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 Introduction: Iran is located in the region of important animal geographical exchanges in 

terms of climate and therefore it has a diverse and interesting fauna of fish. This study 

investigates the faunistic of exotic fish species in the rivers of Tehran province (Jajrood, 

Hablehrood, Namrood and Lar) 

Materials & Methods: During this study, which was conducted in autumn and winter of 

2016 and spring and summer of 2017, seasonal sampling of fish was performed using 

electroshock device and manual and waiting nets in twelve stations in the rivers of Tehran 

province. After catching, the samples were fixed with formalin and transferred to the 

laboratory for biometry and were identified by valid identification keys. 

Result:  This study showed that 7 species belonging to 6 genera and 3 families from 3 

orders belonging to the classification of bony fish were identified. In terms of number of 

species, the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) was in the first place and the carp or 

pond carp (Carassius carassius) was in the second place. The species Salvelinus fontinalis, 

Alburnoides eichwaldii, Capoeta aculeate, Carassius auratus and xynemacheilus angorae 

were also caught in the studied rivers. The largest number of exotic species in the rivers 

were: Lar > Jajrood > Hablehrood = Namrood. No non-natives were found at Fasham, 

Khamdeh and Pleur stations. No exotic was found at Fasham, Khomedeh and Polour 

stations. 

Conclusion: The results indicate the spread of exotic fish species in the rivers of Tehran 

province intentionally and unintentionally.  The fish may compete with endemic fish for 

food and spawning sites. Some of them are even able to produce hybrids with endemic 

fish, they may hunt native fish or affect the native fish population as a source of disease, 

and in this regard it is very important to identify them and study their effects on water 

resources. 
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لبي رو داراي فون ماهيان متنوع و جاجغرافياي جانوري مهمي قرار گرفته و از اين التايران از لحاظ اقليم حياتي در منطقه تباد :مقدمه 

  .خته استپردا نمرود و الر( رود،حبله )جاجرود، تهران استان هايرودخانه در ماهيان غيربومي هايگونه فونستيک به بررسي پژوهش اين است.

برداري از ماهيان صورت گرفت، نمونه 1396و بهار و تابستان  1395يز و زمستان يدر طي اين تحقيق كه در پا :هامواد و روش

صورت  هاي استان تهرانرودخانهايستگاه در  دوازدهلي با استفاده از دستگاه الکتروشوكر و تورهاي دستي و انتظاري در صورت فصبه

سنجي به آزمايشگاه منتقل گرديدند و توسط كليدهاي هاي زيستها پس از صيد با فرمالين تثبيت شده و جهت بررسينمونهگرفت. 

 رفتند. شناسايي معتبر مورد شناسايي قرار گ

راسته مربوط به رده ماهيان استخواني شناسايي شدند.  3خانواده از  3جنس و  6 گونه متعلق به 7طوركلي بهاين بررسي نشان داد  :نتايج

اي ماهي كاراس يا كپور بركهداراي رتبه اول و  ((Oncorhynchus mykissكمان آالي رنگينماهي قزلاز نظر تعداد گونه، 

(Carassius carassiusدر مرتبه بعدي قرار دا )ايهاي ماهي آزاد چشمهگونهچنين . همشت (Salvelinus fontinalis) ماهي خياطه ،

(Alburnoides eichwaldii)سياه ماهي ، (Capoeta  aculeate) ماهي قرمز يا كپور طاليي ،((Carassius auratus ماهي لوچ ،

ها هاي غيربومي در رودخانهترين تعداد گونهبيش مطالعه صيد شدند. هاي موردرودخانه درنيز  (Oxynemacheilus angorae) دارسبيلک

بومي گونه غيري فشم، خمده و پلور هيچها. در ايستگاهرود = نمرودرودخانه حبله <رودخانه جاجرود  <عبارت بود از: رودخانه الر

 .يافت نشد

. است غيرعمدو عمدي هاي استان تهران از طريق غيربومي در رودخانه ماهيانهاي هگونتايج حاكي از گسترش ن :گيري و بحثنتيجه

ها قادرند با ماهيان بومي توليد ماهيان بومي رقابت كنند. حتي برخي از آنريزي با هاي تخمممکن است براي غذا و مکاناين ماهيان، 

عنوان منبع بيماري بر جمعيت ماهيان بومي تاثير بگذارند و از اين حيث  هيبريد نمايند، ممکن است ماهيان بومي را شکار نموده و يا به

 .باشدها و بررسي تاثيراتشان بر منابع آبي بسيار حائز اهميت ميشناسايي آن
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 مقدمه

 ماهیان داران داشته و ردهترین گونه را در بین مهرهماهیان بیش       

 نظر از دارانمهره هايترین گروهغني و ترینمتنوع از یكي استخواني

 .هستند نمونه تعداد و گونه زیستگاه، تعداد رفتار، بدن، شكل رنگ،

جنس  4044خانواده،  445در  كه باشدمي راسته 50 شامل رده این

 حدود(. Harley ،2016و  Miller) جاي دارند گونه 32200بیش از و 

كنند بررسي هاي شیرین زندگي ميگونه از این ماهیان در آب 11500

لحاظ تكاملي داراي اهمیت است  هاي آبي ازماهیان در اكوسیستم

(Fishbase ،2012.) هاي آبي در با توجه به گستردگي اكوسیستم

براساس نتایج مطالعات  ایران، ماهیان از تنوع زیادي برخوردار هستند.

