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چکیده
ماهيان آبهای داخلی ایران دارای تنوع گستردهای میباشند .در چند سال گذشته محققين ماهی شناسی بهویژه در دانشگاهها
توجه بيشتری نسبت به ماهيان آبهای داخلی نشان داده اند بهنحویکه منجر به شناسایی تعدادی گونه جدید از ماهيان منابع آبی
داخل کشور شده است .خانواده کپور ماهيان دنداندار ماهيانی با اندازه کوچک ودارای نوارهای تيره و روشن ،لکه ها و خالهای
رنگی ،نقش ونگار زیبا بر روی بدن می باشند .اغلب آنها در برابر شوری مقاوم هستند .قبال تعداد 5گونه از این خانواده در
ایران شناسایی شده بود ولی در فاصله سالهای  6002تا  6002تعداد  8گونه دیگراز آنها در ایران شناسایی شدند و در حال
حاضر تعداد گونههای جنس آفانيوس در کشورمان 01گونه می باشند .با توجه به اندازه جثه ،شکل ظاهری ،رنگ و نقش و
نگارهای موجود بر روی بدن ،این گونه ها جهت استفاده به صورت ماهيان تزئينی مناسب تشخيص داده شدند و برای نگهداری
در آکواریوم مناسب هستند.
کلمات کلیدی :گونههای بومی ،جنس آفانيوس ،ماهيان زینتی ،ماهيان آبهای داخلی.
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مقدمه

03

مواد و روش کار
اين بررسي به وسيله مطالعات كتابخانهاي و اسنادي انجام
شده است .گزارشها ،مقاالت مختلف ،پايان نامهها و
سايتهاي مختلف از جمله  Fishbaseو سايت Coad
مورد مطالعه و بهره برداري قرار گرفته است.
نتایج
در بررسي هاي انجام شده  3گونه جديد از جنس آفانيوس
به عنوان ماهيان زينتي آبهاي داخلي تشخيص داده شدند.
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استفاده از آكواريوم و نگهداري ماهيان زينتي در گذشته
جنبه تجمالتي و تفنني داشت ولي در حال حاضر در اكثر
كشورها از جمله ايران ،نگهداري ماهيان آكواريومي در
خانوادهها مرسوم شده است .امروزه پرورش اين ماهيان
بهعنوان يك صنعت كه از قابليتهاي اشتغالزايي قابل
توجهي برخوردار است ،مطرح ميباشد .آبزيان ميتوانند
عالوه بر تامين بخشي ازغذاي جامعه انساني ،براي تزئينات
نيز بهكار روند كه اين امر در راستاي توسعه اين صنعت و
توليد گونههاي نادر كه خاص كشور ميباشند ميتواند
مورد توجه قرار گيرد (مقدسي.)1831،
ماهيان زينتي آب شيرين در مناطق مختلفي از جهان
وجود دارند .در كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي
آسياي جنوب شرقي و برخي از كشورهاي اروپايي ،اين
ماهيان را تكثير و پرورش داده و بهعنوان ماهيان زينتي در
محل توليد بهفروش رسانده و يا به كشورهاي ديگر صادر
ميكنند (عبدلي .)1833 ،هماكنون پرورش و صادرات
ماهيان تزئيني براي تعدادي از كشورها به يك تجارت
سودآور تبديل شده است .در كشور ما نيز اين صنعت در
دو دهه اخير رونق زيادي پيدا كرده و تعداد زيادي از افراد
در روند توليد ،فروش و صادرات آن سهيم ميباشند
(مقدسي.)1831،
متاسفانه ماهيان زينتي كه در ايران عرضه ميشوند
اغلب وارداتي بوده و از گونههاي بومي كشورهاي ديگر
ميباشند .برآورد ميشود كه حدود062گونه مختلف طي
سالهاي اخير بدون اخذ مجوزهاي الزم به كشور وارد
شدهاند .در حاليكه در منابع متنوع آبهاي داخلي كشور
تعدادي از گونههاي بسيار زيبا با تنوع رنگ و نقش و
كمياب وجود دارند كه ميتوانند به عنوان ماهيان زينتي

