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 چکیده
شرایط از نظر زیاد وسعت سبب به گردد کهایران محسوب می کشور هايیکی از پهناورترین استان رضوي خراسان استان
است، که ایـن امـر باعـث تنـوع قابـلاقلیمی  منحصربفرد هايویژگی داراي آن نواحی از یک هر و متغییر بسیار طبیعی

هـايبویژه ماهیان آن شده است. به منظور مطالعه فـون ماهیـان ایـن اسـتان در خـالل سـال      فون جانداران، توجهی در 
ماهیـان ایـنفـون  ین استان صورت گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده ااز منابع آبی ي میدانی مطالعه 1394-1390

گونـه تاییـد 20گونه است. خانواده کپورماهیان با داشـتن   30و  جنس 21، خانواده 7راسته،  5 رده،1 استان مشتمل بر
گونه به صورت مهاجم وارد این 11هاي شناسایی شده از بین گونهدهد.  شده فون اصلی ماهیان این استان را تشکیل می

 Gasterosteusو  Sabanejewia aurataحضور گونه  هاي میدانی صورت گرفتهبررسیاند. همچنین با توجه به حوضه شده

aculeatus رغم گزارش حضور در مطالعات پیشین در نمونه بـرداري در این حوضه آبریز نیاز به تایید مجدد دارد زیرا علی
 صید نگردید. هااي از این گونههیچگاه نمونه هاي صورت گرفته
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 مقدمه

استان در  یناست که درشمال شرق آن واقع شده است. مساحت ا یرانکشور ا يهااستان یناز پهناورتر یکی ياستان خراسان رضو
استان به سبب وسعت  ین. اگرددیمحسوب م یراناستان بزرگ کشور ا ینچهارم یثح ینمربع بوده که از ا یلومترهزارک119حدود 

استان از شمال و  یناست. ا اقلیمی منحصربفرد هايیژگیو يآن دارا یاز نواح یکر و هر ییمتغ یاربس یعیطب یطنظر شرا از یادز
مرز  یلومترک 300مرز مشترك با کشور ترکمنستان و از شرق به طول حدود  يدارا یلومترک 500 یبیشمال شرق به طول تقر

لوت، بجستان و  ین،کاسپ یرود،(هر ختلفم یزاستان خراسان مشتمل بر پنج حوضه آبر یآب یکرهمشترك با کشور افغانستان است. پ
از  یشاستان خراسان پ یان. فون ماه)1(شکل  هر پنج حوضه بهرمند گردد یاناز فون ماه گرددیامر سبب م ینه ا) است کیرکو
 ,.Esmaeili et al., 2010; Jouladeh-Roudbar et al( یرانکشور ا یانفون ماه یبررس یتکه غالبا با محور یدر مطالعات مختلف ین،ا

2015; Esmaeili et al., 2017 ( یرودهر یزاز حوضه آبر یبخش یا) وYazdani-Moghaddam et al., 2015 بوده است به صورت (
از  يمنطقه که نمونه بردار ینا یکیو ژئوپولت یاییخاص جغراف یطشرا یلها به دل یبررس یناست، اما غالبا ا یدهگرد یپراکنده بررس

 شیل
https://shilsj.ut.ac.ir; www.shil-journal.ir 
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 یحوضه به درست ینا يگونه ها ییشناسا یزمواقع ن ياارهنبوده و در پ یاشراف کاف يسازد دارا یم هآن را با مشکل مواج یانماه
از  یکیهمواره  ياستان خراسان رضو یان. فون ماهعالوه بر این )Yazdani-Moghaddam et al., 2015(صورت نگرفته است

