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چکیده
مطالعه ی حاضر با هدف مروری بر وضعیت و پراکنش اعضای خانواده سیکلیدماهیان ( )Cichlidaeدر آبهای داخلی ایران ،به همراه اولین
گزارش از حضور تیالپیای نیل  Oreochromis niloticusصورت گرفت .پس از نمونهبرداریهای میدانی ،بررسی نمونههای موزهای و مرور
مطالعات صورت گرفته بر روی اع ضای این خانواده در ایران ،ح ضور شش گونه در چهار جنس شامل Amatitlania nigrofasciata
(حوضه آبریز نمک)( Coptodon zillii ،حوضه آبریز تیگریس)( Iranocichla hormuzensis ،حوضه آبریز هرمز)( I. persa ،حوضه
آبریز مکران)( Oreochromis aureus ،حوضههه آبریز تیگریس) و ( O. niloticusحوضههه آبریز پرسههیس) در آبهای داخلی ایران تایید
گردید .همچنین نتایج تو سعه دامنه پراکنش اع ضای غیر بومی این خانواده را ن شان داد .تنها دو گونه از اع ضای این خانواده بومزاد ایران
بوده و چهار گونه باقی مانده به آبهای داخلی ایران معرفی شهههدهاند .اگر چه اغلب گونههای غیربومی معرفی شهههده اترات قابل مالحبه بر
اکوسههیمههتی جدید خود ند ارند ،اما بخشههی از آنها تاتیرات زیمههت م یطی و اقت ههادی قابل توجهی را بر اکوسههیمههتی جدید خود اعما
میکنند .بنابراین یک ارزیابی جامع در مورد اترات آنها برروی زیمهههتگاههای جدید آنها به منبور حفاظت ماهیان بومی و بهرهبردای پایدار
آتی از آنها ضرورت دارد.

واژگان کلیدی :پراکنش ،غیر بومی ،تیالپیا ،حوضه آبریز ،ایران.

* نویمنده مموو :

تلفن+982632223044 :

ایمیلsoheil.eagderi@ut.ac.ir : :

2
 .1مقدمه
خانواده سیکلیدماهیان ( )Cichlidaeبا دارا
بودن  1703گونه در  227جنس یکی از بزرگترین
خانوادههای ماهیان به حماب میآیند ( Nelson et
 .)al., 2016اعضای این خانواده دارای پراکنش
گمتردهای در جهان بوده و بهصورت طبیعی ،در
آمریکای جنوبی ،تگزاس ،هند ،آفریقا ،ماداگاسکار،
سوریه ،فلمطین ،ایران و سریالنکا یافت میشوند
( .)Eschmeyer and Fong, 2017سیکلیدماهیان
غالباً در آبهای شیرین و لبشور زیمت مینمایند ،اما
یک گونه از این خانواده  Tilapia guineensisساکن
آب شور است ( Fagade 1978; Eschmeyer and
 .)Fong, 2017گونههای این خانواده اغلب بهعنوان
ماهیان زینتی در اکواریوم نگه دارای میشوند.
اعضای این خانواده غالباً دارای بدنی از طرفین
به هی فشرده و پهن همتند .دارای یک جفت سوراخ
بینی بوده و اغلب گونهها واجد خط جانبی منقطع می-
باشند .تعداد فلسها بر روی خط جانبی اعضای این
خانواده ممکن است به بیش از  100عدد برسد ولی
معموالً در اغلب گونهها بین  20-50عدد است .باله
پشتی آنها دارای  7-25شعاع سخت و  5-30شعاع
نرم و شعاعهای سخت باله مخرجی بین  3-15عدد
بوده ،اما در اغلب گونهها این مقدار  3عدد است .تعداد
شعاعهای نرم باله مخرجی بین  4-15عدد گزارش
شده است .اعضای این خانواده فاقد Subocular shelf
همتند.
بر اساس اولین مطالعات صورت گرفته بر روی
ماهیان آبهای داخلی ایران ( ،)Coad, 1998تنها یک
گونه از خانواده سیکلیدماهیان در ایران با نام
 Iranocichla hormuzensisگزارش شد .اما بر
اساس آخرین فهرست منتشر شده از ماهیان آبهای
داخلی ایران  3جنس و  3گونه از این خانواده گزارش
شده است ()Jouladeh- Roudbar et al., 2015b
که شامل  Amatitlania nigrofasciataو
 Coptodon zilliiبهصورت غیر بومی بهترتیب از
حوضههای آبریز دریاچه نمک و هرمز ،و تیگره و گونه
 I. hormuzensisبهعنوان گونه بومزاد از حوضه
هرمزگان میباشند .فون ماهیان آبهای داخلی ایران
بهدلیل معرفی توصیف گونههای جدید ،جابجایی در
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بین حوضههای آبریز مختلف و معرفی گونههای
غیربومی دائماً در حا تغییر است ،به ن وی که از سا
 2010تا سا  2015بیش از  50گونه جدید از ایران
برای اولین بار گزارش و یا توصیف شده است
( .)Jouladeh- Roudbar et al., 2015bبا توجه به
تغییرات گمترده فون ماهیان آبهای داخلی ایران،
پراکنش و تعداد گونههای خانواده سیکلیدماهیان در
ایران نیز دستخوش تغییرات گمتردهای شده است.
بنابراین مطالعهی حاضر با هدف مروری بر وضعیت و
پراکنش اعضای خانواده سیکلیدماهیان در آبهای
داخلی ایران ،به همراه اولین گزارش از حضور تیالپیای
نیل  Oreochromis niloticusدر آبهای داخلی
ایران صورت گرفت.

