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چکیده
ماهیان غیربومی توسط انسانها با اهداف مختلفی نظیر آبزیپروری ،صید ورزشی ،کنترل ماالریا و  ...به حوضههای آبریز
مختلف در دنیا معرفی شده است ،که به عنوان یک عامل تهدید جدی برای ماهیان بوومی شوناهته مویشووند .گاومواهی
دریاچهای به عنوان گونهای مهاجم تاکنون از حوضههای آبریز هریرود ،کاسویی و ارومیوه گوزارد شوده اسوت .در ایو
مطالعه حضور ای گونه برای اولی بار از حوضه آبریز نمک با ارائه یک فهرست از ماهیان رودهانه جاجرود و یوک ب وث
پیرامون توجه به گسترد ماهیان غیر بومی ارائه میگردد.

ریخت سنجی
گاوماهی تاالبی
مهاجم
حوضه آبریز نمک

مقدمه
ایران به دلیل واقع شدن در م ل تالقی سه ابر بومگاه پالئارکتیک ،اورینتال و اتیوپی  ،به عنوان یکی از  30لکه داغ تنوع زیستی
جهان مطرح میباشد ( .)Coad, 2017; Ghanavi et al., 2016چرا که تبادالت جانوری و گیاهی در بی ای سه ابربومگاه به
م وریت ایران باعث شده تنوع گونهای موجودات در ای منطقه به شکل چشمگیری باال باشد .ماهیان نیز از ای قاعده مستثنی
نبوده و تنوع باالیی را در آبهای داهلی ایران دارند و گواه ای امر وجود حداقل  257گونه ماهی است که از ای تعداد بیش از 70
گونه بومزاد ( )Endemicکشور ایران میباشند ( .)Jouladeh-Roudbar et al., 2015امروزه اکوسیستمهای آب شیری تقریباً متاثر از
تمام جنبههای فعالیتهای انسانی میباشد .در ای راستا افزایش تقاضا برای آب شیری باعث گردیده تا همواره بوم سازگانهای آب
شیری مورد دستکاریهای انسانی قرار بگیرد (.)Jenkins, 2003; Leidy and Moyle, 1998; Ricciardi and Rasmussen, 1999
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گونههای بی شماری از ماهیان غیربومی توسط انسان با اهداف مختلفی نظیر آبزیپروری ،صید ورزشی ،کنترل ماالریا و  ...به آب-
های داهلی معرفی شده است که بهعنوان یک تهدید جدی برای ماهیان بومی شناهته میشوند ( .)Dudgeon et al., 2006بر
اساس آهری مطالعات صورت گرفته روی ماهیان آبهای داهلی ایران  34گونه مهاجم ( )Exoticدر آبهای داهلی ایران یافت می-
شود که در نه هانواده طبقهبندی میگردند .هانواده کیورماهیان با  11گونه بیشتری تعداد گونه مهاجم را دارا میباشد.
در ای بی هانواده گاو ماهیان  Gobiidaeدارای حداقل  24گونه تایید شده در ایران است ( .)Jouladeh-Roudbar et al., 2015از
جمله اعضای ای هانواده ،گونه گاوماهی دریاچهای  Rhinogobius similis Gill, 1859میباشد که برای نخستی بار از حوضه
رودهانه هریرود ) ،(Coad and abdoli, 2000سیس تاالب انزلی ) (Coad, 2017و بعد از آن از حوضه دریاچه ارومیه