معرفي شده و سهمي از بازار را در اين زمينه به خود
اختصاص دهند ولي تا كنون اقدام مناسبي جهت شناسايي
و بهرهبرداري پايدار از آنها صورت نگرفته است .اندازه
گونههاي متعلق به خانواده كپورماهيان دنداندار كوچك
بوده و داراي خطوط و نقش و نگار زيبا بر روي بدن مي-
باشند و اغلب در برابر شوري مقاوم هستند .قبال تعداد5
گونه از اين خانواده در ايران شناسايي شده بودند ولي در
چند سال گذشته تعداد  3گونه ديگر از آنها شناسايي
شدند .نگارندگان اين مقاله در سال  1830طي مقالهاي
تعداد  05گونه از  11جنس و متعلق به  4خانواده از
گونههاي آبهاي داخلي ايران را به عنوان ماهيان زينتي
معرفي نمودند (رامين و دوستدار .)1830،مطالعه و بررسي
حاضر در راستاي شناساندن گونههاي بومي بيشتري به
صنعت پرورش ماهيان زينتي به منظور ايجاد تنوع گونهاي
و جايگزين كردن گونه هاي بومي به جاي برخي از گونه-
هاي غيربومي انجام شده است.

سال اول/شماره/3سال 3333

آبزیان زینتی

خانواده

نام علمي

نام فارسي

حوضه عمومي پراکنش

Cyprinodontidae

Aphanius arakensis

كپور دندان دار اراک

حوضه آبريز مركزي

Cyprinodontidae

Aphanius darabensis

ماهي گورخري

حوضه آبريز ني ريز

Cyprinodontidae

Aphanius farsicus

كپور دندان دار فارس

حوضه آبريز ني ريز

Cyprinodontidae

Aphanius furcatus

ماهي گورخري

حوضه آبريز خليج فارس

Cyprinodontidae

Aphanius isfahanensis

كپور دندان دار اصفهان

حوضه آبريز اصفهان

Cyprinodontidae

Aphanius kavirensis

ماهي گورخري

حوضه آبريز كوير نمك

Cyprinodontidae

Aphanius mesopotamicus

ماهي گورخري

حوضه آبريز خليج فارس

Cyprinodontidae

Aphanius shirini

ماهي گورخري

حوضه آبريزني ريز

در ادامه ،گونه هاي مزبور معرفي ميشوند:
Esmaeili,

Teimori,

arakensis

Aphanius

Gholami, Zarei and Reichenbacher, 2012

ميباشند .باله مخرجي نيز ممكن است داراي لكههاي تيره
ولي كمتر از باله پشتي باشد .قسمت اعظم باله دمي كم
رنگ بوده ولي ممكن است داراي لكههاي تيره باشد .باله-
هاي سينهاي و شكمي متمايل به زرد ميباشند .در مادهها
قسمت پشت بدن متمايل به خاكستري و سطح شكم و
سر به رنگ روشن ميباشد .يك خط تيره همراه با لكههاي
رنگي در زير چشم مشاهده ميشود .تمام بالهها به رنگ
روشن هستند .يك لكه لوزي شكل در مركز ساقه دمي
ديده ميشود .طول استاندارد در اين ماهيان در حدود 84
ميلي متر ميباشد.
Aphanius darabensis Esmaeili, Teimori,
Gholami & Reichenbacher, 2014

در ماهيان نر خطوط روشن در دو طرف بدن در ابتدا
باريكتر بوده و در نزديك انتهاي بدن ،اين خطوط پهنتر
ميشوند .سر در قسمت باال خاكستري است .بطور كلي
بدن به خاطر وجود تعداد زيادي لكههاي رنگي تيره مي-
باشد ولي سطح شكم كم رنگ است .باله پشتي و دمي
داراي حاشيه به رنگ سفيد و با تعدادي لكه هاي تيره
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جدول :1فهرست خانواده و گونه هاي شناسايي شده در سالهاي  6002تا  6012با قابليت استفاده در صنعت ماهيان تزئيني
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& Teimori, Esmaeili

