىابع آبی مًجًد در آبَای داخلی ایزان شامل دریاچٍَا ،تاالبَا ،آببىدانَا ،ريدخاوٍَا ،چشمٍَا ي قىاتَا میباشىد .قىات راٌ آب

داخلی کشًر تًسط وگارودگان مقالٍ ي محققیه دیگز اوجام شدٌ است .وتایج حاصل اس بزرسیَای ماَی شىاسی وشان داد کٍ تعداد 22
گًوٍ ماَی در قىات َای ایزان يجًد دارود .تعداد  71گًوٍ متعلق بٍ خاوًادٌ  2 ،Cyprinidaeگًوٍ متعلق بٍ خاوًادٌ ،Poeciliidae
تعداد یک گًوٍ متعلق بٍ خاوًادٌ  Nemacheilidaeیک گًوٍ متعلق بٍ خاوًادٌ  Cyprinodontidaeي یک گًوٍ متعلق بٍ خاوًادٌ
 Channidaeمیباشىد .اس بیه گًوٍَای شىاسایی شدٌ تعداد  6گًوٍ شامل Paraschistura ،Chaana gachua ،Aphanius dispar

 G. persica ،Garra rosica،kessleriي  G. rufaقابل استفادٌ بٍعىًان ماَی سیىتی میباشىد.

کلمات کليدی :قىات ،ماَیان سیىتی ،گًوٍَای بًمی
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یا کاوالی است کٍ تًسط آن آب اس عمق سمیه بٍ سطح آن جزیان پیدا میکىد .در دي دٍَ گذشتٍ مطالعاتی بز ريی مىابع آبَای

گًوٍَای بًمی ماَيان قىاتَای ایران جُت معرفی بٍ...

راميه ي ديستدار

مقدمٍ

مًاد ي ريشکار
ایي ثزرعی حبفل ًتبیح پزٍصُ ؽٌبعبیی ٍ ثزرعی تٌَع سیغتی
هبّیبى آةّبی داخلی ایزاى (راهیي ٍ ّوکبراىٍ )1395 ،
ثزرعی گشارػّب ٍ همبالت هحممیي دیگزی کِ در دٍ دِّ
اخیز در هٌبثغ آثی آةّبی داخلی ایزاى ثِ تحمیك پزداختِاًذ
هیثبؽذ (ایشدی1378 ،؛ هؾکبًی ٍ پَرکبعوبًی1382 ،؛
اثزاّیوی1388 ،؛ فبدلی ٍ ّوکبراى1391 ،؛ ثبثبیی ٍ
ّوکبراى1393 ،؛ عملی ٍ ّبؽنسادُ1393 ،؛ عحبى ٍ
ّوکبراى1393 ،؛ ّبؽنسادُ ٍ عمزلَ1394 ،؛ راهیي ٍ
ّوکبراى.)1396 ،

وتایج
در ثزرعیّبی اًدبم ؽذُ تؼذاد  22گًَِ اس  5خبًَادُ
ؽٌبعبیی ؽذًذ کِ تؼذاد  6گًَِ اس آىّب ثِ ػٌَاى هبّیبى
سیٌتی لبثل اعتفبدُ هیثبؽٌذ.

جدٍل :1فْرست گًَِّاي شٌاسايي شدُ ٍ هحل صید آىّا
رديف

خاًَادُ

Carasobarbus luteus

لٌبت اثَحٌبى الهزد

1

Cyprinidae

لٌبتّبی هٌغمِ ؽبّزٍد ،هٌغمِ ًبئیي ٍ اردعتبى ٍ آثبدُ
الهزد لٌبت ثلجلیٍ ،رداى ٍ اثَحٌبى
لٌبتّبی ثبفك ،لن ،ؽبّزٍد ،الهزد
لٌبتّبی عیزخبى ،ثزدعیز ،سرًذ ،رفغٌدبى ،کزهبى،
ؽْزثبثک ،فغب ٍ آثبدُ
لٌبتّبی هٌغمِ ثیزخٌذ ،ؽبّزٍد ٍ عیغتبى
لٌبتّبی هٌغمِ ؽبّزٍد
لٌبتّبی هٌغمِ ؽبّزٍد
لٌبتّبی هٌغمِ ؽبّزٍد
لٌبتّبی هٌغمِ گٌجذ کبٍٍط ٍآثبدُ