قسمت  یراز)، Coad 2017; Jouladeh-Roudbar et al., 2015( گرددمحسوب می یرانا يهااستان یانفون ماه ینترناشناخته
در  یدشوار و حت یاراز آنها بس يبردارواقع شده که نمونه يدر مناطق مرز یرودهر یراستان نظ ینا یدائم يرودخانه ها از یاعظم
غالبا مفقود  یدهگرد یفتوص یزحوضه آبر ینکه در گذشته از ا يهاگونه یپت يهانمونه یناست. عالوه بر ا یرممکناز مواقع غ ياپاره
در  يمرز يساکن رودخانه ها یکسان يها یتدر گذشته جمع ین). همچنJouladeh-Roudbar et al., 2015رفته اند. ( ینباز  یاو 
-Mousaviشده است ( یمعرف یدجد يتحت عنوان گونه ا یامواقع در دو کشور همجوار به دو گونه متفاوت نسبت داده و  یبرخ

Sabet et al. 2016; Freyhof et al., 2015 .(ياستان خراسان رضو یانفون ماه یقکه به طور دق یدهگرد بموارد سب ینمجموع ا 
 .یدگرد ياستان هدف گذار ینا یانماه ییمطالعه با هدف شناسا ینمشخص نباشد، لذا ا

 

 
 استان خراسان رضويو حوضه هاي آبریز  ی: موقعیت جغرافیای1شکل 
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 هامواد و روش
و تور  گاه الکتروشوکربا استفاده از دست  1390-1394هاي استان خراسان رضوي در خالل سالاز ماهیان  برداريبه منظور نمونه

ایی به آزمایشگاه درصد تثبیت و جهت شناس 10هاي صید شده در محلول فرمالین بافري . نمونهدستی نمونه برداري به عمل آمد
) Coad )2017سپس با استفاده از کلید شناسایی معرفی شده توسط بیوسیستماتیک و تکوین دانشگاه تهران منتقل شدند. 

 شناسایی گردیدند.
 نتایج
خانواده،  7 راسته، 5رده،  1 شامل فون ماهیان استان خراسان رضوي ،هاي پیشینمطالعه و جمع آوري گزارش ینا یجنتا سبر اسا

-مونهبه وسیله ن  )Gasterosteus aculeatusو  Sabanejewia aurataکه از این تعداد حضور دو گونه ( است گونه 30و جنس 21
 ).1هاي گسترده تایید نگردید (جدول برداري
 هاي صید  و یا گزارش شده از استان خراسان رضوينام علمی، خانواده، راسته  و ضعیت حضور گونه: 1جدول 

 تایید حضور به وسیله نمونه برداري وضعیت حضور گونه خانواده راسته ردیف
1 

Cypriniformes 

Cyprinidae 

Alburnoides holciki بومی + 
2 Alburnoides parhami بومی + 
3 Alburnus hohenackeri بومی + 
4 Alburnus taeniatus بومی + 
5 Capoeta fusca بومی + 
6 Capoeta heratensis بومی + 
7 Capoeta razii بومی + 
8 Carassius auratus غیر بومی + 
9 Ctenopharyngodon idella   غیر بومی + 
10 Cyprinus carpio غیر بومی + 
11 Garra nudiventris بومی + 
12 Garra rossica بومی + 
13 Gobio nigrescens بومی + 
14 Hemiculter leucisculus غیر بومی + 
15 Hypophthalmichthys molitrix غیر بومی + 
16 Hypophthalmichthys nobilis غیر بومی + 
17 Pseudorasbora parva غیر بومی + 
18 Schizothorax pelzami بومی + 
19 Squalius latus بومی + 
20 Squalius turcicus بومی + 
21 Cobitidae Sabanejewia  aurata ؟بومی  - 
22 

Nemacheilidae 

Paracobitis atrakensis بومی + 
23 Paracobitis longicauda بومی + 
24 Paraschistura cristata بومی + 
25 Paraschistura turcomana بومی + 
26 Paraschistura turcmenica بومی + 
27 Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus mykiss غیر بومی + 
28 Cyprinodontiformes Poeciliidae Gambusia holbrooki غیر بومی + 
29 Gasterosteiformes Gasterosteidae Gasterosteus aculeatus غیر بومی - 
30 Perciformes Gobiidae Rhinogobius sp. غیر بومی + 
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 ACTINOPTERYGIIرده 
 Cypriniformesراسته 