 .2مواد و روشها
بهمنبور شناسایی و تهیه نقشه پراکنش اعضای
خانواده سیکلیدماهیان در ایران ،در سه مرحله جمع-
آوری اطالعات صورت گرفت )1( .بررسیهای میدانی:
برای این منبور از  19حوضه آبریز ایران با استفاده از
دستگاه الکتروشوکر نمونهبرداری صورت گرفت و در
صورت صید گونههایی از سیکلیدماهیان ،تعدادی نمونه
در م لو فرمالین تثبیت و به آزمایشگاه منتقل
گردید ،همچنین مخت ات جغرافیایی نقاط م ل صید
هر گونه نیز تبت گردید )2( .بررسی منابع پیشین:
منابع موجودی که در گذشته به حضور اعضای این
خانواده اشاره نموده بودند مانند کتب مختلف ،مقاالت،
و سایتهای اینترنتی مراجعه و اطالعات راجع به
اعضای این خانواده استخراج گردید )3( .بررسی موزه-
های ماهیشناسی :به جهت بررسیهای دقیقتر و
حضور احتمالی اعضای این خانواده به بانکهای
اطالعاتی و نمونههای موجود در موزههای ماهیشناسی
دانشگاه تهران ( ،)IMNRF-UTدانشگاه شیراز (ZM-
 )CBSUو موزه ملی تاریخ طبیعی ایران ()MMTT
مراجعه گردید و گونههای مورد نبر مورد شناسایی قرار
گرفته و اطالعات آن تبت گردید .سپس با استفاده از
دادههای گردآوری شده ،نقشه پراکنش اعضای خانواده
سیکلیدماهیان در ایران با استفاده از نرمافزار
 ArcMap 10.2ترسیی گردید.
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 :س کی لید هکمزIranocichla hormuzensis ،؛  :تیالایای ش ک ق مکمز،
ش ک  -1نقشککه اکاشنس س کی لیدماهیان ایکان.
 :سی لید گورخکیAmatitlania nigrofasciata ،؛  :تیالایای
 :سی لید اار سی Iranocichla persa ،؛
Coptodon zillii؛
آبیOreochromis aureus ،؛  :تیالایای نی .Oreochromis niloticus ،

 .3نتایج
با توجه به نتایج  ،حضور  4جنس و  6گونه از
اعضای سیکلیدماهیان در آبهای داخلی ایران تایید
گردید که شامل ،Amatitlania nigrofasciata
، Iranocichla hormuzensis ،Coptodon zillii
 Oreochromis aureus ،I. persaو O. niloticus
همتند .حضور گونه تیالپیای نیل Oreochromis
 niloticusدر آبهای داخلی ایران برای اولین بار در
این مقاله گزارش میگردد .همچنین علیرغی وجود
گزارشهای غیر رسمی از حضور گونه Oreochromis
 mossambicusحضور آن در آبهای داخلی ایران به
وسیله نمونههای موجود تایید نگردید .در شکل  1نقشه
پراکنش گونههای تایید شده اعضای این خانواده
نمایش داده شده است.