، Pourkazemi) گونه ماهي 224انجام پذیرفته، در دریاي خزر 

و درخلیج  (Coad ،2013) گونه ماهي 257 هاي داخليدر آب، (2006

)نصیرآبادي،  گونه ماهي گزارش شده است 912 فارس و دریاي عمان

ها ها، نهرها، دریاچهها، چشمههاي داخلي شامل رودخانهآب (.1391

اي ترین منابع آب شیرین هستند كه بخش قابل مالحظهها مهمو بركه

اند و به لحاظ سهولت دسترسي از جمعیت ماهیان را در خود جاي داده

ها . رودخانه(1373 ،افشین) سزایي برخوردارندمطالعه از اهمیت بهو 

قرار دارند زیرا  هاي آبي دیگر كشور، مورد توجهتر از سایر محیطبیش

ها تعداد گونه (.1391)قاسمي و رامین،  تري دارنددسترسي آسان

ها دو اصل مهم در هر جامعة جانوري است و تنوع وساختار فراواني آن

نمایانگر ثبات یک اكوسیستم و جوامع و فرایندهاي موجود  ايگونه

هاي مختلف ماهي در هر بخش از یک حضور گونه ن است.آدر 

كننده تغییرات در شرایط محیطي آن بخش است و در رودخانه بیان

ها و نیز اثر تغییرات شدت زیاد آب احتمال ناپدید شدن برخي گونه

ها وجود دارد، بنابراین بررسي تغییر خصوصیات زیستي و جمعیتي آن

 Taylor) ها دریک منطقه ضروري استها و فراواني آنتغییرات گونه

  اخیر هايدهه طي بسیاري غیربومي ماهیان (.2006و همكاران، 

 گردیدند معرفي ایران داخلي هايآب به ناخواسته یا طور خواستههب

 بومي از ماهیان بسیاري زیستگاه مهاجم ماهیان این (.1395 عبدلي،)

گونه اي است كه (Exotic)  یربومي غگونه  .اندكرده اشغال كشور در را

است. گونه جغرافیایي وجود نداشته اما به آن وارد شده در یک ناحیه

شود و هاي مختلف به یک ناحیه وارد ميمنظور استفادهبهیربومي غ

 و مهاجم انماهی حضور هاي بومي دارند.خطرات زیادي را براي گونه

هاي مكان و زیستگاه تخریب باعث آبي هايدر اكوسیستم غیربومي

 ایجاد ماهیان بومي، با غذائي رقابت آب، كیفیت زدن برهم ریزي،تخم

)كیواني  گرددمي جدید زايبیماري عامل و انگل معرفي و دورگه نسل

 داد، نشان (2011) و همكاران Pazooki مطالعات (.1391و همكاران، 

 برابر در Hemiculter leucisculusچون هم بومي غیر ماهیان قاومتم

 نظیر آبي هاياكوسیستم در ماهیان بومي از تربیش بیماري شیوع

( با 1398كلرودي )سیاهستاروند و یوسفي .است بوده انزلي تاالب

شرق استان تهران )منطقه وبهاي منابع آبي جنشناسایي ماهي

شناسایي شده در منطقه مورد  گونه 9ه از نشان دادند ك ورامین(

، Carassius gibelio ،Gambusia holbrooki گونه 4مطالعه، 

Carassius auratus  وOncorhynchus mykiss .غیربومي بودند 

بررسي فونستیک ( ضمن 1397كلرودي و همكاران )سیاهیوسفي

گونه  14ند كه از نشان داد مالهاي ماهیان سد سیمره استان ایگونه

 و Ctenopharyngodon idella گونه 2 ماهیان شناسایي شده،

Carassius gibelio ند.اوارد شده مطالعه مناطق مورد هو ب ودهغیربومي ب 

 و زیستي تنوع بررسي( نسبت به 1395مرزناكي و همكاران )علیزاده

ه اقدام كرمانشا گاوه رود استان رودخانه ماهیان پراكنش و فراواني

خانواده از  كه دست آمده در این بررسي نشان دادهنتایج بكردند. 

