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 چکیده

های مهم و اقتصادی یکی از جنس Luciobarbusزردپرماهیان 

( است که اغلب گونه های آن از Cyprinidaeخانواده کپورماهیان )

این امر باعث  هستند و لحاظ ریخت ظاهری شبیه به یکدیگر

های این جنس شده است. در پژوهش حاضر دشواری شناسایی گونه

 زیآبراز هفت حوضه  1390-1398های ی در طی سالبردار نمونه

با استفاده و هرمز  سیپرس س،یگریت رود،یهر ه،ینمک، اروم ن،یکاسپ

 ه گونهآمد. در مجموع حضور نُ عمل بهاز تور، الکتروفیشر و قالب 

L. barbulus ،L. brachycephalus،L. capito ، 

L. conocephalus ،L. esocinus ،L. kersin ، L. mursa، 

L. subquincunciatus وL. xanthopterus  ایستگاه  519 از

 تأییدشد. همچنین برای اعضای قابل  تأییدهای داخلی ایران در آب

تهیه ها کلید شناسایی ارائه و نقشه پراکنش آن ،این جنس در ایران

 ،شد. همچنین پس از بررسی وضعیت حفاظتی اعضای این جنس

 ییشناساپیشنهاد گردید یک برنامه مدون، اصولی و علمی برای 

الروهای  یو رهاساز یرمناسب جهت تکث های مکان ها، یتجمع

 حاصل از تکثیر در اسارت در نظر گرفته شود.
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Abstract 

Luciobarbus is one of the most important and 

economical genus of the Cyprinidae family, most 

of them are similar in appearance, making it 

difficult to identify species. In the present study, 

519 stations in seven basins, including: Caspian, 

Namak, Urmia, Hari, Tigris, Persis and Hormuz 

basins were sampled using nets, electro fisher and 

jigging, during the years 2011-2011. In total, the 

presence of nine species including L. barbulus, L. 

brachycephalus, L. capito, L. conocephalus, L. 

esocinus, L. kersin, L. mursa, L. subquincunciatus 

and L. xanthopterus was confirmed in Iran's inland 

waters. For the approved members of this genus in 

Iran, the identification key were presented and 

their distribution map were prepared. Also, after 

examining the conservation status of the members 

of this genus, it was suggested that a well-codified, 

principled and scientific program be considered to 

identify populations, suitable places for 

reproduction and release of larvae from 

reproduction in captivity. 

 

Keywords: Barbels, Basin, Conservation, Iran, 

Morphological characters. 
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 مقدمه 
 800شامل  Barbus senso latoدر گذشته جنس 

گونه بوده و اعضای آن در سرتاسر اروپا، غرب آسیا و 
 ,Nelson, 2016; Coad) شما اروپا پراکنش داشتند

گونه از این جنس  15(. در کشور ایران نیز 2018
 شد میاساس مطالعات مختلف معتبر شناخته بر
(Coad, 2018.)  اما با بررسی و مطالعاتی که در ادامه

صورت گرفت اعضای این جنس در ایران به 
، Arabibarbus Borkenhagen, 2014های  جنس

Luciobarbus Heckel, 1843 ،Carasobarbus 

Karaman, 1971 وMesopotamichthys 

Karaman, 1971 عالوه بر Barbus Cuvier & 

Cloquet, 1816  شدندمنتقل (Borkenhagen, 

2014; Esmaeili et al., 2010; Jouladeh-. 
Roudbar et al., 2015, 2020.)  

یکی از  Luciobarbusجنس زردپرماهیان 
( Cyprinidaeهای خانواده کپورماهیان )مهمترین جنس

(. این Coad, 2018; Khaefi et al., 2017است )
گونه معتبر بوده  49در حال حاضر در دنیا دارای  جنس

(Fricke et al., 2020 واعضای آن در اروپا، جنوب )
 Tsigenopoulosاند )غرب آسیا و آفریقا پراکنده شده

et al., 2003های این جنس اغلب دارای (. گونه
متر و  5/2های متوسط تا خیلی بزرگ )بیش از  اندازه
ی ریختی این جنس ها ویژگیکیلوگرم وزن( است.  200

ای تا فشرده از دو طرف، اندازه بدنی استوانه شامل
های بسیار کوچک تا بزرگ متوسط تا خیلی بزرگ، فلس

فلس روی خط جانبی(، فاقد غالف فلسی  103-26)
(scale sheath ،در اطراف مخرج، دو جفت سبیلک )

یافته، آخرین شعاع غیرمنشعب  توسعه هایاغلب لب
مانند با لبه مضرس، شدت استخوانی و خار شتی بهباله پ

شعاع منشعب باله پشتی، باله مخرجی  7-8معموالً 
حلقی سه ردیفی دارای شکل قاشقی یا  کوتاه، دندان

ای یا مشکی، بدن قالبی، روده کوتاه، پرده صفاق قهوه
 های تیرهای یا کرم بدون لکهغالباً به رنگ قهوه

 ,Coad) ( استL. subquincunciatus یاستثنا )به

های بزرگ و خوش خوراکی،  با توجه به اندازه (. 2018
اعضای این جنس و دارای ارزش اقتصادی فروان هستند 