Esmaeili,

Teimori,

furcatus

Aphanius

Erpenbeck & Reichenbacher, 2014

Aphanius farsicus
Reichenbacher, 2011

سطح بدن در اين ماهيان كامالً برهنه و بدون فلس ما
باشد .باله دمي با انحناي كمي به دو قسمت تقسيم شده
است .ماهي نر داراي نقاط تيره در پايه شعاع هاي جلويي
باله پشتي ميباشد .اتوليت در اين ماهيان كامالً گرد است.
در آبهاي لب شور رودخانههاي شور ،كل و مهران در
استان هرمزگان زندگي ميكنند .طول استاندارد در اين
ماهيان در حدود  80ميلي متر ميباشد.
رنگ بدن نقرهاي روشن ميباشد .تمام سطح بدن به غير از
باله پشتي و سطح شكم از نقاط كوچك به رنگ قهوهاي
پوشيده شده است .در نرها اين لكهها فشردهتر ميباشند.
تمام بالهها به طور يكسان به رنگ زرد و با حاشيه متمايل
به قرمز ميباشند .تعداد زيادي از لكههاي قهوهاي كوچك
در 8رديف و يا بيشتر و به طور نامنظم بر روي خط جانبي
وجود دارند .باله پشتي تيرهتر بوده و ممكن است در قاعده
آن لكههاي نامنظم و به رنگ روشن وجود داشته باشد .در
دو طرف بدن ماهي ماده نوارهاي تيره و روشن به طور
متناوب وجود دارند .عرض نوارهاي روشن از نصف تا دو
برابر نوارهاي تيره ميباشند .در دو طرف بدن ماهي نر
نوارهاي روشن و تيره ديده ميشوند كه عرض نوارهاي
روشن نصف و يا باريكتر از نوارهاي تيره ميباشند .اين
گونه در حوضه درياچه مهارلو در استان فارس صيد شده
09

& Aphanius isfahanensis Hrbek, Keivany
Coad, 2006

تعداد  3تا  10عدد نوار روشن در دو طرف بدن ماهي نر
وجود دارد .فاصله بين نوارها مساوي ويا كمي باريك تر
است .در ماهي نر حاشيه بالههاي سينهاي ،مخرجي و
پشتي به رنگ سياه ميباشند .در زيرچشم يك رديف از
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تعداد  3تا 13عدد نوار روشن در دو طرف بدن ماهي نر
وجود دارد .لكههاي كوچك به رنگ قهوهاي در دو طرف
سطح بدن ماهي ماده وجود دارند .ساقه دمي در ماهي نر
كوچكتر است .باله سينهاي در ماهي ماده كوتاهتر است.
طول باله مخرجي بلند ،اندازه باله سينهاي بزرگ ،فلس
درشت و شكل متفاوت اتوليت  4مشخصه بارز در هر دو
جنس نر و ماده ميباشند كه آنها را از گونههاي ديگر
جنس آفانيوس متمايز ميسازد .محل زيست اين ماهي
رودخانه كل در استان هرمزگان است .طول استاندارد در
اين ماهيان در حدود  83ميلي متر ميباشد.

است .طول استاندارد در اين ماهيان در حدود 80
ميلي متر مي باشد.