Cypriniadae، 3  جنس شاملPseudorasbora،Hemiculter   و

Carassius 3این  دادند كه احتمالها . آنباشندمي غیربومي گونه 

ه و همراه با كپور ماهیان پرورشي به این رودخانه تطور ناخواسجنس به

( در تحقیقي نسبت به 1390همكاران ) علمي و .اندمنتقل گردیده

شناسایي و فراواني ماهیان رودخانه سرباز )استان سیستان و 

 12 از ها نشان داد كه اقدام كردند. نتیجه تحقیق آن  بلوچستان(

و  Gambusia holbrooki ،Liza abu هايگونه شده، شناسایي گونه

Cyprinus carpio دي و ایزدیان كلروسیاهیوسفي .باشندغیربومي مي

نشان  هاي داخلي استان مركزيفراواني ماهیان آب با بررسي( 1388)

خوار، كپور كپور علفگونه  3شده، گونه شناسایي  18دادند كه از 

به سبب در گذشته بودند.  غیربومي هايگونه ،اي و گامبوزیانقره

 بررسي اما پذیرفتهصورت ها آن مورد مطالعاتي درها اهمیت رودخانه

خصوص ماهي بههاي منسجم و مدوني روي وضعیت بیولوژیک گونه

عدم اطالع از تنوع زیستي ماهیان . است انجام نگرفته بوميماهیان غیر

جایي از آن. شودها ميآنبرداري مدیریت و بهرهها، مانع از رودخانه

، اقتصادي يمحیطغیربومي باعث مشكالت زیست هايگونهكه ورود 

اي به این منظور تنوع زیستي گونه گرددمياري و اجتماعي بسی

 .گرفتهاي استان تهران مورد بررسي قرار در رودخانه ماهیان غیربومي

 

 هامواد و روش

با توجه به وضعیت منطقه مورد برداری: های نمونهایستگاه       

هاي مناسب، نیاز به انجام در این پروژه، تعیین ایستگاه بررسي

دست آوردن خصوصیات كلي منابع همنطقه و ببازدیدهاي مكرر از 

منظور چندین گشت در منطقه مورد آبي موجود در آن داشت. بدین

ایستگاه  12انجام گردید و در نهایت  منابع آبي یيمطالعه براي شناسا

از پاییز  سال صورت فصلي و طي یکبرداري بهانتخاب گردید. نمونه

ابتدا براساس امكان  صورت پذیرفت. 1396الي تابستان  1395
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شیب زمین، سرعت  پوشش گیاهي، طبیعي منطقه، دسترسي، وضعیت

هاي فرعي جریان آب، پوشش گیاهي، بستر رودخانه و پیوستن شاخه

وجود  وعوارض طبیعي، تغییر مورفولوژي رودخانه  ،به شاخه اصلي

هاي مورد تحقیق اقدام نسبت به تعیین ایستگاه در رودخانه سد

هایي كه براي تحقیق در نظر گرفته شد، عبارت رودخانه خواهد شد.

ایستگاه(،  2ایستگاه(، رودخانه الر ) 4بودند از رودخانه جاجرود )

(. 1و شكل  1ایستگاه( )جدول  2ایستگاه( و نمرود ) 4رود )حبله

 ها با توجه به شرایط رودخانه از قبیل در نظر گرفته شدند. ایستگاه
 

 برداری در استان تهران های نمونهها و ایستگاهمحل رودخانه :1جدول 

 ایستگاه رودخانه
 موقعیت جغرافیایي

 ارتفاع از سطح دریا )متر( عرض )شرقي( طول )شمالي(

 جاجرود

 1931 51⁰  31’  27" 35⁰  55’  43" فشم

 1455 51⁰  42’  65" 35⁰  43’  26" سعیدآباد

 1328 51⁰  43’  09" 35⁰  40’  08" خجیر

 1167 51⁰  47’  83" 35⁰  31’  26" پاكدشت

 رودحبله

 1640 52⁰  37’  33" 35⁰  35’  96" دشتزرین

 1514 52⁰  30’  11" 35⁰  31’  02" دشتسیمین

 1789 52⁰  41’  19" 35⁰  40’  32" خمده

 1687 52⁰  38’  32" 35⁰  35’  78" انزها

 الر
 2307 52⁰  02’  13" 35⁰  49’  16" پلور

 2259 52⁰  02’  38" 35⁰  50’  22" الر

 نمرود
 1788 52⁰  45’  33" 35⁰  72’  51" نمرود

 1790 52⁰  47’  35" 35⁰  74’  55" ارجمند
   

   
 رودخانه نمرود رودخانه الر رودخانه جاجرود

   

در استان تهران رودحبلهرودخانه قسمتي از   

 
 (برداری )نمونه هایو موقعیت ایستگاه های مورد مطالعهرودخانه نقشه محدوده :2شکل 
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 از تور گوشگیر باها آوري نمونهجمعجهت برداری: ابزار نمونه       