 .1.3جنس Amatitlania Schmitter-Soto
2007
 .1.1.3گونه Amatitlania nigrofasciata
)(Günther 1867
نام فارسی :سیکلید گورخری (شکل )2

آرایهشناسی :ابتدا با نام  Heros nigrofasciatuو
از دریاچه  Amatitlánگواتماال توصیف گردید.
لکتوتایپ آن به شماره  BMNH 1865.4.29.76و
پارالکتوتایپ آن به شماره BMNH 1865.4.29.77
( 12عدد) در موزه تاریخ طبیعی لندن نگهداری می-
شود Lee .و همکاران ( )1980این گونه را به جنس
 Hartel ،Cichlasomaو  )1997( Kullanderبه
جنس  )2001( Allgayer ،Archocentrusبه
جنس  Cryptoherosو )2007( Schmitter-Soto
به جنس  Amatitlaniaمنتقل نمودند.
ریختشناسی :باله پشتی دارای  7-9شعاع سخت و
 17-19شعاع نرم ،باله مخرجی دارای  8-10شعاع
سخت 6-7 ،شعاع نرم و ستون مهره دارای 27-28
جمی مهره است .شکل عمومی بدن پهن بوده و از دو
طرف فشرده است ،رنگ بدن غالباً خاکمتری تیره و یا
مایل به بنفش است .بر روی بدن  6-9نوار عرضی تیره
رنگ وجود دارد .در م ل ات ا ساقه دمی به باله دمی
یک لکه تیره و عمودی به رنگ تیره وجود دارد .بالهها
غالباً به رنگ خاکمتری تیره همتند که در برخی مواقع
در قائده دارای رنگ قهوه ای کیرنگ میشوند .انتهای
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 -2سی لید گورخکی.Amatitlania nigrofasciata ،

خلفی باله دمی م دب است .انتهای خلفی باله پشتی
و مخرجی به باله دمی میرسد .قائده باله پشتی در
برخی از نمونه های دارای رنگ نارنجی است ،دهان
میانی و دارای اندازه متوسط است ،خطجانبی دو قطعه
است ،قطعه او خط جانبی به صورت م دب بوده و
در نیمه فوقانی بدن قرار دارد .خط جانبی فوقانی از
پشت سرپوش آبششی شروع شده و تقریباً تا انتهای
باله پشتی ادامه مییابد .قطعه دوم خط جانبی در
میانه بدن قرار داشته و از قممت میانه باله مخرجی
شروع شده و تا انتهای ساقه دمی ادامه پیدا میکند،
چشیها درشت بوده و در قممت فوقانی سر قرار دارند.
اکاشنس :دامنه پراکنش بومی این گونه مربوط به
دریاچه  Amatitlánدر کشور گواتماال در آمریکای
مرکزی است .این گونه همراه با ماهیان اکواریومی و
احتماالً توسط مردم در آبهای داخلی رهاسازی شده
است .این گونه در حا حاضر بهعنوان گونهای غیربومی
در چشمه سلیمان در شهر کاشان (حوضه دریاچه
نمک) و حوضه آبریز هرمز یافت میشود ( Esmaeili
et al., 2015; Jouladeh-Roudbar et al.,
.)2015b; Mousavi-Sabet and Eagderi, 2016

 .2.3جنس )Coptodon (Gervais, 1848
 .1.2.3گو نه Coptodon zillii (Gervais,
)1848
نام فارسی :تیالپیا ،تیالپیا شکی قرمز
آرا یهشکک ناسککی :اب تدا با نام  Cerina zilliiو از
 Tuggurthدر کشههور الجزیره واقع در شههما آفریقا
توصهههیف گردید .سهههینتایپ این گونه در موزه تاریخ
طبیعی لندن نگهداری میشهههد ،اما در حا حاضهههر
مفقود گردیده اسههت )1974( Goren .این گونه را به