( Ghasemi et

 )al., 2015; Eagderi and Moradi, 2017آبهای داهلی ایران گزارد شده است .ای گونه به عنوان تنها گونهی گاوماهی مهاجم
آبهای داهلی معرفی شده است هرچند که  )2007( Vasil'evaو  Vasil'evaو  )2008( Kugaهاطر نشان کردند که گونه جنس
 Rhinogobiusمعرفی شده به آسیای مرکزی یک گونه چینی ) R. cheni (Nichdas, 1931از رودهانه یانگ میباشد و بیان داشت
که گونه معرفی شده به ایران نیز باید احتماالً همی گونه باشد .بنابرای ای احتمال وجود دارد که نمونههای ایرانی گاوماهی
دریاچهای  R. similisاز حوضه رودهانه آمور منشا گرفته باشد ) .(Coad, 2017ای گونه در مطالعات ص رایی در سال  1396در
رودهانه جاجرود در حوضه دریاچه نمک ،صید گردید که نشان دهنده گسترد دامنه پراکنش ای گونه در آبهای داهلی ایران
می باشد .از ای رو ای مطالعات با هدف گزارد حضور ای گونه در حوضه دریاچه نمک ایران با ارائه یک چک لیست از ماهیان
رودهانه جاجرود و یک ب ث پیرامون توجه به گسترد ماهیان غیر بومی به اجرا درآمد.
مواد و روشها
در نمونه برداری از ماهیان حوضه آبریز دریاچه نمک در سال  1395تعداد  11عدد نمونه گاوماهی  R. similisاز رودهانه جاجرود
(شکل  )35°36'58"N 51°46'20"E ،1با استفاده از دستگاه الکتروشوکر صید شد .نمونههای صید شده در م لول فرمالی بافری
 10درصد تثبیت و جهت شناسایی به آزمایشگاه بیوسیستماتیک و تکوی دانشگاه تهران منتقل شدند .سیس  31ویژگی ریخت-
سنجی با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت  0/1میلیمتر اندازهگیری و هشت ویژگی شمارشی با استفاده از استریومیکروسکوپ
شمارد گردید.

شکل  :1رودخانه جاجرود حوالی سد ماملو ،محل زیست گونه Rhinogobius similis
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نتایج
در مجموع  11نمونه ماهی با دامنه طولی  39/8-47/6از رودهانه جاجرود در حوالی سد ماملو صید گردید .م ل صید و نمای
جانبی بدن گونه  Rhinogobius similisبه ترتیب در شکلهای  1و  2به نمایش در آمده است .ویژگیهای ریختسنجی ای گونه
در جدول  1و ویژگیهای شمارشی در جدول  2ارائه شده است .ویژگیهای ریختسنجی و شمارشی ای گونه منطبق بر کلید
شناسایی ارائه شده توسط  )2017( Coadبود .الزم به ذکر است عالوه بر ای گونه ،گونههای

Barbus ،Alburnoides namaki

 Oxynoemacheilus bergianus ،Pseudorasbora parva ،Squalius namak ،C. buhsei ،Capoeta alburzensis،miliarisو
 Paracobitis malapteruraبه صورت همجا با ای گونه صید شدند.
جدول  :1ویژگیهای ریخت سنجی گونه  Rhinogobius similisصید شده از رودخانه جاجرود
ویژگی
طول کل
طول استاندارد
حداکثر ارتفاع بدن
عرض ساقه دمی
طول پیش پشتی اول
طول پس پشتی اول
طول پیش پشتی دوم
طول پس پشتی دوم
طول پیش مخرجی
طول ساقه دمی
طول پایه باله پشتی اول
ارتفاع باله پشتی اول
طول پایه باله پشتی دوم
ارتفاع باله پشتی دوم
طول پایه باله مخرجی
ارتفاع باله مخرجی
طول باله سینه ای
طول سینه ای مخرجی
طول باله دمی
عرض بدن
عرض ساقه دمی
عرض بادکش شکمی
طول بادکش شکمی
طول سر
طول پوزه
قطر چشم
طول پس چشمی
طول پس سر
عرض دهان
فاصله میان دو چشم
عرض سر
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حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

39/8
32/5
5/6
3/1
11/6
20/1
18/5
13/6
20/4
7/8
3/9
2/0
5/0
4/1
4/1
2/4
4/8
10/2
6/5
4/6
1/2
3/9
6/3
7/7
2/1
1/2
4/4
5/8
3/8
0/7
5/8

47/6
39/7
7/8
4/1
15/1
25/1
21/6
17/8
24/0
10/7
5/6
4/4
7/3
5/8
6/2
4/8
8/2
12/5
8/6
6/1
1/5
5/8
7/1
10/6
3/0
2/0
6/1
7/3
6/2
1/2
8/5

43/3
35/8
6/5
3/7
13/4
22/4
20/1
15/4
22/1
9/0
4/6
3/3
5/9
4/6
5/2
3/5
6/6
11/6
7/7
5/4
1/3
5/0
6/8
9/5
2/7
1/6
5/5
6/5
4/5
0/9
6/8