، متوسط ریز و تور پرتابي )ماشک( با چشمه، مترمیلي 40و  20چشمه 

بعد از صید، استفاده شد،  الكتروشوكردستگاه و  چوک(تور دستي )سا

%تثبیت و به آزمایشگاه  10ماهیان جهت شناسایي، توسط فرمالین 

براي عملیات  .گردیدند منتقلپیشوا -اسالمي واحد ورامین دانشگاه آزاد

مدل  دیجیتالي ترازوي ،دیجیتال كولیس ،بیومتري تخته سنجي اززیست

400A-SF   نمایي زرگبلوپ با  ،2×2×4ذره بین ، رمگ 01/0با دقت    

 (GPS)اي دستگاه تعیین موقعیت ماهوارهو دوربین عكاسي  ،×100

 استفاده گردید.  متر 10كاناله با دقت  Gramin- Etrex 12مدل 

هاي اي، با توجه به دادهشناسایي گونه جهتها: شناسایي ماهي       

 انبي، فرمولهاي روي خط ج)شمارشي( مهم مانند فلس مریستیک

 هايخار ،حلقي هايهاي پشتي و مخرجي، دندانهاي بالهشعاع

صفات توصیفي مانند تعداد و موقعیت ها و .... و تعداد سبیلک ي،آبشش

كتاب كلیدهاي شناسایي مرجع مانند از .... و هانوع فلس، هاباله

كتاب اطلس ماهیان  ،(1395 )عبدلي، هاي داخلي ایرانماهیان آب

و اطلس ماهیان حوزه جنوبي دریاي ( 1395)كیواني و همكاران،  ایران

چنین براي تجزیه و هم د.شاستفاده  (1387 ،و نادري  )عبدلي خزر

 استفاده گردید. Excellافزار آماري ها از نرمتحلیل داده

 

 نتایج 
هاي هاي مختلف نشان داد كه گونهبرداري از ایستگاهنتایج نمونه       

كنند كه در ذیل ارائه هاي مورد مطالعه زیست ميخانهدر رود غیربومي

 گردیده است:

 :های استان تهرانبندی ماهیان غیربومي رودخانهطبقه       
هاي استان تهران پس از ماهیان غیربومي صید شده در رودخانه

نشان  2دول بندي قرارگرفتند كه نتیجه آن در جشناسایي مورد طبقه

 . داده شده است

 
 های استان تهرانبندی ماهیان غیربومي رودخانههطبق: 2دول ج

    
های استان تهرانهای مورد مطالعه در رودخانههای غیربومي در ایستگاه: نتایج مربوط به گونه3جدول      

 گونه جنس خانواده راسته رده فوق رده زیرشاخه شاخه سلسله 

دارانمهره طنابداران جانوري دارانآرواره  استخواني  هايماهي   

 Oncorhynchus  mykiss آزاد ماهیان شكالنآزادماهي
Salvelinus  fontinalis 

شكالن كپورماهي  كپورماهیان 
Carassius  

auratus 
carassius 

Capoeta  aculeata 
Alburnoides  eichwaldii 

كپورماهي شكالن 

داردندان  
 Oxynemacheilus  angorae لوچ ماهیان

         

های غیربوميتعداد گونه نام ایستگاه نام رودخانه ردیف  نام فارسي نام علمي نام خانواده 

1 

 جاجرود

 - - - - فشم
كمانآالي رنگینماهي قزل Salmonidea Oncorhynchus mykiss 1 سعیدآباد 2  
كمانآالي رنگینماهي قزل Salmonidea Oncorhynchus mykiss 1 خجیر 3  

 Cyprinidae 2 پاكدشت 4
Carassius auratus )ماهي قرمز )كاراس 

Carassius carassius ايماهي كاراس بركه  
5 

رودحبله  

دشتزرین  1 Salmonidea Oncorhynchus mykiss كمانآالي رنگینماهي قزل  
دشتسیمین 6  1 Salmonidea Oncorhynchus mykiss كمانآالي رنگینماهي قزل  
 - - - - خمده 7
كمانآالي رنگینماهي قزل Salmonidea Oncorhynchus mykiss 1 انزها 8  
9 

 رودخانه الر

 - - - - پلور
10 

 5 الر

Nemacheilidae Oxynemacheilus angorae سگ ماهي جویباري 
11 

Cyprinidae 

Capoeta aculeata سیاه ماهي 
12 Alburnoides eichwaldii ماهي خیاطه 
13 Carassius aurautus ايماهي كاراس بركه  
14 Salmonidea Salvelinus fontinalis اي(ماهي بروک )ماهي آزاد چشمه  
 رودخانه نمرود 15