(Ghasemi, 2002به نحوی ،) غرب کشور  که در جنوب
ی کثیری با صید و فروش اعضای این جنس امرار عده

ی این جنس هاگونه شدهنمایند. این امر باعث معاش می
که  ، به نحویشدت تحت فشار صیادی قرار بگیرند به

تا مرز  L. subquincunciatusها  نظیر برخی از آن
(، از طرف دیگر IUCN, 2020اند )انقراض پیش رفته

 Cyprinusها با کپور معمولی )دار کردن سدماهی

carpio( و کاراس )Carassius auratus/gibelio )
ر سر منابع غذایی روی بستر باعث افزایش رقابت ب

ها گردیده است که در رودخانه، دریاچه سدها و تاالب
نتیجه آن ماهیان بومی اغلب از زیستگاه خود رانده 

 (.  Innal & Erk’akan, 2006) اند شده
شناسایی و دامنه  گران، پژوهشهمواره در بین 

 پراکنش زردپرماهیان با چالش جدی مواجه بوده است
(Tsigenopoulos & Berrebi, 2000; 

Tsigenopoulos et al., 2003; Bănărescu &. 
Bogutskaya, 2003; Borkenhagen &. 

Krupp, 2013; Borkenhagen, 2014 زیرا ،)
بسیار  هایهای این جنس دارای شباهتگونهبرخی از 

آنها را از نزدیکی بایکدیگر هستند و این امر شناسایی 
رو کرده است، از طرفی دیگر  بهرویکدیگر با مشکل 

های وجود تعداد زیادی از افراد دو رگه در بین جمعیت
گیری در رابطه با دوگونه مستقل، شناسایی و تصمیم

 ,.Khaefi et alها را با مشکل مواجه نموده است )آن

های اخیر با ازدیاد سدها روی دو (. در سال2018
خه و کارون( رودخانه اصلی حوضه آبریز تیگریس )کر

شادگان و هورالعظیم  هایتاالبو کاهش مساحت 
مسیرهای مهاجرت اعضای این جنس  شدهباعث 

. این امر سبب گردیده وجود شودکوتاه و یا قطع 
های دورگه بیش از پیش نمود پیدا کند جمعیت

(Khaefi et al., 2018.) 
که اعضای  با وجود این شدهبا توجه به موارد ذکر

این جنس دارای پراکنش نسبتاً وسیعی در سطح 
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اما تاکنون نقشه  ،های آبریز ایران هستندحوضه
پراکنش جامع و کلید شناسایی برای اعضای این 

است.  نشدههای داخلی ایران ارائه جنس در آب
بنابراین در این مطالعه سعی خواهد شد عالوه بر ارائه 

ای این جنس، کلید شناسایی برای تفکیک اعض
 پراکنش آن در منابع آبی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

 

 هامواد و روش

 از 1398تا  1390در بین سال  مطالعه ینانجام ا یبرا
منابع آبی مختلف  شامل جویبار، رودخانه، سد، تاالب 

های آبریز تیگریس، پرسیس، کاسپین، و آبگیر حوضه
اده از دستگاه هرمز، هریرود )تجن( و ارومیه با استف
 عمل بهبرداری  الکتروفیشر، تور دستی و استقراری نمونه

  Luciobarbus آمد. پس از صید اعضای جنس
ثبت و در  GPSموقعیت جغرافیایی با استفاده از 

ها پس از نمونه برخی صورت نیاز برای بررسی بیشتر
درصد به آزمایشگاه  10تثبیت در محلول فرمالین 

شدند. و نگهداری جانور شناسی دانشگاه تهران منتقل 
همچنین برای تهیه نقشه پراکنش اعضای این جنس، 
عالوه بر نقاط مورد بررسی در این تحقیق از اطالعات 

استفاده شد. سپس  GBIFمنتشرشده در بانک جهانی 
 ArcMap افزار ط پراکنش از نرمنمودن نقابرای مصور

ی شمارشی نیز با استفاده ها ویژگی .شد استفاده 10.7
برابر شمارش  10از استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی 

های مورد مطالعه نیز با شدند. شناسایی مقدماتی گونه
-Jouladehاستفاده از کلید شناسایی ارائه شده در 

Roudbar et al. (2020)  وCoad (2018)  صورت
های مورد استفاده در این مطالعه گرفت. اغلب عکس

 ثبت شد. Canonنیز با استفاده از دوربین دیجیتال 
 

 نتایج
ه گونه حضور نُ آمده دست به با توجه به نتایج

Luciobarbus barbulus (Heckel 1847) ،L. 

brachycephalus (Kessler 1872)  ،L. capito 

(Güldenstaedt 1773) ،L. conocephalus 

(Kessler 1872) ،L. esocinus Heckel 1843 ،
L. kersin (Heckel 1843) ،L. mursa 

(Güldenstaedt 1773) ،L. subquincunciatus 

(Günther 1868)  وL. xanthopterus Heckel 

های داخلی ایران شناسایی ایستگاه در آب 519 از 1843
اعضای  ی شمارشیها ویژگی (.1و جدول  1 شد )شکل

