
 

 

 در ايرانماهيان بندي  تنوع گونه و رده

Fish Species Diversity and Taxonomy in 

Iran 

تعداد گونه و جنن  د  هنر   لحاظ های ماهیان از تنوع و پراکنش گونه
خانواده د  حوضه جنوبی د یای خز  و نیز خلیج فا س و د یای عمان 

 .شود بیان می

 

 اي ماهیان حوضه جنوبی دریاي خزر تنوع گونه

، همخم  آیخ   سخن  هخم میخان مخی    وقتی از ماهیان دریای خزر 

های خاص ای  منطقم مانن  ماهیان  ها متوجم هرخی گونم ذه 

ها از آهزیان  د کم البتم ای  گونمشو خاویاری و ماهی سفی  می

هخم ممخا    نگاهی اما کمتر  آین ، می شمار همشاخص ای  منطقم 

هخا   ها، مخاب   نمکم شامل رودخاشود  ان اختم میحوضم آهریز 

رسخ    نظخر مخی   ریایی است. اگرچم در نگاه اول هخم و مناطق د

هسیاری از نقخا  ایخ  حوضخم دارای  خون ماهیخان ی سخانی       

های گذشتم در ای  منطقم  هایی کم طی سال هاشن ، اما هررسی

هخای هخارزی در    دهن  کخم مفخاو    است، نشان می ش هانجا  

ای و دریایی ای   دخانمهای رو سازگان هو ها در  پراکنش گونم

هخای   ای ماهیان رودخانم منوع گونممثالً، . هرقرار استحوضم 

هخای شخرقی    غرهی مانن  سفی رود و ارس هیشتر از رودخانخم 

سخیاه   شخ    هخایی ماننخ    . گونخم استمانن  امرک و گرگانرود 

 Alburnusمرواری  مخاهی )  و (Chondrostoma cyriارس )

filippi)  یا خخت ای ارس و سخخفی رود هخخ منهخخا در رودخانخخم

و یخخا در  کننخخ ، زیسخخت نمخخیو در شخخرخ خخخزر  شخخون  مخخی

نون جمعیتخی از مخاهی   های شرقی دریای خخزر مخاک   رودخانم

قرمز یا ت نشخ ه اسخت. ایخ  گونخم از غخر        آبی خال قزل

هخا  ایخ  مخاهی   دریای خزر ما شرخ )آخری  منطقخم پخراکنش   

ت یا خ رودخانخم مجخ  اسخت(     ،موجخم هخم اطالتخا  کنخونی    

های  های مابهی، ماب  انزلی دارای ویژگی . در هنششود می

در آن   خردی  های منحصرهم کم هاتث ش ه گونماست خاصی 

چخون  هخایی   گونخم شون :  یا ت نمیکم در شرخ  زیست کنن 

 (Abramis brama) سخی   ،(Perca fluviatilisسخو  )  هچخم 

هیان ای ما کم منوع گونمگر ت  موان نتیجم درمجموع می . و...

آ  شیری  در جنو  غرهی دریخای خخزر هیشختر از جنخو      

اطالتخا    ،هخای دریخایی   در هنخش  متأسفانم شرقی آن است.

مخوانی  از اطالتخا  صخی      زیادی در دسترس نیست. منها می

اقتصخخادی و یخخا نتخخای  حاصخخل از هررسخخی هخخا ارز  ماهیخخان 

هخای   وضعیت ذخایر کیل اهای دریخای خخزر و صخی  گونخم    

کخم منخوع   حخاکی اسخت   . نتای  ای  هررسی گر تههره همراه 

 (.1ای ماهیان در شرخ هیشتر از غر  است ) گونم
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 ،ها در نظرگر ت  ماهیان غیرهومی در ایخ  منطقخم   ،ماکنون 