 
كمانآالي رنگینماهي قزل Salmonidea Oncorhynchus mykiss 1 نمرود  

كمانآالي رنگینماهي قزل Salmonidea Oncorhynchus mykiss 1 ارجمند 16  
های غیر بوميجمع کل تعداد گونه  7    
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هاي هاي مختلف مورد مطالعه در رودخانهایستگاهنتایج مربوط به  

در جدول ها س از انجام عملیات صید و شناسایي ماهيپاستان تهران، 

در  كه در رودخانه جاجرود و نشان دادها یافته. ارائه شده است 3

كمان و در آالي رنگینهاي سعیدآباد و خجیر ماهي قزلایستگاه

اي صید هاي ماهي قرمز و ماهي كاراس بركهایستگاه پاكدشت گونه

چنین هم ماهي غیربومي صید نشد.شدند. در ایستگاه فشم هیچ گونه 

و دشت دشت، سیمینهاي زریندر ایستگاهو رود در رودخانه حبله

و در ایستگاه كمان مورد صید قرار گرفت آالي رنگینماهي قزلانزها 

 ایستگاه و دردر رودخانه الر  گونه ماهي غیربومي صید نشد.خمده هیچ

نواده كپور ماهیان، یک گونه ماهي كه سه گونه متعلق به خا 5 ،الر

گونه متعلق به خانواده لوچ ماهیان و یک گونه متعلق به خانواده 

باشند صید گردید اما در ایستگاه پلور هیچ گونه ماهي آزادماهیان مي

هاي در ایستگاه غیربومي گونه تنها نمرود در رودخانه غیربومي صید نشد.

 .(3، شكل 3 )جدول بودآالي رنگین كمان نمرود و ارجمند ماهي قزل

 شناسي و اکولوژیک ماهیان مورد مطالعههای ریختویژگي

 Oncorhynchus mykiss (Rainbow کمانآالی رنگینقزل       

trout): است هیافت توسعه هايكشیده و باله داراي بدني لحاظ ظاهري از. 

لت عكمان دهان بزرگي دارد كه هنگام صید طعمه بهآالي رنگینقزل

هاي بزرگ را آزاد بودن استخوان فكي تا حد زیادي باز شده و طعمه

وشن ر زیتونيحاشیه بدن ماهي به رنگ  سر و رنگ اصلي كند.شكار مي

شود. رنگ هاي تیره فراواني دیده مياست كه در باالي خط جانبي لكه

كند. ر ميتغیی و غذاهاي گوناگون هاي مختلفن در رودخانهآبدن 

 رسد. كیلوگرم مي 3/1 ن بهآمتر و وزن سانتي 40طول این ماهي به 

: Salvelinus fontinalis (Brook trout) ایماهي آزاد چشمه       
دوده مح هاي آب شیرین بومي شمال امریكا است.آال بروک از گونهقزل

اد گردرجه سانتي 12تا  5آال بروک بین مطلوب دما براي ماهي قزل

دتر سرعت رشد آن سریع اما كنگراد است. درجه سانتي 16با حداكثر 

 رنگ اب ايتنه باال داراي برووک كمان است.الي رنگینآماهي قزل از رشد

 هایيالخ. باشدمي نارنجي زیتوني ايتنه پایین و تیره زیتوني ايقهوه

 يآالقزل از را ماهي این كه چیزي. دارد دم و بدن سر روي رنگ كم

اله بمانند در پشت و روي  كرم هايعالمت نمایدمي متمایز ايقهوه

 پشت تا و بزرگ ماهي این فک كهاین عالوهبه .باشدپشتي آن مي

 اشد.بمي مترسانتي 30تا  25 . اندازه معمول آندارد ادامه هاچشم

بدن برآمده و دهان : Alburnoides eichwaldiiماهي خیاطه        

هاي شكمي و مخرجي باشد. رنگ بالهمیاني و شكاف دهان افقي مي

ارتفاع بدن زیاد است و در دو طرف خط جانبي  متمایل به قرمز است.

هاي بارز این ماهي، خط از مشخصه دارد. یک نوار تیره رنگ وجود

داراي  متر است.سانتي 15جانبي سیاه رنگ است. حداكثر اندازه بدن 

هاي رودخانه فوقاني و میاني هايدر قسمت این ماهيدندان حلقي است. 

جمعي صورت دستهو قلوه سنگي به غني از اكسیژن با بستر سنگالخي

 نمایند. مقدار زیادي از حشرات آبزي تغذیه ميبهو  كندزیست مي

 بزرگ آن دهانو بدن كشیده : Capoeta  aculeate سیاه ماهي       

داراي یک  است و. لب زیرین شاخي و برنده باشدمينعل اسبي  و

 شتي و باله دمي متجانسداراي یک باله پمي باشد.  جفت سبیلک

 اي و شكم سفیدطرفین نقره و دررنگ بدن در پشت خاكستري  است.