 ارائه شده است. 2این جنس نیز در جدول 
جنس  یاعضادر ادامه کلید شناسایی 

Luciobarbus های  برای شناسایی بهتر گونه رانیدر ا
شود. الزم به ذکر است دو گونه  ها در ایران ارائه میآن

L. conocephalus  وL. capito  از لحاظ ظاهری به
عنوان  اند بهتویکدیگر شبیه هستند و مکان صید می

 ترین عامل شناسایی مورد استفاده قرار بگیرد.اصلی
 

 در ایران Luciobarbusگونه، پراکنش و وضعیت حفاظتی اعضای جنس  .1جدول 
 IUCNوضعیت حفاظتی در  حوضه پراکنش نام رایج گونه ردیف

1 L. barbulus ینگران ینکمتر تیگریس، پرسیس، هرمز برزم Least Concern 

2 L. brachycephalus  پذیر  یبآس کاسپین ماهی سر کوچکسسVulnerable A2cd 

3 L. capito پذیر  یبآس کاسپین، نمک زردپرVulnerable A2cd 

4 L. conocephalus ی اطالعات ناکاف هریرود سس ماهی سرمخروطیData Deficient 

5 L. esocinus پذیر  یبآس تیگریس سونگVulnerable A2de 

6 L. kersin - ی اطالعات ناکاف تیگریسData Deficient 

7 L. mursa ی نگران ینکمتر کاسپین، ارومیه سس لب کلفتLeast Concern 

8 L. subquincunciatus در معرض انقراض تیگریس سلیمانی Critically Endangered A2cde 

9 L. xanthopterus پذیر  یبآس تیگریس گطانVulnerable A2cde 
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 ، L. mursa، مثلث مشکی: L. capitoیران؛ پنج ضلعی زرد: در ا Luciobarbusجنس پراکنش اعضای  .1شکل 

؛ L. esocinus، دایره صورتی: L. barbulus؛ مربع سبز: L. conocephalus، مربع قرمز: L. brachycephalusستاره قرمز: 
 .L. kersinو مثبت قرمز:  L. xanthopterusضربدر مشکی: 

 

 در ایران Luciobarbusکلید شناسایی اعضای جنس 

 های تیره نامنظم لکهها دارای سطح بدن و باله -الف 1
 ..................................................L. subquincunciatus 

 2...........  ی تیرهها لکهها فاقد سطح بدن و باله -ب 1
شکل؛ عرض بدن )از جلوی باله  بدن لوزی -الف 2

  L. kersin درصد طول استاندارد 30پشتی( بیشتر از 

بدن سیلندری شکل و کشیده؛ عرض بدن )از  -ب 2
 3...... درصد طول استاندارد 30جلوی باله پشتی( کمتر از 

فلس  85های بدن ریز )اغلب بیش از فلس -الف 3
 یافته و گوشتی توسعه ها بسیارروی خط جانبی(؛ لب

..................................................................L. mursa  
فلس  85های بدن درشت )اغلب کمتر از فلس -ب 3

ها با توسعه اندک و برخی مواقع روی خط جانبی(؛ لب
  4........ .............................................................. گوشتی

 تر کوتاه فاصله جلوی باله پشتی تا توک پوزه -الف 4
.............  های ساقه دمیتاز فاصله عقب باله پشتی تا ان

 ................................................L. brachycephalus 

فاصله جلو باله پشتی تا نوک پوزه بلندتر یا برابر با  -ب 4
 5. ................. های ساقه دمیتشتی تا انفاصله عقب باله پ

 30-35شکل سر مانند نوک اردک؛ طول سر  -الف 5
 L. esocinus ............................ درصد طول استاندارد

 30شکل سر مخروطی؛ طول سر کمتر از  -ب 5
 6................................................  درصد طول استاندارد

.................  خار آبششی روی کمان اول 7-13 -الف 6
.......................................................L. xanthopterus  

 7......  خار آبششی روی کمان اول 14بیشتر از  -ب 6
یافته و گوشتی؛ شکل  شدت توسعه ها بهاغلب لب -الف 7

های آبریز دهان نعل اسبی؛ شکل سر مثلثی؛ حوضه
 L. barbulus..... .................. و پرسیس  تیگریس، هرمز

 8 ....... دایره ها با توسعه اندک؛ شکل دهان نیملب -ب 7
و  های آبریز کاسپینشکل سر مثلثی؛ حوضه -الف 8

 L. capito..........................................................  نمک
.........  آبریز هریرود مخروطی؛ حوضهشکل سر  -ب 8

.....................................................L. conocephalus 
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Luciobarbus barbulus (Heckel, 1847) 
 (3و  2های )شکل
 ی تشخیصیها ویژگی

(؛ 5و  4های شکلی )نعل اسب دایره تا دهان نیم شکل
آخرین شعاع ی؛ گوشت و یافته توسعه ها اغلبلب

-47 شدت استخوانی و مضرس؛ غیرمنشعب باله پشتی به
خار روی کمان  17-24فلس روی خط جانبی؛  59