2
3
4

Cyprinidae

Capoeta aculeata

Cyprinidae

Capoeta barrosi

Cyprinidae

Capoeta buhsei

5

Cyprinidae

Capoeta damascina

Cyprinidae

Capoeta fusca

Cyprinidae

Capoeta trutta

6
7
8
9
10

Cyprinidae

Alburnoides qanati

Cyprinidae

Alburnoides nicolausi

Cyprinidae

11

Cyprinidae

Alburnoides sp
Alburnus mossulensis

12
13
14
15
16

Cyprinidae

Cyprinion watsoni

Cyprinidae

Cyprinion tenuiradius

Cyprinidae

Garra rosica

Cyprinidae

Garra persica

Cyprinidae

Garra rufa

لٌبت خیزات فغب
لٌبتّبی حَضِ آثزیش خبسهَریبى ،لٌَات ایزاًؾْز ٍ ًیکؽْز
الهزد لٌبت اثَحٌبى ،ثیذٍ ٍ کتَیِ
لٌبتّبی ثخؼ هزکشی ثیزخٌذ
الهزد لٌبت اثَحٌبى ،ثیذٍ ٍ ثلجلی
الهزد لٌبت فْلیبى،کتَیِ ٍ گلِدار
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هحل صید
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ثیؼ اس عِ ّشار عبل لجل لٌبت یب کبریش ثِ ػٌَاى هٌجغ افلی
آثیبری در هٌبعك کن آة ٍ ثیآة اعتفبدُ هیؽذ .ایزاًیبى ثب
تَخِ ثِ ؽزایظ خغزافیبیی ٍ ًیبس آثیبری در هٌبعك خؾک ٍ
ًیوِخؾک خَد ایي عبسُ آثی را اثذاع کزدًذ .لٌبت پظ اس
اثذاع در کؾَر ایزاى ثِ ػلت کبرایی هٌبعت ٍ هغلَة در دیگز
ًمبط کزُ سهیي گغتزػ یبفت ٍ آة سیزسهیٌی در دعتزط
اعتفبدُکٌٌذگبى آى لزار گزفت (آثبدیبى ٍ ّوکبراى.)1396 ،
اعتفبدُ اس آکَاریَم ٍ ًگْذاری هبّیبى سیٌتی در گذؽتِ خٌجِ
تدوالتی ٍ تفٌٌی داؽت ٍلی در حبل حبضز در اکثز کؾَرّب اس
خولِ ایزاى ًگْذاری هبّیبى آکَاریَهی در خبًَادُّب هزعَم
ؽذُ اعت (راهیي ٍ ّوکبراى .)1396 ،ثِ هَاسات پیؾزفت ثبسار
هبّیبى تشئیٌی در ایزاى ،هغئَالى ثِ فکز تأعیظ ٍ راُاًذاسی
آکَاریَمّبی ػوَهی افتبدًذ کِ در چٌذ عبل اخیز ثزای
ثبسدیذکٌٌذگبى ػوَهی اس خذاثیت خبفی ثزخَردار ثَدُ اعت.
در کؾَر هب ًیش در عبلّبی اخیز هبّیبى سیٌتی هَرد تَخِ
ثیؾتزی لزار گزفتِ ٍ تَلیذ آى افشایؼ یبفتِ اعت ثِعَری کِ

تَلیذ ایي هبّیبى در عبل  1396ثِ  244هیلیَى لغؼِ رعیذُ
اعت (عبلٌبهِ آهبری عبسهبى ؽیالت ایزاى.)1396 ،
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اداهِ جدٍل :1
17
18
19
20
21
22

Cyprinidae

Pseudorasbora parva

Poeciliidae

Gambusia holbrooki

Poeciliidae

Gambusia affinis

Cyprinodontidae

Aphanius dispar

Nemacheilidae

Paraschistura kessleri

Channidae

Chaana gachua

)Aphanius dispar (Ruppell, 1829

(Chaana gachua)Hamilton,1822

خبًَادُ  Channidaeدارای دٍ خٌظ ٍ  37گًَِ هیثبؽذ.
خٌظ  Channaثِ تٌْبیی دارای  34گًَِ هیثبؽذ .در ایزاى
فمظ یک گًَِ اس خٌظ ٍ Channaخَد دارد .در فَرتیکِ
در پبکغتبى تؼذاد  4گًَِ ٍ در ٍیتٌبم تؼذاد  6گًَِ اس ایي
خٌظ ٍخَد دارًذ .هیتَاى اس ایي گًَِ سیجب کِ ثب ؽزایظ
اکَلَصیک کؾَرهبى کبهالً عبسگبری دارد ثِ ؽکل هبّی
آکَاریَهی اعتفبدُ ًوَد .در لٌبتّبی حَضِ آثزیش خبسهَریبى
فیذ ؽذُ اعت.