سال اول/شماره/3سال 3333

آبزیان زینتی

Teimori,

Esmaeili,

kavirensis

Aphanius

Gholami & Reichenbacher, 2014

Esmaeili,

Gholami,

shirini

Aphanius

Erpenbeck & Reichenbacher, 2013

باله سينهاي كوتاه در هر دو جنس ،اتوليت به شكل سه
گوش و يا ذوزنقهاي و وجود خالهاي بزرگ نامنظم به
رنگ تيره در دو طرف بدن ماهي ماده ،از خصوصيات بارز
اين ماهيان ميباشد كه آنها را از گونههاي ديگر جنس
آفانيوس متمايز ميسازد .اين گونه در چشمه علي استان
سمنان صيد شده است .طول استاندارد در اين ماهيان در
حدود  40ميلي متر ميباشد.
Aphanius mesopotamicus Coad, 2009

در دو طرف بدن  3تا  12رديف نوار روشن پهن وجود دارد
كه كمترين تعداد نوارهاي روشن در بين گونه هاي جنس
آفانيوس در ايران مي باشد .داراي ساقه دمي بلندتر و باله
پشتي كوتاهتر ميباشند .اين گونه از نهر خسرو و شيرين
در حوضه رودخانه كر در استان فارس صيد شده است.
طول استاندارد در اين ماهيان در حدود  82ميلي متر
ميباشد.
بحث و نتیجه گیری
در حال حاضر انواعي از ماهيان با نامهاي تجاري دلقك
ماهي ،تايگر ،انجل ،اسكار ،كت فيش ،ديسكاس ،گوبي،
گلد فيش ،گورامي ،شارک و ...در كشورمان به عنوان
ماهيان آكواريومي مورد استفاده قرار ميگيرند كه همگي
00

Downloaded from ornamentalaquatics.ir at 21:50 +0430 on Monday September 20th 2021

نقاط به رنگ سياه وجود دارد .در ماهي ماده بزرگ سطح
پشتي بدن متمايل به خاكستري بوده و در پهلوها لكههاي
تيره به صورت پراكنده وجود دارند .اين گونه در منطقه
ورزنه در پايين دست رودخانه زاينده رود صيد شده است.
طول استاندارد در اين ماهيان در حدود  83ميلي متر
ميباشد.

در دو طرف بدن  12تا  15رديف نوار روشن وجود دارد.
سطح پشتي بدن و قسمت باالي پهلوها داراي لكههاي
رنگي فشرده ميباشد .سطح شكم بدون لكه رنگي است.
باله پشتي ،باله مخرجي و باله دمي در ماهي نر داراي
حاشيه پهن روشن است .بالههاي سينهاي و شكمي در
ماهي نر عموماً به رنگ روشن و بدون لكههاي رنگي مي-
باشد .رنگ ماهي ماده تقريباً شبيه ماهي نر بوده ولي
روشنتر از آن ميباشد .اين گونه در حوضه آبريز رودخانه
كرخه صيد شده است .طول استاندارد در اين ماهيان در
حدود  04ميلي متر ميباشد.

رامین و دوستدار،.