 -3تیالایا ش ق مکمز.Coptodon zillii ،

جنس  Tilapiaمنتقل نمود ،اما بر اسهههاس شهههواهد
مولکولی  Dunzو  )2013( Schliewenاین گونه را
در جنس  Coptodonقرار گرفت.
ریخت شنا سی :باله پشههتی دارای  13-16شههعاع
سههخت و  10-14شههعاع نرم ،باله مخرجی دارای 3-4
شعاع سخت و  8-10شعاع نرم و باله سینهای دارای
 4-15شعاع ا ست .کمان آب ش شی او دارای 13-16
خار ا ست 29-31 .فلس روی ق ممت میانی بدن جود
دارد .سههتون مهره دارای  28-29جمههی مهره اسههت.
شکل عمومی بدن پهن و از دو طرفین ف شرده ا ست،
رنگ بدن غالباً خاکمهههتری ،قهوهای تیره و یا سهههبز
لجنی است ،در برخی از نمونهها بر روی بدن  4-6نوار
عر ضی تیره رنگ کیرنگ وجود دارد .در م ل ات ا
سهههاقه دمی به باله دمی هیک لکه تیرهای وجود ندارد.
انتهای خلفی باله دمی صاف ا ست .انتهای خلفی باله
پشتی و مخرجی به باله دمی نمیرسد .باله ها غالباً به
رنگ آبی تیره ،قهوه ای و یا خاکمههتری تیره همههتد.
دهان میانی و دارای اندازه بزرگ است ،خط جانبی دو
قطعه اسههت ،قطعه او خط جانبی به صههورت م دب
بوده و در نیمه فوقانی بدن قرار دارد ،از پشههت چشههی
شههروع شههده و تقریباً تا انتهای باله پشههتی ادامه دارد.
قطعه دوم خط جانبی در میانه بدن قرار داشهههته و از
قمههمت ابتدای باله مخرجی شههروع شههده و تا انتهای
ساقه دمی ادامه پیدا میکند.
اکاشنس :دام نه پراکنش بومی این گو نه مربوط به
کشور الجزایر و شما آفریقا است .در مورد ن وه ورود
این گونه به آبهای داخلی ایران اطالعاتی ممههتندی
در دسههترس نیمههت .در حا حاضههر بهعنوان گونهای
غیربومی برای آبهای داخلی ایران م مههوب میگردد.
جمع یت های این گو نه از تاالب های شههههاد گان،
هورالعبیی و رودخانه های کارون ،دز ،کرخه و جراحی
(حوضههه آبریز تیگره) و رودخانه مند از حوضههه آبریز
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 -4سی لید هکمز.Iranocichla hormuzensis ،

پرسهههیس یافت میشهههود ( ;Khaefi et al., 2014
Esmaeili et al., 2015; Jouladeh-Roudbar et
.)al., 2015b

 .3.3جنس Iranocichla Coad, 1982
 .1.3.3گونه Iranocichla hormuzensis
Coad, 1982

نام فارسی :ماهی کارو ،سیکلید هرمز (شکل )4
آرا یهشکک ناسککی :اولین بههار از رودخههانههه مهران
( )27°04'N, 54°35'Eدر اسههتان هرمزگان توصههیف
گردید .هولوتایپ این گونه به طو استاندارد  94میلی
متر و شههه ماره  CMNFI 1979-0408Aدر موزه
تاریخ طبیعی کانادا نگهدارای میشود.
ریخت شنا سی  :باله پشههتی دارای  14-16شههعاع
سههخت و  9-11شههعاع نرم ،باله مخرجی دارای 6-9
شعاع سخت و  11-12شعاع نرم ،و باله سینهای دارای
 11-12شعاع است .کمان آبششی دارای  14-19خار
ا ست .ستون مهره دارای  28-30ج می مهره ا ست.
 17-29فلس روی قمههه مت م یانی بدن وجود دارد.
شکل عمومی بدن پهن بوده و از طرفین فشرده است،
در نرها رنگ بدن در نیمه ت تانی سهههفیدفام همراه با
لکههای کرم در زیر شههکی و لکههای قرمز در زیر سههر
است ،نیمه میانی و فوقانی بدن دارای رنگ سفید و یا
کرم همراه با ل که های طالیی ،قهوه ای و یا سههه یاه
اسهههت ،ماده ها دارای حداکثر  6نوار تیره کیرنگ به
صهههورت عمودی روی پهلوها همهههتند ،غالب ًا به رنگ
نقرهای و یا سهههبز زیتونی کیرنگ دیده میشهههوند،
همچنین در ق ممت خلفی باله پ شتی دارای یک لکه
تیره همههتند .انتهای خلفی باله پشههتی و مخرجی به
باله دمی نمیرسههد .بالهها غالباً دارای لکههای سههفید
پراکنده همهههتند .د هان میانی و دارای ا ندازه بزرگ
اسهههت ،خط جانبی دو قطعه اسهههت ،قطعه او خط