اس خبًَادُ عگ هبّیبى خَیجبری هیثبؽذ .ثز رٍی ثذى آى
تؼذاد ًَ 10-14ار ػزضی ثِ رًگ لَُْای تیزُ ٍ لکِّبی تیزُ
ثزرٍی ثبلِّبی پؾتی ،دهی ٍ هخزخی ٍخَد دارد .تؼذاد دٍ
ًَار تیزُ ثز رٍی ثبلِ پؾتی ٍخَد دارد .حذاکثز عَل ایي هبّی

)Garra rufa (Heckel, 1843

اس خبًَادُ کپَرهبّیبى هیثبؽذ .دارای ثذًی ثِ رًگ لَُْای
هبیل ثِ عجش سیتًَی تب عجش تیزُ هیثبؽذ .یک لکِ تیزُ هبیل
ثِ عجش ٍ آثی در پؾت عزپَػ آثؾؾی ٍخَد دارد .رًگ ثبلِّب
هتوبیل ثِ ًبرًدی ّغتٌذ .حذاکثز عَل ایي هبّی ثِ 14
عبًتیهتز هیرعذ .لتّب خْت تغذیِ اس ثغتز عخت تکبهل
یبفتِ ثِ عَریکِ ثِ آى عٌگ لیظ ًیش هیگَیٌذ .اس
فیتَپالًکتَىّب ٍ ثیهْزگبى آثشی تغذیِ هیکٌذ ٍ در سهبى
تَلیذهثل ثز رٍی پَسُ آى ثزخغتگیّبی خٌغی دیذُ هیؽَد.
ثخبعز رًگ ثذى ٍ ًَع دّبى هیتَاًذ ثِ ػٌَاى هبّی سیٌتی
هؼزفی گزدد .در لٌبتّبی اعتبى فبرط فیذ ؽذُ اعت.
)Garra persica (Berg, 1914

اًذاسُ ایي گًَِ حذاکثز ثِ  7-10عبًتیهتز هیرعذ .دارای
فلظّبی ًغجتبً ثشرگ هیثبؽذ .رًگ ثذى در لغوت پؾت
لَُْای سیتًَی تب لَُْای عالیی اعت .لکِّبیی ثِ رًگ آثی
در پؾت عزپَػ آثؾؾی ٍخَد دارًذ .رًگ ثبلِّبی سٍج
هتوبیل ثِ ًبرًدی هیثبؽٌذ .ثبلِّبی عیٌِای ٍ دهی دارای
لکِّبی کَچک تیزُ هیثبؽٌذ .ثبلِّبی ؽکوی ٍ هخزخی
دارای لکِّبی ریش ٍ رٍؽيتز هیثبؽٌذ .ایي گًَِ در تؼذادی اس
لٌبتّبی اعتبى فبرط فیذ ؽذُ اعت.

3
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)Paraschistura kessleri (Gunther, 1889

 4/3عبًتیهتز هیثبؽذ .ثِ دلیل ٍخَد ًمؼّبی سیجب ثِػٌَاى
گًَِ سیٌتی هؼزفی هیؽَد .در رٍدخبًِّبیی ثب ثغتز للَُ
عٌگی سیغت ًوَدُ ٍ اس ثٌتَسّب تغذیِ هیکٌذ .در لٌبتّبی
خٌَة ؽزق ایزاى ٍخَد دارد.
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اس خبًَادُ کپَر هبّیبى دًذاًذار ٍ ثغیبر سیجب هیثبؽذ .دٍ ًَار
ّاللی ؽکل ػزضی رٍی ثبلِ دهی دارد .خٌظ ًز ٍ هبدُ کبهالً
اس ّن لبثل تؾخیـ ّغتٌذ .هبدُّب دارای رًگ ًمزُای ثب
ًَارّبی ػزضی رٍی ثذى هیثبؽٌذ ٍلی ًزّب ثیؾتز ثِ رًگ
سرد هبیل ثِ عجش ثَدُ کِ در عغح پؾتی آىّب لکِّبیی
هؾبّذُ هیؽَد .ثبلِ دهی دارای ًَارّبی عیبّزًگ هیثبؽذ.
حذاکثز عَل در ایي گًَِ ثِ  7عبًتیهتز هیرعذ .در لغوت-
ّبی پبییٌی رٍدخبًِّب ٍ آثگیزّب سًذگی هیکٌذ ٍ اس حؾزات
آثشی تغذیِ هیکٌذ .ثب تَخِ ثِ اًذاسُ کَچک ٍ رًگآهیشی
سیجبیی کِ دارد هیتَاًذ ثِػٌَاى هبّی سیٌتی هؼزفی ؽَد .در
حَضِ دخلِ ٍ کبرٍى ٍ لٌبتّبی خٌَة ؽزق ایزاى هؾبّذُ
ؽذ.

