
 سهیل ایگدريعلیرضا رادخواه و 
 

69  

 
  برداري و پرورش آبزیان بهره

  1399جلد نهم، شماره اول، بهار 
80-69 

http://japu.gau.ac.ir 
DOI: 10.22069/japu.2020.17019.1516 

  
هاي اکولوژیکی احتمالی ناشی از حضور ماهی سیچالید گورخري  هاي زیستی و چالش بررسی ویژگی

Amatitlania nigrofasciata (Günther, 1867) هاي داخلی ایران در آب  
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  31/06/1398؛ تاریخ پذیرش: 21/05/1398تاریخ دریافت: 

  
  1چکیده

هاي  هاي بومی در محیط براي گونه ها به یک تهدید و معضل ومی در خارج از محدوده طبیعی آنب انتشار ماهیان غیر
هاي غیربومی و  ) از جمله گونهAmatitlania nigrofasciataآب شیرین تبدیل شده است. سیچالید گورخري (

تاکنون، مطالعات و هاي هرمز و دریاچه نمک در ایران گزارش شده است. باشد که تاکنون از حوضه مهاجم می
هاي آب شیرین در کشورهاي مختلف ثیرات منفی ماهی سیچالید گورخري بر اکوسیستمأتجربیات متعددي پیرامون ت

هاي داخلی ایران، الزم است تا  ثبت شده است. بنابراین، با توجه به ماهیت تهاجمی این گونه و پراکنش آن در آب
هاي اکولوژیکی ناشی از حضور آن در ایران انجام گیرد.  ناختی و چالشش هاي زیست مطالعه جامعی پیرامون ویژگی

دلیل برخورداري از  ) بهA. nigrofasciataبررسی مطالعات انجام شده نشان داد که ماهی سیچالید گورخري (
طلبی، پرخاشگري، توانایی  شناختی خاص مانند تحمل دامنه وسیعی از شرایط محیطی، فرصت هاي زیست ویژگی

هاي آبزي تبدیل شده است. این گونه قادر  هاي آشفته و رشد سریع به یک گونه مهاجم در اکوسیستمرف زیستگاهتص
ویژه  هاي ماهیان به زا و هیبریداسیون روي جمعیت هاي مختلف مانند رقابت، انتشار عوامل بیمارياست از طریق شیوه

واسطه  ثیرات منفی این گونه نیز اغلب بهأنفی داشته باشد. تثیرات مأ) تCapoetaماهیان ( هاي بومی مانند سیاه گونه
شود. اطالعات ارائه شده در پژوهش  منابع غذایی و آشیان اکولوژیک توجیه میتأمین ها براي رقابت با سایر گونه

 هاي صحیح مدیریتی در چنین اتخاذ تصمیمات و سیاست هاي بومی و هم منظور حفاظت از گونه تواند به حاضر می
   هاي شیالت و محیط زیست مورد استفاده مدیران و کارشناسان وابسته قرار گیرد. بخش

  
    Amatitlania nigrofasciata گونه غیربومی، مهاجم، رقابت،، حوضه دریاچه نمک کلیدي: هاي واژه

  

                                                
 soheil.eagderi@ut.ac.ir مسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
در ) exotic species(هاي غیربومی گونه انتشار

(دافی و تدریج تسریع یافته است  سراسر جهان به
این هجوم  ات ناشی ازو تأثیر) 2013همکاران، 

ی از هاي آب شیرین به یکاکوسیستم به ها گونه
گورِویچ و موضوعات جهانی تبدیل شده است (

بر اساس  ).2019؛ شیا و همکاران، 2004پادیال، 
از طریق  هاي غیربومیگونهدست آمده،  هاطالعات ب

بومی،  انماهیمثل تولید، تغییر رشد و کار، رقابتش
بر  ها ها و بیماريهیبریداسیون و معرفی انگل

کایال و سستوآ، د (گذارنتأثیر میهاي بومی  اکوسیستم
؛ رادخواه و 2010هارا، ؛ ایشیکاوا و تاچی2005

بیان نمودند ) 2018فرُویز و پائولی ( ).2018همکاران، 
به هاي ماهی معرفی گونهدالیل متعددي براي که 

هاي جدید وجود دارد که تجارت ماهیان  اکوسیستم
باشد.  آن می پروري از علل اصلیزینتی و آبزي

توجهی از  ابلمطالعات نشان داده است که تعداد ق
کواریومی ماهیان زینتی و آ ،شده هاي معرفی گونه

هاي  یل مسائل اقتصادي و توسعه فعالیتدل هستند که به
  اند. وارد شدهبه کشورهاي مختلف پرورشی 