معرفی گونههای بومی جدید جنس Aphanius

03

منابع
رامين ،م .1۷۳۱ .شناسايي و تعيين پراكنش باربوس
ماهيان ايران .هشتمين كنفرانس سراسري زيست
شناسي ايران.
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آنها غيربومي بوده و به ايران وارد شدهاند .اين در حالي
است كه در منابع آبهاي داخلي كشور گونههاي متعددي
از ماهيان بومي در كنار انواع غير بومي ميتوانند به عنوان
ماهيان زينتي مورد استفاده قرار بگيرند.
به طور كلي تعداد گونههاي موجود ماهيان آب شيرين
در ايران در حدود  132گونه ميباشند .حدود نيمي از
آنها از خانواده كپور ماهيان بوده و اغلب اين ماهيان
خاص آبهاي داخلي كشور ايران و بومي ميباشند كه اين
موضوع دليلي بر اهميت آنها است و محافظت از آنها را
امري ضروري و بسيار مهم مينمايد (رامين;1833 ،
 .)Saadati,1977عالوه بر اين ،حفظ و نگهداري اين
ماهيان به لحاظ ذخيره ژنتيكي داراي اهميت زيادي مي-
باشد (.)Winfield and Nelson,1991
خانواده كپور ماهيان دنداندار ،ماهياني با اندازه
كوچك و داراي نوارهاي تيره و روشن ،لكهها و خالهاي
رنگي ،نقش و نگار زيبا بر روي بدن ميباشند .اغلب آنها
در برابر شوري مقاوم هستند .قبالً تعداد  5گونه از اين
خانواده در ايران شناسايي شده بود ولي در فاصله سالهاي
 0226تا  0214تعداد  3گونه ديگر از آنها در ايران
شناسايي شدند و در حال حاضر تعداد گونههاي جنس
آفانيوس در كشورمان  18گونه ميباشند .اغلب اين ماهيان
به عنوان ماهيان زينتي براي نگهداري در آكواريوم مناسب
هستند .كيواني و كد در سال  0226گونه Aphanius
 isfahanensisرا شناسايي كردند .كد درسال 0223گونه
 Aphanius mesopotamicusرا شناسايي كرد .تيموري
و همكاران در سال  0211گونه  Aphanius farsicusرا
شناسايي نمودند همچنين در سال  0210گونه
 Aphanius arakensisرا شناسايي نمودند .غالمي و
همكاران در سال  0218گونه  Aphanius shiriniرا
شناسايي كردند .اسماعيلي و همكاران در سال  0214گونه
 Aphanius darabensisرا شناسايي نمودند .تيموري و
همكاران مجدداً در سال  0214گونه Aphanius
 furcatusرا شناسايي كردند .اسماعيلي و همكاران در
سال  0214گونه  Aphanius kavirensisرا شناسايي
نمودند.

برخي از انواع ماهيان غير بومي وارداتي مانند تيالپياي
تزئيني در فقدان نظارت كارآمد و موثر بر صنعت ماهيان
تزئيني در صورت ورود به اكوسيستمهاي آبي كشور
ميتواند تاثيرات نامطلوبي بر اكوسيستمهاي آبي كشور بر
جاي گذارد .عالوه بر انتقال برخي از بيماريهاي احتمالي
امكان دارد با گونههاي بومي رقابت نموده و با توجه به
توانمنديهاي زيستي ميتواند سبب اشغال جايگاه
اكولوژيك آنها و در نهايت باعث حذف و از بين رفتن
گونههاي ارزشمند بومي گردد (.)Wootton,1992
ماهياني كه در اين بررسي به عنوان ماهيان زينتي معرفي
شدهاند متعلق به خانواده كپورماهيان دنداندار ميباشند
كه اكثراً داراي بيشترين ميزان پراكندگي در مناطق
مركزي ،جنوب و غرب ايران بوده و در تعدادي از حوضه-
هاي آبريز كشور به خصوص در حوضه آبريز نيريز ،حوضه
آبريز كوير نمك ،حوضه آبريز مركزي و حوضه آبريز خليج
فارس يافت ميشوند (وثوقي و مستجيرCoad, ;1833
 )1996a, 1996b, 2014و ميتوان از آنها كه با شرايط
اكولوژيك كشورمان كامالً سازگاري دارند به جاي ماهيان
وارداتي استفاده نمود.
در واقع اين ماهيان با ويژگيهاي خاص و منحصر به
فرد خود اين استعداد را دارند تا با يك نگرش نوين بتوان
جايي براي آنها در ميان ماهيان زينتي بازكرد و حتي با
مطالعه گستردهتري در رابطه با شناخت و بيولوژي اين
ماهيان و همچنين اقدامات عملي در زمينه تكثير و
پرورش آنها براي صادرات اين گونههاي نادر اقدامهاي
موثري انجام داد .با اين شرايط ميتوان انتظار داشت كه
صنعت پرورش ماهيان زينتي در كشورمان رشد و توسعه
بيشتري نموده تا از يك طرف موجب افزايش اشتغال و از
طرف ديگر باعث افزايش درآمد بيشتر پرورشدهندگان
شود.

3333 سال/3شماره/سال اول
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