لٌبت ّبی عزاٍاى
لٌبت ّبی اعتبى یشدً ،بئیي ٍ اردعتبى ٍ گٌجذکبٍٍط
لٌبت ّبی عیزخبى ٍ ؽْزثبثک
لٌبت ّبی ثن ،ایزاًؾْزٍ الهزد
لٌبت ّبی عیزخبى،ثزدعیز ،ؽْزثبثک ،کزهبى ٍ ایشاًؾْز
لٌبت ّبی حَضِ آثزیش خبسهَریبى

راميه ي ديستدار

)Garra rossica (Nikolskii, 1900

اًذاسُ ایي گًَِ حذاکثز ثِ  6-9عبًتیهتز هیرعذ .رًگ در
لغوت ثبلِّب ٍ پؾت ثذى پؾت لَُْای سیتًَی تب لَُْای
عالیی ثَدُ ٍ هوکي اعت لکِّبی ثشرگ ثِ رًگ تیزُ ثز رٍی
ثبلِ پؾتی داؽتِ ثبؽذ .لغوتّبی دیگز رًگ ثذى ًمزُای
اعت .لجِ اًتْبیی ثبلِّب هتوبیل ثِ سرد هیثبؽذ .تؼذاد چٌذ
لکِ تیزُ ثشرگ در پبیِ ثبلِ پؾتی ٍخَد دارد .ایي گًَِ در
لٌبتّبی ثخؼ هزکشی ثیزخٌذ فیذ ؽذُ اعت.