I- خانواده Cyprinidae )13 گونه) 19جنس و 
  Alburnoides Jeitteles, 1861  جنس

 بومی -) 2(شکل  Alburnoides holciki Coad and Bogutskaya, 2012گونه  -1
   N, 62°12'E'20°34هریرود در نزدیکی شهر هرات کشور افغانستان به مختصات جغرافیایی رودخانه محل تیپ: 

 

 
 Alburnoides holciki: خیاطه هریرود 2شکل 

 بومی -) 3(شکل  Alburnoides parhami Mousavi-Sabet Vatandoust & Doadrio, 2015گونه  -2
 ) N, 57°26'E'29°37رودخانه بابا امان در حوالی شهر بجنورد (محل تیپ: 

(در  COIی در ژن اختالف ژنتیکی بسیار اندک A. holcikiتوضیح: بر اساس مطالعات مولکولی و ریختی منتشر نشده این گونه با 
قرار گرفته است  مورد استفاده  A. parhamiرسد ویژگی هاي کلیدي که براي توصیف) دارد، عالوه بر این به نظر می%3/0حدود 

 رد.رسد جایگاه آرایه شناسی این گونه نیاز به بازنگري دااست لذا به نظر می A. holcikiداراي همپوشانی با 

 
 Alburnoides parhami: خیاطه پراهام 3شکل 
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 Alburnus  Rafinesque,  1820جنس 
 غیربومی -) 4(شکل   1877Kessler,   hohenackeri Alburnus گونه -3

 قره باغ کشور آذربایجان منطقه رودخانه کورا در  محل تیپ:
بـود. امـا    گزارش شدهبه طور گسترده از سرتاسر ایران Linnaeus, 1758 (alburnus  Alburnus: در گذشته این گونه با نام (توضیح 

 Alburnus charusini Herzenstein, 1889است. A. hohenackeri مطالعات بعدي نشان داد جمعیت موجود در ایران متعلق به گونه

 و جمعیـت هـاي   به عنوان مترادف این گونه در نظر گرفته شده است. جمعیت بومی این گونه متعلق به حوضه آبریز کاسپین بـوده  
 ها گردیده اند.ر به صورت  مهاجم وارد این حوضههاي دیگحوضه

 
 Alburnus hohenackeri مروارید ماهی: 4شکل 

 بومی -) 5(شکل   Alburnus taeniatus )  ,4187Kessler( گونه -4
 رودخانه سیردریا در کشور ترکمنستان  محل تیپ:

 منتقـل کـرد،   Alburnoides) این گونـه را بـه جـنس    Berg )1949اما  توصیف گردید Alburnusاین گونه ابتدا در جنس  توضیح:
Bogutskaya   و Coad)2009     نیز این انتقال را تایید نمودند اما بر اساس مطالعات مولکولی و ریخت شناسـی منتشـر نشـده ایـن (

-Jouladehاز این نیـز  پیش  قرار گرفته است. Alburnoides است و به اشتباه در جنس Alburnusمطالعه این گونه متعلق به جنس 

Roudbar  )2016 نیز جنس (Alburnus .را براي این گونه پیشنهاد نمودند 
 

 
 Alburnus taeniatus مروارید ماهی هریرود: 5شکل 
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 Capoeta Valenciennes, 1842جنس 

 بومی -) 6(شکل  Capoeta fusca  Nikol’skii,  1897گونه  -5
 در کشور ایران   Kussو Mondechi  محل تیپ:

 به عنوان مترادف این گونه در نظر گرفته شده است. Nikol'skii, 1897   Capoeta nudiventrisتوضیح: 