 ،راسختم  11خخانواده و   11متعلخق هخم    ،گونخم  97جنس و  35

، خخانواده  میخان ( کخم در ایخ    1شناسایی ش ه است )جخ ول  

لحخا  معخ اد جخنس و گونخم     ازهیخان  کپور ماهیان و گخاو ما 

ضم  آن م معخ ادی از   آین ؛ می شمار همها  مری  خانواده متنوع

ها مانن  شیشم ماهیان، سوزن ماهیان و اردک ماهیخان   خانواده

. ماهیان شناسخایی شخ ه   ان  منها دارای یک جنس و یک گونم

و ح ود  ان  ها( ها و ماب  اغلب ساک  آ  شیری  )رودخانم

از آنها را ماهیان مهاجر از دریا هم رودخانم مش یل  درص  35

هخای اخیخر هخرای     دهن .  راوانی ماهیان غیرهومی در سخال  می

هخای   همراه سخایر گونخم   موسعم پرور  ماهی و یا مصاد ی هم

پرورشی و اح اث کانخال ولگخا دن در ایخ  منطقخم ا خزایش      

خود  های ای  منطقم را هم درص  از گونم 19ان  و ح ود  یا تم

ماهیخان  در میخان  ان . ماهی کاراس و گامبوزیا،  اختصاص داده

 (.1غیرهومی، هیشتری  پراکنش را در سطح منطقم دارن  )

 

 اي ماهیان خلیج فارس و دریاي عمان تنوع گونه

هرخی پژوهشگران، ماهیانی کم امروزه در خلخی   آرای هراساس 

ستوسخ   مقریبخاً از دوره اووسخ  مخا پلی    ،کننخ   میزیست  ارس 

گیری یا اشتقاخ ماهیخان   ش لرون ، م امل یا تم هودن  و همی  

کن . توامل مارینی ماقبخل پلیستوسخ     خلی   ارس را مأیی  می

هخای منتلفخی کخم امخروزه      در سرانجا  و م امل نهایی ماکسون

مخوان گفخت  خون     مخی  ،کنن  نقشی ن اشتن . درواقخ   میزیست 

هخای   اکنش یا نفوذ گونخم ماهیان امروز خلی   ارس در نتیجم پر

اقیانوس هن  ازطریق خلی  تمان و منگم هرمخز مشخ یل شخ ه    

حوضخم   کخل   های خلی   ارس و قرار داشت  ای  است. ویژگی

مری  دبیل حضخور   موان از مه  هرروی منطقم  ال  قاره را می

های متنخوتی   گرایی گونم هو  ،دیگر هیان های هومی و یا هم گونم

هومی  .آورد شمار همشناختی  های منتلف هو  از ماهیان در گروه

هخای ماهیخان در    گونخم  (Endemism)زادی  هو  ها یا ش ن گونم

های دریایی، ی ی از مباحث پیچی ه جغرا یایی زیسختی   حوضم

 (1) هاي ماهيان حوضه جنوبی درياي خزر هاي خانواده . تعداد جنس و گونه1جدول 

 تعدادگونه تعداد جنس نام فارسی خانواده خانواده راسته

 Petromyzontidae Petromyzontiformes مارماهیان دهان گرد 1 1

 Acipenseridae Acipenseriformes ماهیان خاویاری 3 3

 Anguillidae Anguilliformes مارماهیان حقیقی 1 1

 Clupeidae Clupeiformes شگ ماهیان 3 9

 Cyprinidae Cypriniformes ماهیان کپور 32 51

  Cobitidae سگ ماهیان جویباری 3 5

  Nemacheilidae سگ ماهیان جویباری 3 5

 Siluridae Siluriformes اسبلم ماهیان 1 1

 Esocidae Salmoniformes اردک ماهیان 1 1

  Salmonidae آزاد ماهیان 3 3

  Coregonidae سفی  ماهیان 1 1

 Poeciliidae Antheriniformes گامبوزیا ماهیان 1 1

  Atherinidae شیشم ماهیان 1 1

 Gasterosteidae Gasterosteiformes خاره ماهیان سم 3 3

  Syngnathidae نی ماهیان 1 1

 Percidae Percifomes سو  ماهیان 3 5

  Mugilidae کفال ماهیان 1 3

  Gobiidae ماهیان گاو 6 15

 ان . ماهیان غیرهومی نیز شامل ای   هرست
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، کخم مسختلز  محقیقخا  و    شخود  محسخو  مخی  جانوران کنونی 

در مخورد  اتخال  نظخر نهخایی     ،مطالعا  مستمر است. درنتیجخم 

ا در یک مح وده یا حوضم، قطعخی نبخوده و   ه گونم ش نهومی 

های دریایی را هم یک محخی  واهسختم و منحصخر     موان گونم نمی

تلیخرغ  سخ ها و موانخ  طبیعخی در      تلت آن است کم دانست.