ي مخرج واقع در جلواست. هاي درشت بدن پوشیده از فلس باشد.مي

د تعدا. رسدمتر ميسانتي 20طول بدن به  است وپایه باله مخرجي 

این  غذاي باشد.مي عدد 52تا  36بین  خط جانبي هاي رويفلس

 ت.ها اسگیاهان و دیاتومه يهااي، تكههاي رشتهجلبکاهي شامل م

 :)Carassius auratus (Gold fishماهي قرمز یا کپور طالیي        
شعاع نرم  20تا  12شعاع سخت و  4تا  3باله پشتي در این ماهي 

تا  5دد( و ع 3شعاع سخت )معموالً  4تا  2دارد و باله مخرجي داراي 

هاي خط جانبي بین باشد. تعداد فلسعدد( مي 5شعاع نرم )معموالً  6

هاي آبششي طویل هستند و داراي لبه عدد است. شعاع 36تا  21

مهره دارد. فرمول  34تا  25باشند. ستون فقرات مضرس دروني مي

ها بسیار طویل، بوده و این دندان 4-4هاي حلقي به صورت دندان

 باشند. حداكثر طول این ماهيح و داراي نوک عمودي مينازک، مسط

 .رسدميمتر سانتي 52 به

 Carassius carassiusای ماهي کاراس یا کپور برکه       

(Crucian carp) : این ماهي غالباً با ماهي كپور معمولي اشتباه

دهان دارد كه در  هايشود. اما كپور معمولي دو سبیلک در كنارهمي

 15شعاع سخت و  5تا  3شود. باله پشتي داراي این ماهي دیده نمي

شعاع  3تا  2عدد( و باله مخرجي داراي  14شعاع نرم )میانگین  19تا 

هاي تعداد فلس باشد.ميعدد(  5شعاع نرم )معموالً  6تا  5سخت و 

چنین پایین، بین باشد كه به سمت باال و همعدد مي 28خط جانبي 

 عدد متغیر است. 7تا  5

اي، هاي بدن نقرهعدد مهره دارد. كناره 31تا  29ستون فقرات بین 

هاي راكد، این ماهي آب باشند.گاهي سیاه و یا طالیي رنگ مي

دهد، اما محل استخرهاي سردابي و طبیعي را براي زندگي ترجیح مي

ثیر است. تغذیه این گونه تأزندگي آن، در مزه و طعم گوشت ماهي، بي

هاي گیاهي و جانوري است. این در حالي كه غذاي عمدتاً از پالنكتون

 دهند. اصلي آن را گیاهان آبزي تشكیل مي

 3داراي : Oxynemacheilus angorae دارسبیلک لوچماهي        

جفت سبیلک است. باله پشتي و مخرجي آن تقریباٌ گرد است و بدن 

اي تیره است. روي ساقه دمي برجستگي قهوه كوچک هايلكه از وشیدهپ

هاي فوقاني و میاني شود. این گونه در قسمتتیز شبیه به تاج دیده مي

 شود.ها با بستر قلوه سنگي و سنگالخي دیده ميرودخانه
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 .Barzegar et al                                                                                                                                   و همکاران     برزگر

 

 بحث
محیطي  هاي داخلي، وضعیت زیستتحقیق در زمینة آبزیان آب       

ها و آبزیان اهمیت فراواني دارد. به ها و توجه به مدیریت رودخانهآن

ترین مطالعات ايپایه منزلةبه بیولوژیک، و اكولوژیک مطالعات منظور، این

محیطي زیست زمینه را براي اهداف ايموجود زنده روي هر شدني، انجام

تحقیق بر روي چهار رودخانه جاجرود، الر، كند. آماده مي التيو شی

گونه ماهي غیربومي متعلق به  7رود و نمرود نشان داد كه حبله

هاي ماهیان در رودخانهیان و لوچهاي آزادماهیان، كپورماهخانواده

در رودخانه جاجرود پس از عبور استان تهران صید و شناسایي شدند. 