 -5سی لید اارسی.Iranocichla persa ،

جانبی بهصهههورت م دب بوده و در نیمه فوقانی بدن
قرار دارد ،از پ شت سرپوش آب ش شی شروع شده و
تقریباً تا انتهای باله پ شتی ادامه دارد .قطعه دوم خط
جانبی در میانه بدن قرار داشههته و از قمههمت ابتدای
باله مخرجی شروع شده و تا انتهای ساقه دمی ادامه
پیدا می کند.
اکاشنس :این گونه بهعنوان گونه بومزاد ()Endemic
ایران شناخته می شود و در حو ضه رودخانه مهران در
حو ضه آبریز هرمز یافت می شود ( Esmaeili et al.,
.)2016; Jouladeh-Roudbar et al., 2015b

 .2.3.3گوووونوووه Iranocichla persa
Esmaeili, Sayyadzadeh & Seehausen
2016
نام فارسی :ماهی کارو ،سیکلید پارسی (شکل )5
آرا یهشکک ناسککی :اولین بههار از رودخههانههه شهههور
( )27°17'40.10"N 56°29'15.68"Eدر اسهههتهان
هرمزگان و حوالی شههههر بندرعباس توصهههیف گردید.
هولوتایپ این گونه به طو اسههتاندارد  89میلیمتر و
شههماره  ZM-CBSU IP66در موزه جانورشههناسههی
دانشهههگاه شهههیراز نگهدارای می شهههود .همچنین 32
پارا تا یپ این گو نه نیز در م ل نگ هداری هولو تا یپ
نگهداری میگردد.
ریخت شنا سی  :باله پشههتی دارای  14-17شههعاع
سخت و  9-10شعاع نرم ،باله مخرجی دارای  3شعاع
سخت و  6-8شعاع نرم ،باله سینهای دارای 11-12
شعاع و باله سینه ای دارای  11-12شعاع است .کمان
آب ش شی دارای  14-17خار ا ست 17-24 .فلس روی
قممت میانی بدن وجود دارد .ستون مهره دارای -30
 28ج می مهره ا ست .خ و صیات ریختی این گونه
بمیار شبیه به  I. hormuzensisاست .در نرهای بالغ
و دارای لباس عروس زیر سر و سینه نارنجی است (در
 I. hormuzensisسیاه رنگ و یا قرمز پر رنگ است)،
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ش

 -6تیالایای آبی.Oreochromis aureus ،

لکه تیره روی قممت خلفی باله پشتی کیرنگ و م و
ا ست (در  I. hormuzensisوا ضح و پر رنگ ا ست)،
وجود لکه های سهههفید روی باله دمی که ظاهر موج
مانندی ایجاد میکند (در  I. hormuzensisباله دمی
غالباً سیاه رنگ و یا تیره است).
اکاشنس :این گونه بهعنوان گونه بومزاد ()Endemic
ایران بوده و رود خا نه های شهههور ،خورگور ،رودان و
حمن لنگی در حوضه آبریز مکران یافت میشوند.

 .4.3جنس Oreochromis Günther 1889
 .1.4.3گوووونوووه Oreochromis aureus
)(Steindachner, 1864
نام فارسی :تیالپیای آبی (شکل )6
آرایهشناسی :ابتدا با نام  Chromis aureusاز غرب
آفریقا توصهههیف گردید .لکتوتایپ به شهههماره NMW
 32874تو سط  )1965( Trewavasانتخاب گردیده
اسههت Lee .و همکاران ( )1980این گونه را به جنس
 Tilapiaمنت قل نمود ند ،ا ما بر اسهههاس م طال عات
 Kruppو  )1989( Schneiderاین گو نه به جنس
 Oreochromisمنتقل گردید.
ریخت شنا سی :باله پشههتی دارای  14-16شههعاع
سهههخت و  11-13شهههعاع نرم ،باله مخرجی دارای 3
شعاع سخت و  9-10شعاع نرم و باله سینهای دارای
 13-14شعاع است .باله شکمی دارای  6شعاع و کمان
آبششی دارای  27-30خار است .دارای  25-28فلس
روی قممت میانی بدن است .ستون مهره دارای -29
 28جمی مهره است .شکل عمومی بدن پهن بوده و از
دو طرف فشرده است ،فک پایینی دارای یک تیغه تیز
کوتاه اسهههت ،اندازه فک پایینی در حدود  37درصهههد
طو سر است ،در م ل ات ا ساقه دمی به باله دمی
فاقد لکه سیاه ه متند .حا شیه خلفی باله دمی دارای