( 8) 8-9( شعاع منشعب باله پشتی؛ 8) 8-9آبششی اول؛ 
شعاع منشعب باله  16-17شعاع منشعب باله شکمی؛ 

متر  میلی 1200ای؛ حداکثر به طول استاندارد سینه
 متر طول دارند. میلی 600کمتر از  اما معموالً ،رسند می
 

 پراکنش

حوضه آبریز تیگریس، پرسیس و هرمز. در گذشته این 
اما در ، گونه از حوضه آبریز کر نیز گزارش شده است

. نشد تأییدگرفته حضور آن  های صورت برداری نمونه
های قشالق، گاوه رود،  جمعیت این گونه در رودخانه

الوند، رازآور، کنگیر، گاماسیاب، گوارا، سیروان، زمکان، 
سیمره، کشکان، خرسان، سزار، کارون، ارمند، بازفت، 
کرخه، اللی، مارون، خیرآباد، فهلیان، زهره و 

های شادگان و هورالعظیم )حوضه تیگریس(  تاالب
آغاج، موند )پرسیس( و رودبال )حوضه هرمز(  جره، قره
 شود.یافت می

 
 ؛ رودخانه تنگ شیو، ممسنی، فارس.Luciobarbus barbulus .2شکل 

 

 
 ؛ رودخانه سیروان، پاوه، کرمانشاهLuciobarbus barbulus .3شکل 

 

 
 تاالب شادگان. (Dسیروان؛  (Cزمکان؛   (Bکارون؛  (A؛ Luciobarbus barbulusنمای زیرین سر  .4شکل 

 

 
 سیروان. (Dکارون؛  (Cزمکان؛  (Bشیو؛  تنگ (A؛ Luciobarbus barbulus .5شکل 
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Luciobarbus brachycephalus (Kessler, 

1872). 

 ی تشخیصیها ویژگی

از فاصله عقب  تر کوتاهتا نوک پوزه  یفاصله جلو باله پشت
شعاع  هفتمعموالً  انتهای ساقه دمی؛تا  یباله پشت

منشعب باله پشتی؛ ناحیه پشتی بدن بین باله پشتی و سر 
-90دارای کیل؛ لب پایین نازک و بدون صفحه میانی؛ 

خار  16-25( فلس روی خط جانبی؛ 65-77 معموالً) 62
شعاع منشعب  هشتروی کمان آبششی اول؛  معموالً 

ای؛ حداکثر شعاع منشعب باله سینه 16-17باله شکمی؛ 
 .(6)شکل  رسندمتر می میلی 1200ه طول استاندارد ب

 
 پراکنش

سواحل دریای  سراسرحوضه آبریز کاسپین. در گذشته در 
شده، کاسپین، رودخانه سفید رود و تاالب انزلی یافت می

صورت تصادفی صید  و به ندرت بهاما در حال حاضر 
 .شود می
 

Luciobarbus capito (Güldenstaedt, 1773).  

 ی تشخیصیها ویژگی

از فاصله عقب  بلندترتا نوک پوزه  یفاصله جلو باله پشت

شعاع  هشتانتهای ساقه دمی؛ معموالً تا  یباله پشت
منشعب باله پشتی؛ ناحیه پشتی بدن بین باله پشتی و سر 

دهد؛ لب پایین نازک و بدون تشکیل یک کیل می
( فلس 66-60 معموالً) 52-72(؛ 9صفحه میانی )شکل 

خار روی کمان آبششی اول؛   18-13روی خط جانبی؛ 
 شعاع 16-19شعاع منشعب باله شکمی؛  هشتمعموالً 
 1000 استاندارد طول به حداکثر ؛یانهیس باله منشعب

 .(8و  7های  )شکل رسندیم متر یلیم

 
 پراکنش

گونه از  نیو نمک. در گذشته ا نیکاسپ زیآبر حوضه
 نیکاسپ یایدر یجنوب حوضه یها رودخانه از یاریبس
رود و ...  رود، پل گرگانرود، هراز، تجن، سرداب ر،ینظ

 قابل یها تیجمع حاضر حال در اما ،گزارش شده است
 تجن، درود،یسف ارس، یها رودخانه در آن یدسترس
 افتی یتاالب انزل ورود  اوزن، سرداب قزل اترک،

در سد لتیان شود. همچنین جمعیتی از این گونه  می
رسد همراه با دیگر نظر می که به ،شودیافت می

 ماهیان پرورشی به این سد معرفی شده باشد.کپور

 

 
 )عکس از یزدان کیوانی(. .؛ دریای خزرLuciobarbus brachycephalus .6شکل 

 

 
 مازندران.؛ رودخانه تجن، ساری، Luciobarbus capito .7شکل 
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 ؛ رودخانه سفیدرود، آستانه اشرفیه، گیالن.Luciobarbus capito .8شکل 

 

 
 .Luciobarbus capitoزیرین سر نمای جانبی و  .9شکل 

 
Luciobarbus conocephalus (Kessler, 1872) . 