هخای   دریایی، طبقا  و بیخم  های های زیردریایی، جریان محی 

و شوری، رواه  ش ار و ش ارچی و هسیاری دیگخر از  گرمایی 

نخ ر    (، هخم Abiotic( و غیرزن ه )Bioticتوامل محیطی زن ه )

، کخم  انجامخ   مخی پذیری و سازگاری ها محی  ماهیخان   ساز هم 

در زیسخت  موانخایی  از منظخور موسخعم و انتشخار جغرا یخایی،      هم

ان مو می ،در ای  خصوص .هاشن  هرخوردارهای منتلف  محی 

، کخم از توامخل مهخ     کرداشاره  ماو یا مح ودیت د  هم گستر

هخای   . محخ ودیت اسخت محی  استقالل از و یا  هم در واهستگی

ر تارهخای   هخروز  موجخب  هخا  هخومی شخ ن گونخم    زیستگاهی و

مثخخل و مهخخاجر  و   اختصاصخخی و الگوهخخای مغذیخخم، مولیخخ   

های  یزیولوژیک ش ه است و شرای  مسخات  دریخایی،    ساز 

محیطخی و   ، مواد غذایی در دسترس و سایر توامل زیستاقلی 

 شخمار  هخم هخا   گونخم هخومی شخ ن   تم ة شناختی کم از دبیل  هو 

و آینخ    مخی  شمار همکنن ه نیازهای زیستی  آین ، درواق  مأمی  می

 (.3) کردگونم شاخص معر ی آنها را موان  می

 هرست نهایی ماهیان خلی   خارس )هخا احتسخا  منگخم      

گونخم از   719 مشتمل هخر  نطقم مرزی خلی  تمان(،هرمز و م

گونخم   75خخانواده هخا    31کم از ای  مع اد  استخانواده  139

هخخا( مرهخخو  هخخم ماهیخخان غضخخرو ی   درصخخ  کخخل گونخخم 11)

 52خخانواده هخا    11گونم کوسخم ماهیخان و    37خانواده ها 11)

درصخ    71گونخم )  112خانواده ها  137گونم سفره ماهیان( و 

(. 3)جخ ول   اسخت ا( مرهو  هم ماهیان اسختنوانی  ه کل گونم

خانواده هخا   33خانواده ها یک جنس و یک گونم و  63مع اد 

زیسخت  گونم در خلی   ارس و منگم هرمز  11مع اد هیش از 

گونم از ماهیخان خلخی   خارس و دریخای تمخان       13. کنن  می

خخود هخم آ    حیخا   هایی از دوره  کم در هنش ان  هایی گونم

مخوان   کم از جملة آنها می( Anaderomous) ان  هستمشیری  وا

کخم هخم محخی  آ      ( را هرشخمرد Tenualosa ilisha) صخبور 

مغذیخم هخم رودخانخم وارد    هرای و یا  کن  میشیری  مهاجر  

 .هخ  از ایخ  جملخم اسخت     Carcharhinus leucas. شخود  می

 615هخای هسخترزی و    هم زیسختگاه  (درص  2/53) 372مع اد 

زی معلخق دارنخ .    های سخطح  درص ( هم زیستگاه 6/69گونم )

درصخخ ( و پیرامخخون   5/12هخخای آهسخخنگ مرجخخانی )   گونخخم

هیشختری   راوانخی و   از درصخ (   1/29های مرجخانی )  آهسنگ

های هستر تلفخی   و ماهیان زیستگاه هرخوردارن ای  منوع گونم

درصخخ (  5/5درصخخ ( و آزاد اقیانوسخخی )  7/1و جلب خخی )

 15. ن ای زیستگاهی را دار نوع گونمکمتری  مع اد و درص  م

( گزار  Endemicهای هومی انحصاری ) تنوان گونم گونم هم

 (.3) ن ان  کم منحصر هم خلی   ارس و منگم هرمز ش ه
 

هاي ماهيان خليج فارس و تنگه  ها و گونه . تعداد خانواده2جدول 

هرمز به تفکيک گروه ماهيان غضروفی )کوسه و سفره ماهيان( و 

 (2ان استخوانی )ماهي
 مع اد گونم مع اد خانواده گروه ماهیان

 ماهیان غضرو ی
 37 11 کوسم ماهیان

 52 11 سفره ماهیان

 112 137  ماهیان استنوانی
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