 
   Capoeta fuscaسیاه ماهی :6شکل 

 
 بومی -) 7(شکل  heratensis (Keyserling, 1861) Capoeta گونه -6

 محل تیپ: رودخانه هریرود در نزدیکی شهر هرات افغانستان 
 و Reshetnikovیک زیر گونه از حوضه آبریز رودخانه هریرود بود که با توجه به مطالعات  Capoeta capoeta heratensis توضیح:

Shakirova   (1993) ،Jouladeh-Roudbar  گونه اي مستقل و معتبر معرفی نمودند. عنوان این زیرگونه را به  )2017(و همکاران 

 
 Capoeta heratensis: سیاه ماهی هراتی 7شکل 

 بومی - )8(شکل   Capoeta razii, Jouladeh-Roudbar, Eagderi, Ghanavi & Doadrio 2017گونه -7
 محل تیپ: رودخانه خیرود در حوالی شهر چالوس، مازندران، ایران 

اس شـد امـا بـر اسـ    نسـبت داده مـی   C. capoetaجمعیت سیاه ماهی موجود در حوضه آبریز کاسپین به صورت سنتی بـه   توضیح:
سیاه  را محدود به رودخانه ارس بوده و دیگر جمعیت هايC. capoeta ) جمعیت 2017و همکاران (  Jouladeh-Roudbarمطالعات 

 ست.ا C. raziiماهی در جنوب دریاي خزر متعلق به گونه 
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 Capoeta razii: سیاه ماهی رازي 8شکل 

 Carassius Jarocki, 1822جنس 
 غیربومی -) 9(شکل   Carassius auratus (Linnaeus, 1758)گونه  -8

 محل تیپ: رودخانه هاي چین و ژاپن 
 

 
 Carassius auratus: کاراس، کپورچه 9شکل 

 
 

 Ctenopharyngodon Steindachner, 1866جنس 
 غیربومی -) 10(شکل  Ctenopharyngodon idella  (Valenciennes,  1844)گونه  -9

 محل تیپ: کشور چین 
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   Ctenopharyngodon idellaکپورعلفخوار، آمور  10شکل 

 Cyprinus Linnaeus, 1758جنس 
 غیربومی -  Cyprinus carpio Linnaeus,  1758گونه -10

 محل تیپ: قاره اروپا
رد این هاجم وامبومی این گونه متعلق به حوضه آبریز کاسپین بوده و جمعیت هاي حوضه هاي دیگر به صورت   توضیح: جمعیت

 حوضه ها گردیده اند.

 Garra  Hamilton, 1822جنس  
 بومی - Garra nudiventris (Berg, 1905) گونه -11

 شیوار در استان سیستان و بلوچستان، ایران محل تیپ:

 بومی -) 11(شکل   Garra  rossica (Nikol’skii,  1900)گونه  -12
 محل تیپ: براي این گونه به طور دقیق مشخص نیست، احتماال رودخانه تجن (هریرود) در کشور ترکمنستان

 
 Garra rossica: سنگ لیس 11شکل 

 Gobio Cuvier, 1816جنس 
 غیربومی -) 12(شکل  Gobio nigrescens (Keyserling 1861)گونه  -13

 محل تیپ: رودخانه هریرود در کشور افغانستان
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شناخته  Gobio lepidolaemusو  Gobio  gobioساکن حوضه آبریز هریرود در ایران با نام  Gobioتوضیح: تا مدت هاي جمعیت 
است.   Gobio nigrescensهریرود به گونه  Gobioجمعیت ) Mousavi-Sabet et al. 2016(می شد اما با بررسی هاي صورت گرفته 

 نگهداري نشده است. G. nigresenceالزم به ذکر است نمونه تایپ 

 
 Gobio nigrescens: کپورکفزي 12شکل 

 Hemiculter Bleeker, 1859جنس 
 غیربومی -) 13(شکل  Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855)گونه  -14