 ی تشخیصیها ویژگی

شعاع منشعب باله پشتی؛ ناحیه پشتی  هشتمعموالً 
دهد؛  میبدن بین باله پشتی و سر تشکیل یک کیل 

 و 10های  شکللب پایین نازک و بدون صفحه میانی )
 62-56 (؛ حاشیه بیرونی باله پشتی مقعر؛ معموال11ً

خار روی کمان  16-22فلس روی خط جانبی؛ 
شعاع منشعب باله شکمی؛  8آبششی اول؛  معموالً 

ای؛ حداکثر به طول شعاع منشعب باله سینه 18-17
 رسند.متر می میلی 700استاندارد 

 
 پراکنش

حوضه آبریز هریرود. جمعیت این گونه در ایران صرفاً در 
 شود. رودخانه هریرود و دریاچه سد دوستی یافت می

 
Luciobarbus esocinus Heckel, 1843. 

 ی تشخیصیها ویژگی

شکل  های اغلب به رنگ زرد؛ بالهای روشن؛ بدن نقره

؛ (14و  13، 12های  )شکل سر مانند نوک اردک
آخرین شعاع منشعب باله پشتی بلندتر از شعاع های 

 یدرصد طول استاندارد؛ دارا 30-35طول سر میانی؛ 
؛ فاصله پیش پشتی بلندتر یا برابر با بزرگ یاراندازه بس

پشتی؛  شعاع منشعب باله 8فاصله پس پشتی؛ معموالً 
فرم دهان نعل اسبی، لب پایین نازک و بدون صفحه 

خار روی  8-12فلس روی خط جانبی؛  62-78میانی؛ 
کمان آبششی اول؛  معموالً هشت شعاع منشعب باله 

ای؛ تا طول شعاع منشعب باله سینه 16-18شکمی؛ 
کیلوگرم  150متر و وزن  میلی 2100استاندارد 

 رسند. می
 

 پراکنش

ی این گونه در هاتیگریس. جمعیتحوضه آبریز 
ی الوند، سیمره، کشکان، خرسان، سزار، ها رودخانه

کارون، ارمند، بازفت، کرخه، اللی، مارون، خیرآباد، 
فهلیان، زهره و تاالب های شادگان و هورالعظیم یافت 

 شود.می
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 ؛ رودخانه هریرود، پل خاتون، خراسان رضوی.Luciobarbus conocephalus .10شکل 

 

 
 Luciobarbus conocephalus. نمای جانبی و زیرین سر 11شکل 

 

 
 ؛ تاالب هورالعظیم ، سوسنگرد، خوزستان.Luciobarbus esocinus .12شکل 

 

 
 ؛ رودخانه کارون، اهواز، خوزستان. Luciobarbus esocinus .13شکل 

 

 
 .Luciobarbus esocinusزیرین سر . نمای جانبی و 14شکل 
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Luciobarbus kersin (Heckel, 1843) 
 ی تشخیصیها ویژگی

 یشتر( بیباله پشتمنشأ شکل؛ عرض بدن )از  یبدن لوز
 ؛(16و  15های  )شکل درصد طول استاندارد 30از 

ناحیه پشتی بدن بین باله پشتی و سر دارای کیل 
واضح؛ آخرین شعاع غیر منشعب باله به شدت 

شعاع منشعب باله  7-8استخوانی و مضرس؛ معموالً 
پشتی؛ فرم دهان نعل اسبی، لب پایین نازک و بدون 

فلس روی خط  45-58(؛ 17 )شکل صفحه میانی
 7-8خار روی کمان آبششی اول؛  معموالً  19جانبی؛ 

شعاع منشعب باله  16-17شعاع منشعب باله شکمی؛ 
 رسند.میمتر  میلی 500 استانداردطول  ای؛ بهسینه

 

 پراکنش

این گونه در  تأییدحوضه آبریز تیگریس. جمعیت قابل 
 نماید.میتاالب های هورالعظیم و شادگان زیست 

 

 
 ، خوزستان.، شادگان؛ تاالب شادگانLuciobarbus kersin .15شکل 

 

 
 ، خوزستان.، سوسنگرد؛ تاالب هورالعظیمLuciobarbus kersin .16شکل 

 

 
 .Luciobarbus kersinجانبی و زیرین سر نمای  .17شکل 
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Luciobarbus mursa (Güldenstaedt, 1773) 
 ی تشخیصیها ویژگی

(؛ یخط جانب یفلس رو 85از  یش)اغلب ب یزر یها فلس
ی؛ لبه خارجی باله پشتی و گوشت یافتهتوسعه  یاربس ها لب

شعاع منشعب باله پشتی؛ فرم دهان  8-7مقعر؛ معموالً 
، لب پایین دارای صفحه میانی توسعه یافته؛ دایره نیم

خار روی کمان  9-16فلس روی خط جانبی؛  106-83
 14-18منشعب باله شکمی؛  شعاع 7-8آبششی اول؛  

 430ای؛ به طول استاندارد شعاع منشعب باله سینه
 رسند. متر می میلی

 

 پراکنش

ی تجن، ها رودخانهحوضه آبریز کاسپین و ارومیه. از 
رود، سفیدرود،  ن، پلرود، تنکاب بابلرود، هراز، سرداب
رود گزرارش شده است. گزارش  ارس، کلیبررود و زرینه

این گونه از حوضه کویر و نمک نتیجه اشتباه در 
 است. Barbus miliarisشناسایی گونه 

 
Luciobarbus subquincunciatus (Günther, 

1868). 