3/0
2/5
0/7
0/3
1/2
1/6
1/3
1/5
1/3
0/9
0/5
0/8
0/7
0/6
0/6
0/9
1/1
0/8
0/7
0/5
0/1
0/7
0/3
0/9
0/3
0/3
0/5
0/5
0/8
0/2
0/9
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جدول  :2ویژگیهای شمارشی گونه  Rhinogobius similisصید شده از رودخانه جاجرود
ویژگی
شعاع سخت باله پشتی اول
شعاع سخت باله پشتی دوم
شعاع نرم باله پشتی دوم
شعاع باله سینهای
هار اولی کمان آبششی
شعاع باله مخرجی
ردیف فلس جانبی
شعاع باله دمی

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

6/0
1/0
8/5
17/0
10/0
8/0
31/0
15/0

6/0
1/0
8/5
20/0
11/0
9/0
33/0
16/0

6/0
1/0
8/5
18/8
10/1
8/4
31/8
15/3

0/0
0/0
0/0
1/1
0/3
0/5
0/7
0/5

شکل  :2نمای جانبی گونه  Rhinogobius similisصید شده از رودخانه جاجرود

بحث
گاو ماهی دریاچهای  R. similisدر بسترهای ماسهای و سنگی در آبهای کم عمق از جمله رودهانهها یافت میشود (

Kopylets

 .)and Dukravets, 1981ای گونه به واسطه بدن کشیده که در قسمت هلفی به طور جانبی فشرده است ،سر فشرده شده از باال،
پوزه بزرگ ،سوراخ بینی لولهای ،زبان بدون فرو رفتگی و دندانهای ساده قابل شناسایی میباشد ) .(Coad, 2017نخستی گزارد
حضور  R. similisدر حوضه دریاچه نمک ،یک حوضه آبریز داهلی ) (endorheicبیانگر گسترد دامنه پراکنش ای گونه به نواحی
مرکزی ایران ،از سایر حوضههای گزارد شده قبلی شامل هریرود ،هزر و ارومیه میباشد.
معرفی کیورماهیان پرورشی نظیر کیورمعمولی ،کیورنقره ای ،کیور سرگنده و کیور علفخوار به دریاچه سدها توسط سازمان شیالت
ایران امری مرسوم است .رودهانه جاجرود نیز دارای دو سد با نامهای لتیان و ماملو است که در گذشته دریاچههای آن ماهیدار
شده است .غالباً در هالل ماهیدار نمودن دریاچهها ،گونههایی ناهواسته نظیر

Hemiculter leucisculus، Alburnus hohenackeri

و  Pseudorasbora parvaهمراه با کیورماهیان پرورشی منتقل میگردند.که ای امر باعث تغییر فون ماهیان آن رودهانهها می-
گردد .به نظر میرسد گاوماهی دریاچهای  R. similisنیز بهعنوان کاندیدای جدید ماهیان غیربومی برای انتقال ناهواسته همراه
کیورماهیان پرورشی باشد و گواه ای امر گزارد حضور ای گونه در سایر حوضههای آبریز

ایران میباشد ( ;Ghasemi et al., 2015

 .)Eagderi and Moradi, 2017تا پیش از ای مطالعه ،گاوماهی دریاچهای صرفاً از حوضههای آبریز هریرود ،کاسیی و ارومیه
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گزارد شده بود اما در حال حاضر در حوضه آبریز دریاچه نمک نیز یافت میشود و به نظر میرسد با گذشت زمان و معرفیهای
گستردهتر کیورماهیان پرورشی دامنه پراکنش ای گونه نیز بیشتر شود.
متاسفانه در سالیان اهیر نرخ معرفی ماهیان غیر بومی به آبهای داهلی ایران شدت بیشتری گرفته است ،ای معرفیها غالباً
توسط ارگان های دولتی نظیر سازمان شیالت و موسسه ت قیقات شیالت (معرفی کیورماهیان پرورشی به دریاچه پشت سدها و
معرفی گونههای غیر بومی نظیر تیالپیا بهعنوان گونه پرورشی جدید) و مردم عادی (رهاسازی ماهیان اکواریومی در منابع آبی
مختلف) بوده است .اگر چه اغلب گونههای غیربومی معرفی شده اثرات قابل مالحظهای بر اکوسیستم جدید هود ندارند ،اما بخشی
از آنها تاثیرات زیست م یطی و اقتصادی قابل توجهی را بر زیستگاه جدید هود اعمال میکنند (