 از شهر پکن در کشور چین  leucisculus  Culterمحل تیپ: با نام 
 مترادف این گونه در نظر گرفته شده است. eigenmanni (Jordan & Metz, 1913)   Hemiculterتوضیح: گونه 

 
 Hemiculter leucisculus: تیزه کولی 13شکل 

 Hypophthalmichthys Bleeker, 1859جنس 
 غیربومی -) 14(شکل   Valenciennes,  Hypophthalmichthys molitrix)1844(گونه   -15

 محل تیپ: از کشور چین 
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 Hypophthalmichthys molitrix اي، فیتوفاگکپورنقره: 14شکل 

 غیربومی -) 15(شکل  Hypophthalmichthys nobilis  (Richardson,  1844)گونه  -16
 محل تیپ: کشور چین 

 
   Hypophthalmichthys nobilis کپور سرگنده، بیگ هد: 15شکل 

 Pseudorasbora Bleeker, 1859جنس 
 غیربومی -) 16(شکل   Pseudorasbora  parva  (Temminck  &  Schlegel,  1846)گونه -17

 از ناکازاکی در کشور ژاپن. Leuciscus parvus محل تیپ: با نام 

 
 Squalius turcicus آمورچه، آمورنما: 16شکل 
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 Schizothorax Heckel,  1838جنس 
 بومی -  Schizothorax pelzami Kessler, 1870گونه  -18

 محل تیپ: رودخانه شاه رود ، شمال شرقی حوضه آبریز کویر، ایران
 مترادف  این گونه در نظر گرفته شده است.  Schizothorax pelzami iranicus Karaman,  1969توضیح: 

 Squalius Bonaparte, 1837جنس 

 بومی - Squalius latus Keyserling, 1861گونه  -19
 محل تیپ: رودخانه هریررود، حوالی شهرهرات در کشور افغانستان 

نتیکی این گونه قرار داد، اما باتوجه به بررسی هاي ریخت شناسی و ژ   Leuciscus) این گونه را در جنس Berg )1949توضیح: 
 است. Squaliusمتعلق به جنس 

 بومی -) 17(شکل  Squalius turcicus De Filippi, 1865گونه -20
 رودخانه ارس در حوالی شهر ارزروم ترکیه محل تیپ:

 
 Squalius turcicus ايعروس ماهی، سفید رودخانه: 17شکل 

II- خانواده Cobitidae )1  گونه، نیاز به تایید مجدد حضور) 1جنس و 
 Sabanejewia Vladykov, 1929جنس  

 بومی؟ - Sabanejewia  aurata  (De  Filippi,  1863)گونه   -21
 از حوضه رودخانه قزل اوزن در ایران aurata  Cobitisمحل تیپ: با نام 

 توضیح: حضور این گونه در حوضه آبریز هریرود نیاز به تایید مجدد دارد.

III- خانواده Nemacheilidae )2  گونه) 5جنس و 
 Paracobitis Bleeker, 1863جنس 

 بومی - Paracobitis atrakensis Esmaeili,Mousavi-Sabet, Sayyadzadeh, Vatandoust & Freyhof, 2014گونه  -22
 محل تیپ: رودخانه بابا امان، در حوالی شهر بجنورد، خراسان شمالی، ایران.

 بومی -) 18(شکل    Paracobitis longicauda (Kessler,  1872)گونه -23
 محل تیپ: حوضه رودخانه زرافشان در ازبکستان 
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 Paracobitis atrakensis سگ ماهی تاجدار اترك: 18شکل 

 Paraschistura Prokofiev,  2009جنس 
 بومی -) 19(شکل  Paraschistura cristata (Berg, 1898)گونه  -24

 عشق آباد کشور ترکمنستان. شهرمحل تیپ: رودخانه تجن در نزدیکی 
 ) این گونه را در جنس2015و همکاران ( Freyhofطیقه بندي شده بود اما   Metaschisturaتوضیح: قبال در جنس 