 ی تشخیصیها ویژگی

؛ ها های درشت سیاه در سرتاسر بدن و بالهدارای لکه
شکل دهان نعل اسبی، لب پایین فاقد صفحه میانی 

-88شعاع منشعب باله پشتی؛  8یافته؛ معموالً  توسعه
خار روی کمان  10-13فلس روی خط جانبی؛  75

شعاع منشعب باله شکمی؛  7آبششی اول؛  معموالً 

ای؛ به طول استاندارد شعاع منشعب باله سینه 18-14
 (.20و  19 های رسند )شکلمتر می میلی 600

 

 پراکنش

حوضه آبریز تیگریس. این گونه بسیار نادر است، در 
ی صرفاً دو نمونه از دریاچه بردار نمونهسال  10خالل 

 .شدسد گتوند صید 
 

Luciobarbus xanthopterus Heckel, 1843 
 ی تشخیصیها ویژگی

رنگ  ؛ارتفاع باله پشتی برابر یا بلندتر از طول سر
های تازه صید شده زرد  های زوج و دمی در نمونه باله

روشن؛ آخرین شعاع منشعب باله پشتی بلندتر از 
دایره، لب پایین  شکل دهان نیم های میانی؛ شعاع

دارای صفحه میانی توسعه یافته؛ ناحیه پشتی بدن بین 
شعاع  8باله پشتی و سر دارای کیل واضح؛ معموالً 

-7فلس روی خط جانبی؛  57-68منشعب باله پشتی؛ 
شعاع  8خار روی کمان آبششی اول؛  معموالً  13

شعاع منشعب باله  14-18منشعب باله شکمی؛ 
رسند متر می میلی 1500ای؛ به طول استاندارد  سینه

 .(21 )شکل

 

 پراکنش

حوضه آبریز تیگریس. جمعیت های تیپیک و قابل 
تأیید این گونه در رودخانه دز، کارون و تاالب های 

 شوند.یافت میهورالعظیم و شادگان 
 

 
 شرقی. ، آذربایجان؛ رودخانه ارس، جلفاLuciobarbus mursa .17شکل 
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 .Luciobarbus mursaسر نمای جانبی و زیرین  .18شکل 

 

 
 ؛ رودخانه کارون، گتوند، خوزستان.Luciobarbus subquincunciatusسلیمانی،  .19شکل 

 

 
 .Luciobarbus subquincunciatusنمای جانبی و زیرین سر . 20شکل 

 

 
 ؛ رودخانه دز، اندیمشک، خوزستان. Luciobarbus xanthopterusگطان،  .21شکل 
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 .Luciobarbus xanthopterusنمای جانبی و زیرین سر  .22شکل 

 
 ( Jouladeh-Roudbar et al., 2020برگرفته از) یران در اLuciobarbus  جنسی شمارشی اعضای ها ویژگیبرخی . 2جدول 

    شعاع منشعب باله
 فلس روی خط جانبی

   
  لب-شکل دهان   خار آبششی  شکمی ای سینه مخرجی پشتی گونه

 L. barbulus  اغلب توسعه یافته وگوشتی-دایره تا نعل اسبی نیم  47-59  17-24  8-9 16-17 5  9-8

 L. brachycephalus  توسعه اندک -دایره نیم  65-77  16-25  8 16-17 5 7

 L. capito  توسعه اندک -دایره نیم  60-66  13-18  7-8 16-19 5 8

  L. conocephalus  توسعه اندک -دایره نیم  56-62  16-22  8 17-18 5 8

 L. esocinus  توسعه اندک -نیم نعل اسبی  62-78  8-12  8 16-18 5 8

 L. kersin  توسعه متوسط -نعل اسبی  45-58  19  7-8 16-17 5 7-8

 L. mursa  کامالً توسعه یافته وگوشتی -نعل اسبی  83-106  9-16  7-8 14-17 5 7-8

 L. subquincunciatus  توسعه اندک -نعل اسبی   75-88  10-13  7 14-18 5 8

 L. xanthopterus  توسعه یافته -دایره نیم  57-68  7-13  8 14-18 5 8

 

 گیری و نتیجه بحث
 ه گونهحضور نُ آمده دست بهبا توجه به نتایج 

Luciobarbus است.  تأییدهای داخلی ایران قابل از آب
 L. caspius( گونه 2007) .Fricke et alپیش از این 

را از حوضه رود ارس و دریای کاسپین گزارش نموده 
بودند که در این مطالعه حضور این گونه در آبهای داخلی 

نرسید. همچنین  تأییدایران و حوضه نام برده شده به 
Esmaeili et al. (2010 گونه )L. pectoralis  را از

رسد حوضه تیگریس گزارش نمودند اما به نظر می
( Orontesپراکنش این گونه محدود به رودخانه عاصی )

ی های انجام بردار نمونهدر حوضه مدیترانه باشد زیرا در 
 Valialahiشده حضور این گونه نیز به اثبات نرسید. 