ش

 -7تیالایای نی .Oreochromis niloticus ،

رنگ صورتی تیره ا ست .سر در جنس نرها در ف ل
تولید مثل یه رنگ آبی متالیک و تیره اسهههت .بدن به
رنگ نقرهای تیره و یا سهههبز زیتونی همراه با لکه های
سیاه ا ست .انتهای خلفی باله پ شتی و در برخی موارد
باله مخرجی دارای لکههای صورتی ا ست ،خط جانبی
دو قطعه ا ست .خط جانبی فوقانی از پ شت سر پوش
آب ش شی شروع شده و تا انتهای باله پ شتی میر سد،
خط جانبی ت تانی از دومین و یا سههومین اشههعه باله
مخرجی شههروع شههده و تا انتهای باله دمی میرسههد.
دارای دندان های با تراکی پایین بر روی فکین همتند.
اکاشنس :دام نه پراکنش بومی این گو نه قاره های
آفریقا و اورا سیا شامل اردن ،رودخانه نیل و سنگا ،
چاد ،بنین ،قمههمت های میانی و جنوبی کشههور نیجر
اسههت .در مورد ن وه ورود این گونه به آبهای داخلی
ایران اطالعات م متندی در د سترس نی مت .در حا
حا ضر بهعنوان گونهای غیر بومی برای آبهای داخلی
ایران م مهههوب میگردد .جمع یت های این گو نه از
رود خا نه های کارون ،ارو ند ،بهمنشهههیر و همچنین
کانا های آب در ا ستان خوز ستان (خرم شهر) صید
شدهاند (.)Valikhania et al., 2016

 .2.4.3گووونووه Oreochromis niloticus
)(Linnaeus, 1758
نام فارسی :تیالپیای نیل (شکل )7
آرایهشناسی :ابتدا با نام  Perca niloticaو از
رودخانه نیل در قاره آفریقا توصیف گردید .هولوتایپ
این گونه به شماره  NRM LP10در موزه تاریخ
طبیعی کشور سوئد نگهداری میشود Uyeno .و
 )1984( Fujiiاین گونه را در جنس  Tilapiaقرار
دادند اما  Ortegو  )1986( Variاین گونه را به جنس
 Oreochromisمنتقل نمودند.
ریختشناسی :باله پشتی دارای  15-17شعاع سخت

شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،1بهار 1396

و  10-14شعاع نرم ،باله مخرجی دارای  3شعاع سخت
و  8-11شعاع نرم  ،باله سینهای دارای  12-13شعاع
است .باله شکمی دارای  6شعاع و کمان آبششی دارای
 29-31خار است 30-33 .فلس روی قممت میانی
بدن است .ستون مهره دارای  29-30جمی مهره است.
شکل عمومی بدن پهن و از طرفین فشرده است .سطح
فوقانی سر صاف و یا کمی م دب است .پوزه گرد بوده
و شکاف فکی به ابتدای چشی نمیرسد و دو و یا سه
ردیف فلس روی گونهها ( )cheekوجود دارد ،خارهای
آبششی کوچک همتند .لکه سیاه در م ل ات ا ساقه
دمی به باله دمی وجود دارد که در برخی نمونهها به-
صورت نقطههای سیاه در میآید .لکههای تیره و برخی
مواقع به رنگ آبی روی سرپوش آبششی وجود دارد.
رنگ عمومی بدن غالباً به رنگ خاکمتری و یا زیتونی
است ،در نرهای بالغ سر تیره و دارای لکههای سیاه
بیشتری است ،نوارهای تیره و به هی چمبیدهای در
روی باله دمی و به شکل عمودی وجود دارد.
اکاشنس :دامنه پراکنش بومی این گونه شما و شرق
آفریقا ذکر شده است .در حا حاضر بهعنوان گونهای
غیربومی برای آبهای داخلی ایران م موب میگردد.
در این مطالعه ،حضور این گونه برای اولین بار از
رودخانه دهکان در حوالی شهر جهرم در حوضه آبریز
پرسیس صید شدند.