کشور ایران با قرارگیري در یک موقعیت 
هاي  توجهی از ماهیان آب جغرافیایی ویژه تنوع قابل

(رادخواه و  داخلی را به خود اختصاص داده است
بر اساس اسماعیلی و همکاران . )2018همکاران، 

هاي داخلی  گونه ماهی از آب 297 )، حدودا2018ً(
هاي  هدرصد آن را گون 32ایران گزارش شده است که 

هاي غیربومی درصد را گونه 76/9گونه) و  95ی (بوم
دهد که  دهند. این نتایج نشان میگونه) تشکیل می 29(

هاي  هاي توصیف شده، گونهدرصد از گونه 10 تقریباً
هاي  د که از مناطق مختلف به اکوسیستمغیربومی هستن

هاي غیربومی تاکنون، گونهاند. داخلی ایران راه یافته
هاي داخلی ایران معرفی شده است که  ي به آبمتعدد

ماهی آمورچه  توان بها میه ترین آناز جمله مهم

)Pesudorasbora parva) کاراس ،(Carassius 

auratus ،(شمشیريمد )Xiphophorus hellerii و (
(اسماعیلی  اشاره نمود) Gambusia holbrookiگامبوزیا (

   .)2018ان، ؛ رادخواه و همکار2014کاران، و هم
 Amatitlaniaماهی سیچالید گورخري (

nigrofasciata(  هاي  گونهترین مهمجمله از
 صنعتن در دلیل اهمیت آ باشد که بهمی آکواریومی

شده وارد ایران به  ورهاي مختلفاز کش ،زینتیماهیان 
لی و یاخیر (اسماع هاي گزارش طبقبر است. 

، )2016ثابت و ایگدري،  ؛ موسوي2013همکاران، 
دو حوضه آبریز داخلی حضور این گونه در تاکنون 

شناسان  شناسان و زیستماهی شده است. ثبتایران 
ماهی سیچالید گورخري عالوه بر که  دارند بیان می

عنوان  به ،شودغیربومی محسوب میکه یک گونه  این
بر اساس  .شودنیز شناخته مییک ماهی مهاجم 

سترده شرایط محیطی، ، تحمل گدست آمده هاطالعات ب
طلبی هاي آشفته، فرصتشغال زیستگاهتوانایی ا ،

این مراقبت از والدین و رشد سریع در تهاجمی بودن 
المللی کشاورزي و علوم  مرکز بیننقش دارند ( گونه

الزم به ذکر است که تاکنون اثرات ). 2019زیستی، 
 Amatitlania nigrofasciataتوجهی از  اکولوژیکی قابل

ماهیان بومی در کشورهاي مختلف گزارش شده  بر
  است. 

ماهی سیچالید با توجه به ماهیت تهاجمی 
هاي آب بر اکوسیستمآن ثیرات منفی أو تگورخري 

به بررسی پراکنش، قصد دارد تا مطالعه شیرین، این 
هاي اکولوژیکی شناختی و چالش هاي زیست ویژگی

   هاي آبناشی از حضور این گونه غیربومی در 
طالعات در این زمینه . ارائه ابپردازدداخلی ایران 

اخذ گیري تصمیمات و منظور جهت تواند به می
حفاظتی در آینده مورد استفاده  -هاي مدیریتی سیاست

 سیاستگذاران و مدیران شیالتی کشور قرار گیرد.
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یک  Amatitlania :Amatitlaniaجنس معرفی 
) Cichlidae(خانواده  سیچالیدان جنس از ماهی

از السالوادور و  ،آمریکاي مرکزي درباشد که  می
فرُویز و پائولی، ( پراکنش دارد ،گواتماال گرفته تا پاناما

 ي به نامگر پژوهش توسطاولین بار  جنساین ). 2019
Juan Schmitter-Soto  بر اساس 2007در سال ،

 Archocentrusاي که در مورد کُمپلکس  مطالعه
). 2007سوتو،  -(اشمیتر شد صورت گرفت، توصیف

 Amatitlania جنسبیان داشت که  گر پژوهشاین 
و  Archocentrus هايجنس ارتباط نزدیکی با

Cryptoheros ر داردشمیتمرکز ، 2007سوتو،  -(ا
  ). 2019المللی کشاورزي و علوم زیستی،  بین

در حال حاضر ، )2019فرُویز و پائولی ( بر اساس
 Amatitlaniaشناخته شده در جنس گونه  9تقریباً 