 Barbus mystaceus( نیز معتقد بود که گونه 2003)
ی الوند، گاماسیاب، سیمره، کشکان، مند و ها رودخانهدر 

شود،  تاالب هورالعظیم )حوضه آبریز تیگریس( یافت می
 ,Khaefi et al. (2017اما نتایج این تحقیق و مطالعه 

( حضور این گونه را در آبهای داخلی ایران به 2018
 اثبات نرسانید.

اعضای جنس زردپر  آمده دست بهبراساس نتایج 
های آبریز کاسپین، نمک، ارومیه،  ماهیان در حوضه

در  هریرود، تیگریس، پرسیس و هرمز )برای اولین بار
برخی از  23اند. در شکل  دهاین مطالعه( پراکنده ش

بر اندازه جمعیت این جنس اشاره  مؤثرعوامل احتمالی 
شده است. تقریباً تمامی اعضای این جنس در ایران در 

می از پراکنش خود را از اعظ های اخیر قسمت سال
اند،  های خود رانده شده یستگاهاند و از ز دست داده

تقریباً    L. subquincunciatusعنوان مثال گونه  به
خود را از دست داده و صرفاً  قبلی های تمامی زیستگاه

شود. به صورت نادر در دریاچه سد گتوند یافت می
گذشته در  L. esocinusو   L. barbulusگونه 

چندان دور در رودخانه گاماسیاب )استان همدان و  نه
(، Biukani et al., 2013شدند )کرمانشاه( یافت می

به   L. esocinusرسد امروزه جمعیت اما به نظر می
  L. barbulusکلی از این رودخانه محو شده و گونه

گردد. همچنین در به تعداد اندک و تصادفی صید می
در رودخانه تجن  L. capitoانی از گذشته جمعیت فراو
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اما امروز در پایین دست سد شهید  ،شدمشاهده می
رجایی )سلیمان تنگه( جمعیت اندک تقریبا نابود و 
صرفاً جمعیتی اندکی از آن در دریاچه سد شهید رجایی 

 .Lی منتهی به آن باقی مانده است. گونه ها رودخانهو 

conocephalus داخلی ایران  نیز به تازگی از آبهای
-Jouladehبرای اولین بار گزارش شده است )

Roudbar et al., 2020 زیستگاه اصلی این گونه .)
رودخانه کشف و هریرود در حوضه آبریز هریرود 

در  (.Reshetnikov et al., 1997)  )تجن( است
های سالیان اخیر در  حال حاضر با توجه به خشکسالی

و رودخانه  هاین حوضه رودخانه کشف خشک شد
، شود میهریرود نیز کمی پس از سد دوستی خشک 

بنابراین زیستگاه این گونه نیز با کاهش بسیار جدی 
 .Lشرایط در مورد گونه مواجه شده است. این 

brachycephalus  حادتر است این گونه پیشتر از
تاالب انزلی، خلیج گرگان، سفید رود و رودخانه نکا 

 (، اما امروزه در هیچCoad, 2018) استگزارش شده 

شود و صرفاً به شده یافت نمییک از مناطق یاد
. در شود میصورت تصادفی در سواحل گیالن صید 

مورد دیگر گونه های این جنس نیز پراکنش آنها 
اما همچنان مناطق  شده،نسبت به گذشته محدود 

 L. capitoگونه  وسیعی را تحت پراکنش خود دارند.
رسد در حوضه جدیدی انتشار یافته نیز به نظر می

است که پیش از این در آن وجود نداشته است 
(Jouladeh-Roudbar et al., 2020 در خالل ،)

این پژوهش چهار نمونه از این گونه از دریاچه سد 
رسد در طول رودخانه شد، اما به نظر می گزارشلتیان  

جاجرود جمعیتی از آن وجود نداشته و یا در صورت 
 د تعداد آن بسیار اندک باشد. وجو

صورت طبیعی  به Luciobarbusاعضای جنس 
های طوالنی در مسیر رودخانه  برای تولیدمثل مهاجرت

 ,Kottelat and Freyhof) به سمت باال دارند

2007; Coad, 2018 ،)کارون، دز و کرخه  ها رودخانه
در گذشته از رودهای اصلی برای مهاجرت زردپر 

اما امروزه روی رودخانه  شده، میماهیان محسوب 

، 4کارون ، 3کارون ، عباسپور دیشهکارون پنج سد )
ی رودخانه دز  یک سد رو(، مانیمسجدسلو  گتوند

ی رودخانه کرخه دو سد )کرخه و سیمره(  رو)سد دز( و 
احداث شده است. استقرار این سد ها باعث کوتاه 
شدن و یا انقطاع مسیر مهاجرت اعضای این جنس 

ردیده است. به عنوان مثال در گذشته در گ
ی گاماسیاب و رازآور که از سرشاخه های ها رودخانه

شدند مولدین اصلی رودخانه کرخه محسوب می
شدند اما امروزه جمعیت سونگ و برزم یافت می

به کلی نابود و تعداد بسیار اندکی از گونه برزم  سونگ
 (.Biukani et al., 2013باقی مانده است )