 .4بحث و نتیجهگیری
در مطالعات بمیاری به اهمیت بررسی پراکنش
طبیعی و جغرافیای زیمتی ماهیان آبشیرین اشاره
شده است ( Jouladeh-Roudbar et al., 2015a,
b, c; Ghasemi et al., 2015; Ghanavi et al.,

 .)2016زیرا با دانمتن این مهی ،قادر به شناسایی
مناطقی با تنوع زیمتی و اندمیمتی باال ،گذرگاهها و
مراکز تبادالت ژنتیکی جمعیتها با یکدیگر و
فیلوجغرافیای موجودات خواهیی بود ()Coad, 2017
و نمبت به مدیریت و برنامهریزی در جهت حفظ و
حمایت آنها قدم برداریی.
بر اساس نتایج ،سیکلیدماهیان در آبهای
داخلی ایران دارای  4جنس و  6گونه معتبر است ،که
در مقایمه با آخرین فهرست ارائه شده از ماهیان ایران
( ،)Jouladeh- Roudbar et al., 2015bبا معرفی

7
سه گونه جدید افزایش  100درصدی را نشان میدهد.
از این بین گونه  I. persaبه تازگی از حوضه آبریز
مکران بهعنوان گونه ای بومزاد معرفی گردیده است،
اما دو گونه  O. aureusو  O. niloticusاحتماالً به
طور ناخواسته به آبهای داخلی ایران معرفی گردیده-
اند .در مطالعه حاضر برای اولین بار گونه O. niloticus
از حوضه آبریز پرسیس (رودخانه دهکان حوالی شهر
جهرم) بهعنوان عضو جدیدی از سیکلیدماهیان ایران
گزارش گردید .امروزه اکوسیمتیهای آبشیرین تقریباً
متاتر از تمام جنبههای فعالیتهای جامعه انمانی
همتند .نیاز روزافزون و افزایش تقاضای برای آب
شیرین باعث گردیده تا همواره بوم سازگانهای آب
شیرین مورد دست اندازیهای متعدد انمان قرار گیرد،
تا حدی که به میزان غیر قابل اغماضی بزرگترین
جامعه زیمتمندان جهان یعنی آبزیان را مورد
شدیدترین تهدیدها قرار داده است ( Leidy and
Moyle, 1998; Ricciardi and Rasmussen,
 .)1999; Jenkins, 2003یکی از مهمترین ممائلی

که باعث ت ت تاتیر قرار گرفتن فون ماهیان بومی یک
منطقه میگردد معرفی گونههای غیربومی است .اگر
چه اغلب گونههای غیربومی معرفی شده اترات قابل
مالحبه بر اکوسیمتی جدید خود ندارند ،اما بخش
کوچکی از آنها تاتیرات زیمت م یطی ،تکاملی و
اقت ادی قابل توجهی را بر اکوسیمتی جدید خود
اعما میکنند ( Strayer, 2005; Ricciardi and
.)Kipp, 2008
در سا های اخیر از ماهی تیالپیا نیل
 O. niloticusبهعنوان یک از مهمترین کاندیدای
آبزیپروری با استقبا نمبتاً گمتردهای از سوی
پرورش دهندگان مواجه شده است .تیالپیا نیل گونهای
همهچیز خوار بوده و از سطوح پایین زنجیره غذایی
تغذیه مینماید و این امر سبب گردیده هزینه تغذیه و
پرورش آن نمبت به دیگر ماهیان بمیار پایین باشد.
یکی از ب ثهای مطرح شده در رابطه با سیکلید
ماهیان غیر بومی (تیالپیا) به آبهای داخلی ایران،
امکان دورگهزایی بین این گونه و ماهیان بومی است.
هیبریداسیون بین گونههای بومی و غیربومی در
بمیاری از خانواده ماهی گزارش شده است که قممت
اعبی نگرانی آن مربوط به خطر انقراض گونههای بومی
است .پیامدهای اصلی دورگهزایی بین گونههای بومی
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-دورگهزایی در بین سیکلیدماهیان بومی ایران با گونه
 بنابراین قضاوت در،های غیربومی صورت نگرفته است
مورد ایجاد دورگههایی بین آنها در حا حاضر غیر
 زیرا ممکن است به دلیل اختالف ژنتیکی،ممکن است
 بهعنوانIranocichla نمبتاً باال بین جنسهای
جنس بومی کشور ایران و جنسهای غیر بومی
- بهAmatitlania  وCoptodon ،Oreochromis
.صورت بالقوه وجود نداشته باشد

تشکر و قدردانی
بدین و سیله از آقای دکتر حمیدرضا ا سماعیلی
.برای ارسا برخی از ت اویر ماهیان تشکر میگردد
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