Paraschistura .قرار گرفت 

 
 Paraschistura cristata سگ ماهی تاجدار شرقی: 19شکل 

 بومی - Paraschistura turcmenica (Berg, 1932)گونه  -25
 از رودخانه چروخ در کشور ترکمنستان توصیف شده است. Nemachilus turcmenicusمحل تیپ: با نام  

 بومی - Paraschistura turcomana (Nikolskii 1947)گونه  -26
 حوضه آبریز مرغاب در کشور ترکمنستان  Nemacheilus kessleri turcomanusمحل تیپ: با نام 

سـاس  قرار گرفـت امـا بـر ا    Paraschistura turcmenica) این گونه مترادف 2015و همکاران ( Freyhofتوضیح: بر اساس مطالعات 
 ) به عنوان گونه اي معتبر معرفی گردید.2015و همکاران ( Mousavi-Sabetمطالعات 
 Salmoniformesراسته 

IV- خانواده Salmonidae )1 گونه) 1جنس و 
 Oncorhynchus Suckley, 1861جنس 

 غیربومی -) 20(شکل  Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)گونه  -27
 از کامچاتکا در کشور روسیه   Salmo mykissمحل تیپ: با نام 
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 Oncorhynchus mykiss نالي رنگین کماقزل آ: 20شکل 

 Cyprinodontiformes   راسته
V- خانواده Poeciliidae )1 گونه) 1جنس و 

 Gambusia Poey, 1854جنس 
 غیربومی -) 21(شکل  1859Girard,  Gambusia holbrookiگونه   -28

 محل تیپ: شرق فلوریدا و کارولیناي جنوبی در کشور آمریکا 

 
 Gambusia holbrooki گامبوزیا: 21شکل 

 Gasterosteiformes  راسته
VI- خانواده Gasterosteidae )1 نیاز به تایید مجدد حضور)گونه،  1جنس و 

  Gasterosteus Linnaeus, 1758جنس 
 غیربومی - 1758Linnaeus,    Gasterosteus  aculeatusگونه   -29

 محل تیپ: قاره اروپا

 Perciformes    راسته
VII- خانواده Gobiidae )1 گونه) 1جنس و 
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 Rhinogobius Gill, 1859جنس 
 غیربومی -) 22(شکل  .Rhinogobius spگونه -30

 توضیح: این گونه نیاز به بازنگري آرایه شناسی و همچنین وضعیت حضور دارد. 

 
 .Rhinogobius sp گاوماهی تاالبی: 22شکل 

 بحث
 یندر ا یانماه هايگونه درصد از 41اما  دهندیم یلراتشک ینکره زم يدرصد از کل آبها 1کمتر از  یرینش يهاآب کهینبا وجود ا

 یژنل، اکسومحل یرمواد غ محلول، مواد ق،عم ان،یا، جراز نظر دم یکدیگربا یاديز يهاتفاوت یرینش يها. آب کنندیم یها زندگآب
 ).Nelson, 2006( خود را داشته باشد یژهو ماهیان یبآ یطکه هر مح شودیعوامل سبب م ینو مواد معلق دارند و همه ا

 توجـه  فانهاست کـه متاسـ   لیئااز مسدر نواحی شرق و شمالشرق ایران  یژهبو یداخل يهادر آب یانپراکنش ماه یو بررس ییشناسا
 ,Armantrout( مسـاله اسـت   یـن بـازگو کننـده ا  نیز  یرانا یرینآب ش یانماه یعلم عاباطالعات مندرج در من، به آن نشده یچندان

1980; Saadati, 1997; Coad, 1995; Esmaeili et al., 2010; Jouladeh-Roudbar et al., 2015(يهـا در رودخانـه  هـا بررسی ین. ا 
 یـادي ز یتاهم باشد،یها مو پرورشگاه آن زایشگاه،  یرینآب ش یانمنحصر به فرد ماه يگونه ها یستگاهکه ز استان خراسان رضوي