 كمانآالي رنگیناز سد لتیان و گذشتن از دو مزرعه پرورش ماهي قزل

در دو ایستگاه سعیدآباد و خجیر این گونه ماهي صید شد كه نشان 

باشد. دلیل این ي ميدهنده فرار ماهي مذكور از مزارع پرورش ماه

هاي باالدست كه بكر بوده و ادعا عدم وجود این گونه در قسمت

كه در ایستگاه طوريباشد. بهاي در آن مناطق وجود ندارد ميمزرعه

دست گونه ماهي غیربومي صید نگردید. در قسمت پایینفشم هیچ

 

 

 
 (Salvelinus fontinalis) ایماهي آزاد چشمه  (Oncorhynchus mykiss) کمانآالی رنگینماهي قزل

   

 

 

 
 (Capoeta  aculeata)سیاه ماهي   (Alburnoides eichwaldii) ماهي خیاطه

   

 

 

 
 (Carassius carassiusای )ماهي کاراس یا کپور برکه  (Carassius auratusماهي قرمز یا کپور طالیي )

   

 
 (Oxynemacheilus angorae) دارماهي لوچ سبیلک

 

 های مورد بررسيهای غیربومي صید شده در رودخانه: تصاویری از گونه3شکل 

 

212 



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 1, Spring 2021                        1400، بهار 1، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

 

 

وجود منازل دلیل رودخانه جاجرود یعني در ایستگاه پاكدشت به

هاي شب و رهاسازي ماهي)پاكدشت( وني در منطقه پارچین مسك

اي یا كاراس صید گردید. عید، دو گونه ماهي قرمز و ماهي كپور بركه

در این مناطق كه دسترسي سریع محلي به رودخانه وجود دارد امكان 

 )نوروز( خصوص در ایام فروردینها توسط مردم بهرهاسازي ماهي

گونه ماهي غیربومي  5الر رودخانه در  باشد.بسیار مشهود مي

Oxynemacheilus angorae ،Alburnoides eichwaldii ،Carassius 

aurautus ،Capoeta aculeate و Salvelinus fontinalis  صید و

عدم وجود ماهیان غیربومي موجبات در گذشته، شناسایي گردید. 

اهم كرده اي فرصورت تک گونهآالي خال قرمز را بهرشد ماهي قزل

هاي غیربومي نیز یافت شد. نحوه ورود بود ولي در تحقیق حاضر گونه

رود باشد و احتمال ميهاي غیربومي در منطقه نامشخص مياین گونه

عنوان از طریق صیادان كه برایشان پروانه صید صادر گردیده بود به

 نیز Salvelinus fontinalisطعمه به محیط وارد شده باشند. در مورد 

خاطر باید گفت این ماهي جهت پرورش به ایران راه یافته است كه به

رود یكي از پرورش دهندگان آن را در رودخانه ظاهر آن، احتمال مي

ترتیب صورت طبیعي ادامه دهد و بدینالر رها نموده تا به رشد خود به

مانند رود حبلهدر  پاي این ماهي به رودخانه مهم الر باز شده است.رد

 دلیل قرارگرفتن چند مزرعه پرورش ماهي قزلرودخانه جاجرود به

هاي سیمین دشت، زرین كمان در مسیر رودخانه )ایستگاهآالي رنگین

هاي مورد بررسي صید شد ولي گونه مذكور در ایستگاه دشت و انزها(

در رودخانه نمرود در هر   در خمده اثرث از گونه غیربومي یافت نشد.

كمان فراري از آالي رنگینگاه نمرود و ارجمند ماهي قزلدو ایست

 مزارع پرورش این ماهي در منطقه مورد صید و شناسایي قرار گرفت.

اي در مورد شناسایي ( مطالعه1398كلرودي )ستاروند و یوسفي سیاه

گونه  3هاي بومي در منابع آبي شهرستان ورامین انجام دادند. ماهي

و  (Carasius carasius)، كاراس ((Gambusia holbrookiگامبوزیا 

هاي غیر بومي بودند كه جزو گونه (Carasius auratus)ماهي قرمز 

دلیل نزدیكي به تهران رهاسازي در منابع آبي منطقه انجام شده به

هاي كاراس و قرمز در بود. همین دلیل براي توجیه نتیجه صید ماهي

 یوسفي سیاهگردیده است.  رودخانه جاجرود در پژوهش حاضر ارائه

هاي ماهیان سد بررسي فونستیک گونه( با 1397كلرودي و همكاران )