;Jeschke and Strayer, 2005

 .)Ricciardi and Kipp, 2008تاکنون گزارشات متعددی در مورد اثرات زیست م یطی معرفی گونههای غیربومی ارائه شده است،
از ای رو برای م ققان ،مدیران ،سیاستگذاران و عالقهمندان به حفظ تنوع زیستی ،همواره شناهت میزان و اثرات بالقوه ورود
گونههای غیربومی از اهمیت بهسزایی برهوردار میباشد (.)Eby et al. 2006; Fausch, 2007; Gozlan et al., 2010
در مورد اثرات تهاجم گاوماهی تاالبی تاکنون مطالعه صورت نگرفته است ،اما در مطالعهای  Steinhartو همکاران ( )2004اثرات
تهاجم گاوماهی شنی  Neogobious melanostomusرا روی تولید مثل و النه گزینی باس دهان کوچک

dolomieu Micropterus

که از النه و تخمهای هود م افظت می نماید مورد بررسی قرار دادند .آنها مشاهده نمودند در هنگام حفاظت باس نر گاوماهی شنی
به آشیانه آن نزدیک نمیشود اما هنگامی که ماهی نر م افظت کننده از النه دور میشود ،گاوماهی شنی به النه هجوم برده و
مقدار زیادی از تخمها و جنی های تفریخ نشده را مصرف مینماید .از جمله اثرات منفی دیگر حضور گاوماهی شنی ،افزایش هزینه-
های مراقبت والدینی میباشد چراکه ماهیان نر م افظت کننده از النه ،در برهی مواقع تا  9مرتبه گاوماهی شنی را تعقیب کرده تا
آن را از النه دور نمایند که ای امر باعث افزایش مصرف انرژی والدی میشود .اگر ذهایر انرژی در مولدی پایی باشد ،چنی
تقالهایی ممک است موفقیت تولید مثل گونه بومی را ت ت تاثیر قرار دهد (.)Steinhart et al., 2004
بینش اندکی پیرامون تاثیرات گونههای غیربومی بر تنوع گونههای بومی وجود دارد ،از ای رو امروزه بوم شناسی ماهیان مهاجم
یک موضوع مهم ت قیقاتی است که توجه م ققان متعددی را به هود جلب نموده است .علیرغم اهمیت ماهیان غیربومی ،اغلب
کشورها فاقد یک قانون مدون به منظور جلوگیری از ورود آنها به کشور و همچنی انتقال بی اکوسیستمها میباشد .در ای راستا
موفقیت هر برنامه و قانونی هود نیازمند درک کامل ویژگیهای گونه مهاجم و پراکنش آنها میباشد .غالب گونههای مهاجم از جمله
ماهیان مقاوم به شرایط سخت میباشند و عالوه بر ای در زیستگاه جدید هود میتوانند به شکارچیان و انگلها نیز غلبه کنند
( .)Muraldharen, 2017همچنی ماهیان مهاجم بومسازگانهای آبی میتوانند با تغییر سریع ویژگیهای ژنتیکی به م یطزیست
جدید هود سازگار شوند .استقرار یک گونه مهاجم در سه مرحله پراکنش ،کلنی سازی و توسعه به وقوع میپیوندد .مرحله پراکنش
در صورت فقدان گونه رقیب یا وجود آشیان هالی میتواند تسریع یابد .کلنی سازی شامل همه مراحل مربوط به ایجاد یک جمعیت
پایدار میباشد .در نهایت مرحله سوم شامل استقرار در نواحی پیرامونی تا اشغال تمام فضاهای قابل استقرار میباشد .شباهت
ویژگیهای زیستی گونه های مهاجم به گونه بومی ،یک هطر جدی برای تسریع تکمیل تمامی مراحل فوق میباشد .به عالوه عوامل
انسانی از قبیل تخریب زیستگاه و آلودگی نیز به عنوان عوامل تسریع کننده چنی فرآیندی م سوب میگردد .ترکیب ماهیان یک
زیستگاه ت ت تاثیر فاکتورهای م یطی می باشد و بنابرای ایجاد جمعیت پایدار یک گونه غیر بومی به طور مسلم بر ماهیان بومی
تاثیر داشته و میتواند ویژگیهای بومشناهتی زیستگاه جدید را ت ت تاثیر قرار دهد .اکوسیستمهای آب شیری آسیب پذیرتر از
اکوسیستمهای هشکی میباشد چرا که آنها مقصد نهایی آالیندهی متعدد می باشند .ماهیان مهاجم با ورود به یک زیستگاه جدید