در  کـه ین. ایردها قرار گو دانشگاه یستز یطسازمان حفاظت مح کشور، یالتش مسئوالنمورد توجه  یناز ا یشالزم است ب داشته و
نبـوده و   معلـوم  د،کننیم ایفا زیه آبرحوض نیا یانماه یرذخا يرا در بازساز یچه نقش ایران شمال شرق يهارودخانه یکنون یطشرا
 یتوضـع  ياما تـا حـدود   نیست انجام شده و کامل يمطالعه هرچند به صورت مورد یناست. ا ینهزم ینگسترده در ا عهبه مطال یازن

 نماید.را بازگو می منطقه جغرافیاي یندر ا یانماه یفراوان یو چگونگ یاصل یانماه
 یـن گونه است کـه از ا  30و جنس 21خانواده،  7راسته،  5رده،  1شامل  ياستان خراسان رضو یانفون ماهبنا بر نتایج بدست آمده 

بـر   .یـد نگرد ییـد گسـترده تا  هايينمونه بردار یله)  به وسGasterosteus aculeatusو  Sabanejewia aurataحضور دو گونه ( بین
گونه گزارش گردیـده   9جنس و  7خانواده،  2) در شمال و شرق استان خراسان رضوي 2015و همکاران ( Yazdniاساس مطالعات 

و در شش گونه مشترك در دو مطالعه وجـود دارد   تنها )2015و همکاران ( Yazdniاست، با توجه به نتایج پژوهش حاضر و مطالعه 
در  Squalius cephalus ،Alburnoides eichwaldii ،Capoeta Capoetaبه عنوان مثال گونه هـاي   باقی موارد تشابهی وجود ندارد،

 Coad andانجام شده (گردد، بر اساس مطالعات و همکاران گزارش شده است که در این مطالعه وجود آنها رد می Yazdniمطالعات 



         1396تابستان  /2دوره پنجم/ شماره                                انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تهران -مجله علمی تخصصی شیل 
  

72  
 

              https://shilsj.ut.ac.ir; www.shil-journal.ir 

Bogutskaya, 2012; Jouladeh-Roudbar et a., 2016جمعیت (Alburnoides  هریرود متعلق به گونه Alburnoides holciki   اسـت
 .S) بـا خطـا رو بـه رو بـوده اسـت، ایـن مسـاله در مـورد        2015و همکاران ( Yazdniرسد شناسایی این گونه توسط که به نظر می

cephalus ،C. Capoeta کند زیرا گونه نیز به صدق میS.cephalus  شناسـایی   در حوضه آبریز هریرود وجود نداشته و گونه موجـود
به درستی شناسایی نگردیده است ،گونه  S. cephalus است که احتماال به دلیل شباهت ظاهري به Squalius latusمنتسب به  شده

Capoeta   هریرود نیز متعلق به گونـهC. heratensis   وC. razii  گونـه  اسـت .C. heratensis    جفـت سـبیلک از    2بـا داشـتنC. 

Capoeta همچنین با استفاده از کلید شناسایی ارائه شده توسط قابل تفکیک است ،Jouladeh-Roudbar  ) ایـن   )2017و همکـاران
ساکن هریرود  Gobio) جمعیت Jouladeh-Roudbar et al., 2015. در مطالعات گذشته (قابل تفکیک است  C. capoetaگونه نیز از 

 Gobio) این گونـه بـه   Mousavi-Sabet et al. 2016نسبت داده شده اما بر اساس آخرین مطالعات ( Gobio lepidolamusبه گونه 

nigrescens .که به تازگی معتبر شناخته می شود است 
همراه با کپورماهیان  ها غالبا) از منابع آبی استان خراسان رضوي گزارش شد. این گونه1گونه غیربومی (جدول  11توجه به نتایج  با