شدن مسیرهای مهاجرت، فشار  عالوه بر کوتاه
صیادی باالی روی مولدین اعضای این جنس وجود 
دارد، تقریبا در سرتاسر حوضه پراکنش آنها در تمامی 

وسیله تورهای  ههای سال اعضای این جنس بماه
گیری و یا مواد منفجره  های ماهی صیادی، برق، قالب

آب از . همچنین برداشت بی رویه شوند میصید 
های اخیر باعث از بین  و خشکسالی سال ها رودخانه

ریزی اعضای این  های مناسب تخم رفتن زیستگاه
ن مثال رودخانه گاماسیاب جنس گردیده است، به عنوا

های تخمریزی زردپرماهیان به نوان یکی از مکانع  به
ها خشک و در میانه تابستان در بسیاری از قسمت

، این درحالی است که شود میمسیر رودخانه منقطع 
های عمیق ترجیح زیستی زردپر ماهیان قسمت

گذار روی تأثیراست. یکی دیگر از موارد  ها رودخانه
های ایجادشده  های زردپر ماهیان فاضالب جمعیت

های صنعت و کشاورزی است، به عنوان  توسط بخش
مثال در یک مورد تخلیه پساب تصویه نشده پاالیشگاه 

هزار قطعه  40اعث از بین رفتن بیش از در کرمانشاه ب
ماهی شده است )خبرگزاری ایسنا، کد خبر 

(. همچنین استفاده از کودهای 96030603218
ای در های ریسه یی باعث افزایش رشد جلبکشمیا

 Lavoie) شود میی و پوشش بستر ها رودخانهبستر 

et al., 2004 که باعث از بین رفتن سطح مناسب )
 اعضای این جنس است. ای برایتغذیه
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 (Frankham et al., 2002)اقتباس از  Luciobabusهای جنس  در گونهاندازه جمعیت  بر مؤثرعوامل  .23شکل 

 
رسد یکی دیگر از موارد مهم در کاهش به نظر می

جمعیت زردپر ماهیان معرفی گونه های مهاجم نظیر 
Cyprinus carpio ،C. auratus/gibelio ،

Oreochromis aureus  وCoptodon zillii  است
(Khaefi et al., 2014; Valikhania, 2016 به .)

در تاالب  C. zilliiعنوان مثال در حال حاضر گونه 
سد گتوند به گونه غالب تبدیل گشته، این  شادگان و

گونه با ایجاد درگیری و تقابل باعث بروز وضعیت عصبی 
برای ماهیان بومی و همچنین رقابت غذایی گردیده است 

(Martin et al., 2010 از طرفی دیگر در برخی مواقع )
به طور مستقیم از الروها و بچه ماهیان بومی نیز تغذیه 

 Zambrano et al., 2006; Grabowskaنماید )می

et al., 2010 در سد شهید رجایی ساری نیز گونه .)C. 

auratus/gibelio  به عنوان گونه غالب بدل گردیده و
به شدت کاهش داشته  L. capitoپس از آن جمعیت 

Frankham et al. (2014 )است. بر اساس مطالعات 
زه صید و بهره برداری بی رویه باعث کوچکتر شدن اندا

ها در معرض خطر انقراض ها و قرار گرفتن آن جمعیت
ها در مقابل نوسانات و های آنگردد. بنابراین، جمعیتمی

گردند، چرا که جمعیت تر میتغییرات محیطی حساس
آنقدر کوچک است که فاقد ضربه گیری مورد نیاز بوده تا 

میر باال نظیر شیوع یک بیماری و یا و بتواند مرحله مرگ
کمبود موقت مواد غذایی را پشت سر بگذارد. از طرف 
دیگر کوچک شدن جمعیت باعث کاهش تنوع ژنتیکی 

شود. تنوع ژنتیکی به عنوان یکی از عوامل مهم در می
های کوچک است. میزان تنوع  بقای دراز مدت جمعیت

ژنتیکی در یک جمعیت حاصل تعادل بین جهش، تبادل 
طبیعی است. در یک  ژنتیکی، رانش ژنتیکی و انتخاب

یان در معرض توان دریافت زردپرماهنگاه کلی می
های غیر تهدیدشده، از انقراض نسبت به گونه

تر و در نتیجه از تنوع ژنتیکی  های کوچک جمعیت
 (.Freeland et al., 2011کمتری برخوردار هستند. )

رسد امروزه شده به نظر می با توجه به موارد مطرح 
در  Luciobabus  های جنس گونههای اغلب جمعیت

های اصلی خود رانده و یا منقرض شده اغلب زیستگاه
اند. عالوه بر این برنامه های حفاظتی و حمایتی برای 
اعضای این جنس تاکنون در ایران بر اساس داده های 
علمی و اصولی تدوین نشده است بنابراین ارائه یک 

 ییشناسابرنامه مدون، اصولی و علمی برای 
 یو رهاساز یرمناسب جهت تکث های مکان ها، یتجمع

الروهای حاصل از تکثیر در اسارت این جنس پیشنهاد 
 .شود می
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