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بر سر منابع مختلف از جمله غذا ،نور ،فضا و  ...رقابت میکنند و همچنی میتوانند باعث انتقال بیماری و تغییر زیستگاه نیز شوند
(.)Eby et al. 2006; Fausch, 2007; Gozlan et al., 2010
امروزه تهاجم زیستی بعد از پدیده از بی رفت و یا قطعه قطعه شدن زیستگاهها مهمتری عامل تهدید کننده جهانی تنووع زیسوتی
در اکوسیستمهای آبی میباشد ( .)Jeschke and Strayer, 2005ای پدیده به معنای اشغال زیستگاههوای جدیود بوا عبوور از موانوع
توسط یک گونه است که امروزه فعالیتهای انسانی باعث تشدید آن شده است .ورود گونههای غیر بومی به اکوسیستمهای آبوی در
سطح بی المللی نگرانیهای زیادی را باعث شده و موضع تالشهای مشترک بی المللی متعددی نیز میباشود چورا کوه مودیریت و
کنترل آنها یک موضوع مهم حفاظتی میباشد ( .)Ricciardi and Kipp, 2008ایوران بوه واسوطه اسوتقرار در بوی سوه ابور بومگواه
پالئارکتیک ،اورینتال و اتیوپی داری تنوع باالیی از ماهیان آب شیری میباشد .به عالوه توسعه شهرنشینی ،کشاورزی و صنعتی در
مناطق مختلف ایران سبب آلودگی باالی منابع آبی شیری کشور با اقلیم هشک و نیمه هشک شده اسوت .ایو تغییور در سواهتار
شیمیایی و هیدرولوژیکی بومسازگانهای آبی ایران به واسطه سد سازیهای متعدد تواثیر بواالیی بور روی منوابع زیسوتی از جملوه
ماهیان آب شیری دارد .چنی وضعیتی میتواند استقرار ماهیان مهاجم در آبهای داهلی کشور ما را تسهیل نماید .از اینرو بررسی
تاثیر ماهیان مهاجم آبهای داهلی بدلیل فقدان اطالعات باید به عنوان یک اولویوت ت قیقواتی در نظور گرفتوه شوود .ایو موضووع
متاسفانه تاکنون به عنوان یک هطر جدی در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و به عنوان مثال توصیه بسیار هطرناکی کوه در
بی مدیران شیالتی کشور وجود دارد مبنی بر اینکه وجود چنی گونههای مقاومی برای منابع آبی آلوده شده میتواند مفید و باعث
افزایش تولید آنها گردد هرچند بجای ای ایده باید منابع آبی آلوده اصالح گردد .از سوی دیگر برناموههوای مودیریتی بورای کنتورل
گونههای مهاجم بدون وجود یک سطح یا درجه هشدار نمیتواند موثر باشد .معرفی یوک گونوه جدیود بوه هور دلیلوی باعوث ایجواد
صدمات جبران ناپذیری بر تنوع زیستی ایران حوضه آبریز ایران میگردد .بنابرای برای اجتناب از توسعه گونههای مهواجم ،توسوعه
مکانیسمهای هشداری در بی افکار عمومی ،برای درک هطر ،جلوگیری از تخریب زیستگاه ،کنترل و ارزیابی دائمی بومسازگانهای
آبی و ایجاد یک بانک داده در مورد پراکنش گونههای ،غیر بومی ضرورت دارد.
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Abstract
Exotic endemic fish are introduced to diffrent basins in the world by humans for various perposes such as
aquaculture, sport fishing, malaria controling, which are known to be a serious threat to native and
endemic fish. The Lake Goby has been reported as an oggressive species from Hari, Caspian and Urmia
basins. In this study, the presence of this species is presented for the first time from the Namak basin by
offering a checklist of Jajrud River fishes and a disscution about the distribution of Exotic fish.
Keywords: Morphometric, Lake Goby, Exotic, Namak basin
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