-یکـی از شـاخص   اند.هاي این استان معرفی شدهدار کردن دریاچه سدها، تاالب ها و یا مقاصد پرورشی به آبپروررشی جهت ماهی
ـ  یتمعج يدارا )ییماده زا( خود یمثل یدتول یمرژ یلبه دل گونهایناست،  C.auratusعرفی شده ترین گونه هاي غیر بومی م  یفراوان

اي غیـر  هز دیگر گونهتواند به عنوان رقیب بلقوه براي دیگر ماهیان بومی این حوضه باشد. است که میدر اکثر رودخانه کشور شده ا
 کشـور  مـور آرودخانـه   یوماشاره نمود. این گونه ب  Pseudorasbora parvaبه گونهتوان هاي این استان میبومی معرفی شده به آب

کوچـک   يچثـه ا  میرغگونه عل ینمنتقل شده است، ا ناخواسته وره طب ایران به کشور ینیچ یانماههمراه با کپور که باشدیم ینچ
وجـود   یکلشـ  یشاخ يها یآن برجستگ يکه بر روگونه با پوزه خود  ینکه ا شده طلب است. بارها مشاهده یزهجنگجو و ست یاربس

 . شده استشدن آنها  یو باعث زخم کرده حمله یگرد یاندارد به ماه
رسـد در مـورد گونـه فـوق     شناسایی گردید، بـه نظـر مـی     .Rhinogobius spدر حد گونه یکفقط  Gobiidae گاوماهیان از خانواده

 ,.Esmaeili et al., 2017; Jouladeh-Roudbar et al( ایـن زمینـه نیـاز اسـت     اختالف نظر وجود دارد لذا به مطالعـات بیشـتري در  

2015(. 
 یارين بسـ رفت ینبباعث از یرزمینیز يو آبها ، قنواتهاآب از رودخانه رویهیبرداشت ب همچنین و یراخ هايیالس ه خشکبا توجه ب

 .اندیدهخشک گرد وياستان خراسان رض يهااکثرا رودخانه یباتقربه نحوي که است،  یدهگرد یانمنجمله ماه آبزیان هايتگاهیساز ز
 بـوده  انیـ ماه يهاونهگو  یاناز آبز یارينه چندان دور مامن بس يهارود نام برد که در سالرودخانه کشف از توانمی به عنوان مثال

حوضـه   یـن اقنـوات   از یاريبسـ  ینـی زمیرز يهـا رفتن سطح آب یینبا پا یگرد یاست، از طرف یدهاست اما امروزه کامال خشک گرد
نسـبت بـه    طقـه من نیا یانماه جمعیت ینکهدر آخر ا .رفته است یناز بموجود در آن  يآبز يهاو به دنبال آن گونه یدهخشک گرد
 یريجلـوگ  يا بـرا منطقه در معرض خطر انقراض هستند لذ ینا یانماه يهااز گونه یاديز یاربس تعداد و یافتهکاهش  یارگذشته بس

 طلبد.می یشپ از یشترب، مندارزشماهیان  نیا تیحفظ و حما يدر راستارا و مردم  ینهمت مسوول یشافزا ،ناگوار پیامد یناز ا
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Abstract 
Khorasan Razavi province is one of the most extensive provinces in Iran, due to its vast natural 
conditions, each region has unique climatic characteristics and widely varied, which has led to a 
significant variation in fauna, especially fish. In order to study the fish fauna of this province during the 
years 2011-2015, a field study of water resources of this province were done. According to the results, the 
fish fauna of this province consists of 4 orders, one class, 5 order, 7 families, 21 genera and 30 species. 
The cyprinide family, with 20 approved species, is the main fauna of the province's fish. Frome the 
identified species, 11 species have entered the basin as an aggressive species. In addition, based on field 
studies, the presence of Sabanejewia aurata and Gerosteus aculeatus in this catchment area needs to be 
reconfirmed, since there have never been presence of these species sample, despite the previous studies in 
sampling. 
Keywords: Biodiversity, Cyprinid, Distribution, Khorasan Razavi province 
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