بحث

مىابع
آبادياى ،ى ،.اقبالي ،ى ٍ .خاًلَ ،ى .1931 ،.هٌبثغ آة ؽَر
ٍ تأثیز آى در حذة گزدؽگزاى .هدلِ اکَّیذرٍلَصی.
دٍرُ  ،4ؽوبرُ 11 ،3ؿ.
ابراّیوي ،م .1911 ،.ؽٌبعبیی هبّیّبی آة ؽیزیي اعتبى
کزهبى (فبس عَم لٌَات حَضِ آثزیش هزکشی ٍ عیزخبى).
هزکش تحمیمبت کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ عجیؼی اعتبى کزهبى.
 54ؿ.
ايسدي ،غ .1931 ،.ؽٌبعبیی هبّیبى ثَهی اعتبى فبرط.
هزکش تحمیمبت کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ عجیؼی اعتبى فبرط.
 85ؿ.
بابايي ،اّ ،.اشن زادُ سقرلَ ،ا ٍ .سقلي ،ع.1939 ،.
ؽٌبعبیی ٍ ثزرعی پزاکٌؼ هبّیبى لٌبتّبی ًبئیي ٍ
اردعتبى .دٍهیي کٌفزاًظ هبّی ؽٌبعی ایزاى .کزج4 .
ؿ.
راهیي ،م ٍ .دٍستدار ،م .1939 ،.گًَِّبی ثَهی خذیذ اس
خٌظ  Aphaniusخْت هؼزفی ثِ فٌؼت هبّیبى
تشئیٌی ایزاى .هدلِ آثشیبى سیٌتی .ؽوبرُ  8 .3ؿ.
راهیي ،مٍ ،.ثَقي ،غ ،.دٍستدار ،م ،.رضَاًي ،سً ،.جف-
پَر ،ى ٍ .علیسادُ ثابت ،ح .1931 ،.ؽٌبعبیی ٍ ثزرعی
تٌَع سیغتی آثشیبى آةّبی داخلی ایزاى (فبس  1هبّیبى
آةّبی داخلی) .هَعغِ تحمیمبت ػلَم ؽیالتی کؾَر.
 125ؿ.
راهیي ،م ،.دٍستدار ،م ٍ .عَفي ،ف .1931 ،.هؼزفی هبّی
( Chaana gachua)Hamilton,1822خْت
ًگِداری در آکَاریَم .هدلِ آثشیبى سیٌتی .عبل چْبرم
ؽوبرُ 4 .4ؿ.
سالٌاهِ آهاري شیالت .1931 .عبسهبى ؽیالت ایزاى.
هؼبًٍت ثزًبهِ ریشی ٍ تَعؼِ هذیزیت 64 .ؿ.
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دٍرتز ثزای فبدرات ایي گًَِّبی ًبدر الذاهبت هَثزی اًدبم
داد .ثب ایي ؽزایظ هیتَاى اًتظبر داؽت کِ فٌؼت پزٍرػ
هبّیبى سیٌتی در کؾَرهبى رؽذ ٍ تَعؼِ ثیؾتزی ًوَدُ ٍ اس
یکغزف هَخت افشایؼ اؽتغبل ٍ اس عزف دیگز ثبػث افشایؼ
درآهذ ثیؾتز پزٍرػدٌّذگبى ؽَد.
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اعتفبدُ اس آکَاریَم ٍ ًگْذاری هبّیبى سیٌتی در گذؽتِ خٌجِ
تدوالتی ٍ تفٌٌی داؽت ٍلی در حبل حبضز در اکثز کؾَرّب اس
خولِ ایزاى ًگْذاری هبّیبى آکَاریَهی در خبًَادُّب هزعَم
ؽذُ اعت .پزٍرػ ایي هبّیبى ثِػٌَاى یک فٌؼت کِ اس
لبثلیتّبی اؽتغبلسایی لبثل تَخِ ثزخَردار اعت ،هغزح
هیثبؽذ .هتأعفبًِ هبّیبى سیٌتی کِ در ایزاى ػزضِ هیؽًَذ
اکثزاً ٍارداتی ثَدُ ٍ اس گًَِّبی ثَهی کؾَرّبی دیگز
هیثبؽٌذ ٍ ثزآٍرد هیؽَد کِ حذٍد  260گًَِ هختلف عی
عبلّبی اخیز ثذٍى اخذ هدَسّبی السم ثِ کؾَر ٍارد ؽذُاًذ.
در حبلیکِ در هٌبثغ هتٌَع آةّبی داخلی کؾَر تؼذادی اس
گًَِّبی ثغیبر سیجب ثب تٌَع رًگ ٍ ًمؼ ٍ ثؼضبً کویبة ٍخَد
دارًذ کِ هیتَاًٌذ ثِػٌَاى هبّیبى سیٌتی هؼزفی ؽًَذ ٍ
عْوی اس ثبسار را در ایي سهیٌِ ثِخَد اختقبؿ دٌّذ ٍلی
تبکٌَى الذام هٌبعجی خْت ؽٌبعبیی ٍ ثْزُثزداری پبیذار اس
آىّب فَرت ًگزفتِ اعت (راهیي ٍ دٍعتذار .)1393
ثیؼ اس عِ ّشار رؽتِ لٌبت در ایزاى ٍخَد دارد کِ 10
درفذ اس آة هَرد ًیبس را اس عفزُّبی سیزسهیٌی فزاّن
هیکٌذ .اس ثیي  22گًَِ هبّیبى ؽٌبعبیی ؽذُ در تؼذادی اس
لٌبتّبی هٌبعك هختلف کؾَر تؼذاد  6گًَِ کِ ّوگی خشٍ
هبّیبى ثَهی هیثبؽٌذ ثزای اعتفبدُ ثِ ػٌَاى هبّی سیٌتی
هٌبعت تؾخیـ دادُ ؽذُاًذ.
هغبلؼِ ٍ ثزرعی حبضز در راعتبی ؽٌبعبًذى گًَِّبی
ثَهی ثیؾتزی ثِ فٌؼت پزٍرػ هبّیبى سیٌتی ثِ هٌظَر ایدبد
تٌَع گًَِای ٍ خبیگشیي کزدى گًَِّبی ثَهی ثدبی ثزخی اس
گًَِّبی غیزثَهی اًدبم ؽذُ اعت .در ایي راعتب هیتَاى ثب
اًدبم الذاهبت ػولی ٍ ثب هغبلؼِ گغتزدُ ثیَلَصی ایي هبّیبى
در ًْبیت الذام ثِ تکثیز ٍ پزٍرػ آىّب ًوَدُ ٍ حتی در افك
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Abstract:
The inland water resourses are including; lakes, wetlands, rivers, springs and qanats. The qanat is
the water or channel through which water flows from the depths of the earth to its surface. Over the
past two decades, studies have been done on the inlandwater resources by writers of this article and
other researchers. The results of the studies showed that 22 fish species belonging to 5 family
comprising of Syprinidae, Poeciliidae, Nemacheilidae, Cyprinodontidae and Channidae have been
identified. Among them 6 species including, Aphanius dispar, Chaana gachua, Paraschistura
kessleri, Garra rosica, G. persica and G. rufa are suitable to introduce as aquarium fishes.
Keywords: Qanat, Ornamental fish, Native fish species