به همراه ماهیان  كاراسماهي دادند كه نشان  سیمره استان ایالم

 این نتیجه با نتایج تحقیق  وارد شده است.سد سیمره پرورشي دیگر به 

 دخانه الر اخیر در ایستگاه پاكدشت از رودخانه جاجرود و نیز رو

ترتیب براي رهاسازي ماهي شب عید و طعمه خواني دارد كه بههم

بناگر و  باشد.آالي خال قرمز قابل توجیه ميبراي صید ماهي قزل

در تحقیقي با عنوان بررسي فراواني و تنوع زیستي  (1387) همكاران

نشان دادند كه در استان مازندران  زارهاي ماهیان رودخانه هگونه

، كاراس (Oncorhynchus mykiss)كمان رنگین آاليقزل هايگونه

(Carassius auratus)باریک  پوزه ، كفال(Liza saliens)سه ، ماهي 

 (holbrooki Gambusia)گامبوزیا  و (Gasterosteus aculeatus) خاره

رود و هاي جاجرود، حبلهگونه اول در رودخانه .باشندمي غیربومي

كه از مزارع پرورش ماهي  مطابقت داشت نمرود در بررسي حاضر

 رسانند.مجاور رودخانه فرار كرده و خود را به منابع آبي طبیعي مي

گونه دوم یعني كاراس نیز در ایستگاه پاكدشت رودخانه جاجرود و 

ها توسط مردم در ایام كه به دلیل رهاسازي آن رودخانه الر صید شد

 بررسيو  شناسایي( با 1388عباسي و همكاران ) باشد.عید نوروز مي

و  تاالبي مناطق پیرسلمان،، گلآق هايتاالب ماهیان جمعیت

نشان دادند كه از  استان همدان آبادم رخ و گاماسیاب هايرودخانه

 Carassiusگونه  4هاي شناسایي شده در رودخانه مذكور،بین گونه

auratus ،Cyprinus carpio ،Pseudorasbora parva  وGambusia 

holbrooki  در ایستگاه غیر بومي بودند. این نتایج با مطالعه اخیر كه

خواني شد هم صید كاراس ماهي الر رودخانه و جاجرود رودخانه پاكدشت

هاي حوضه شرق دریاچه ارومیه ماهیان رودخانه بردر تحقیق  داشت.

 گلچین) پریشان در استان فارس دریاچه، (1391 ،رامینقاسمي و )

رودخانه كالرود بابل در استان مازندران ، (1393 ،همكارانمنشادي و 

 ه )علیزادهكرمانشا رود استان گاوه رودخانه ،(1393 ،همكاران و زادهقلي)

دریاچه شهداي خلیج فارس، در چیتگر (، 1395مرزناكي و همكاران، 

نشان دادند كه ماهي كاراس به  (1395 ،باقري و همكاران)تهران 

رفي شده است كه در دو رودخانه در استان تهران فوق معآبي منابع 

یعني جاجرود و الر نیز در مطالعه اخیر صید شد و با تحقیقات قبلي 

هاي هاي حوضهدر آبكمان آالي رنگینماهي قزل مطابقت داشت.

 (اصفهان)رود دریاي خزر، دریاچة ارومیه، دریاچة نمک، رود كر، زاینده

ها شامل ش شده است. این مكانگزارنیز و حوضة شمالي كارون 

هاي البرز و زاگرس و تعدادي آبگیر بوده است. تعدادي رودخانه در كوه

قد ماهي انگشتمیلیون بچه 2 در بیش از یک دورة چهار ساله تقریباً

خصوص در ، بهغیر از مزارع پرورش این گونه()به مكان مختلف 20در 

دنبال آن د، رها شدند و بههاي مرتفع كه بدون ماهي بودنرودهاي كوه

هایي مانند هاي مولدي نیز گزارش شده است كه در مكانجمعیت

دریاچة گهر، نمرود، جاجرود، رودخانة مادرسو پارک ملي گلستان، 

نتایج (. Abdoli ،2000 وCoad تد )رودخانة دز و آب بازفت پا گرفت

 3نس و ج 6از  ماهي غیربومي گونه 7مطالعه منجر به شناسایي این 

 .مناطق گردید این در (Cobitidaeو  Cyprinidae، Salmonidae) خانواده

 ترین ماهي به گونه قزلهاي غیربومي صید شده بیشماهيدر بین 

هاي جاجرود )ایستگاه هايكه از رودخانه كمان تعلق داشتآالي رنگین

دشت دشت، سیمینهاي زرینرود )ایستگاهسعیدآباد و خجیر(، حبله

عوامل هاي نمرود و ارجمند( صید گردید. انزها( و نمرود )ایستگاهو 
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تغییر شرایط اقلیمي، از بین رفتن پوشش گیاهي، مختلفي از جمله 

 ،افزایش مصارف آب ،و دگرگوني ژنتیكي و نژادي ماهیان هیبریداسیون

توسعه پرورش آبزیان و رهاسازي  ،ایجاد سدها، رویهصید بي ،آلودگي

 ترین عوامل موثر بر ماهیانعنوان مهمعمد ماهیان بهغیرو عمدي 

ها، رودخانه به شده وارد هاي غیربوميماهيشوند. ميایران قلمداد  بومي

ماهیان بومي رقابت ریزي با هاي تخمممكن است براي غذا و مكان

، نمایندها قادرند با ماهیان بومي تولید هیبرید كنند. حتي برخي از آن

یان بومي را شكار نموده و یا به عنوان منبع بیماري ممكن است ماه

ها و از این حیث شناسایي آن بر جمعیت ماهیان بومي تاثیر بگذارند

 باشد.و بررسي تاثیراتشان بر منابع آبي بسیار حائز اهمیت مي
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