 توان بهها می ترین آنجمله مهم وجود دارد که از
Amatitlania coatepeque ،Amatitlania nanolutea ،

Amatitlania sajica ،Amatitlania siquia ،
Amatitlania altoflava ،Amatitlania septemfasciata ،

Amatitlania myrnae ،Amatitlania kanna  و
Amatitlania nigrofasciata ما در این  .اشاره نمود

  ) A. nigrofasciata(مطالعه سیچالید گورخري 
  متعلق به این جنس عنوان یک ماهی زینتی  را به

  در ادامه، . )1(شکل  دهیممورد بررسی قرار می
ین گونه و شناختی ا هاي زیست برخی از ویژگی

بحث مورد هاي داخلی ایران  پراکنش آن در اکوسیستم
  گیرد. قرار می

 

  
  .)2019). منبع: (آلچِرُن، A. nigrofasciataماهی سیچالید گورخري ( -1شکل 

  
براي  سیچالید گورخري: اطالعات تاکسونومیکی

   1رت گونترتوسط آلبِ 1867در سال اولین بار 
 توصیف شد Heros nigrofasciatusتحت عنوان 

به  هاي بعدر سالد ،سپس). 1866(گونتر، 
Cichlasoma nigrofasciatum  وArchocentrus 

nigrofasciatus المللی  مرکز بین( تغییر نام داد
الزم به ذکر است ). 2019کشاورزي و علوم زیستی، 

                                                
1- Albert Günther 

در  Amatitlánکه تایپ لوکالیتی این گونه دریاچه 
در سال ). 2018(اسماعیلی و همکاران، گواتماال بود 

از این گونه گرفته، بر اساس مطالعات صورت  2007
نام  به جنس جدیدي به Archocentrusجنس 

Amatitlania المللی کشاورزي  مرکز بین( منتقل شد
سیچالید ). 2019، آال؛ 2019و علوم زیستی، 

 Herosمتعددي دارد که  2هاي مترادف گورخري

                                                
2- synonyms 
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nigrofasciatus ،Archocentrus nigrofasciatus، 
Cryptoheros nigrofasciatus ،Cichlasoma 

nigrofasciatum  وAstronotus nigrofasciatus 
  ).2019الیب،  -(بیو

قادر است  A. nigrofasciata: هاي زیستگاه ویژگی
ها  هاي جاري رودخانه اي متنوعی از آبهدر محیط

سریزلی ها یافت شود (ها و دریاچهگرفته تا حوضچه
 در کهدهد تر ترجیح می ). این گونه بیش2019، فیش

مناطق داراي پوشش (به هر شکلی که باشد) زیست 
دلیل جلوگیري از  این ویژگی اکولوژیکی به .نماید
  شدن توسط سایر موجودات اتخاذ شده  شکار
فرُویز و ) و 2016ثابت و ایگدري ( موسوي. است

کنند که این ماهی اغلب بیان می) 2018پائولی (
ها تركهاي مختلف در هاي سنگی و پناهگاه زیستگاه

را که توسط این نوع محیط ارائه شده  ییها و شکاف
، 2019سریزلی فیش، بر اساس دهد.  است، ترجیح می

A. nigrofasciata هاي آزاد  تقریباً هرگز در آب
دهد در مناطق داراي شود، اما ترجیح مییافت نمی

  پوشش به هر شکلی که باشد، زیست نماید.
، ها رمرخري از کیدهاي گوسیچال: اي رفتار تغذیه

و مواد گیاهی تغذیه پوستان، حشرات، ماهیان  سخت
وحش ایاالت  خدمات شیالت و حیات( دکنن می

در شرایط اسارت همه غذاها را  اما). 2018متحده، 
کنندگان پرخاشگر و مصرف این ماهیان .پذیرند می

جوار هستند که همیشه حتی در صورت هم متجاسري
تر، سهم خود را کسب  بزرگبسیار هاي بودن با گونه

  ).2019، راپسونکنند ( می
در این گونه، ماهیان ماده در هنگام : تولیدمثل

پیدا ریزي رنگ قرمز، صورتی یا نارنجی روشن  تخم
س یامامتو و بر اسا). 2019فرُویز و پائولی، د (کنن می

از ماهی عدد تخم  100-150تقریباً ، )2000تاگاوا (
ط هر دو جنس نر و ماده توسشود که رها میماده 

دلیل برخورداري از  بهشود. سیچالیدها محافظت می
مورد تر  بیش خاصتولیدمثلی برخی از رفتارهاي 

. یکی از رفتارهاي مهم این ماهیان، اند توجه واقع شده
باشد که در نوع می هاهاي والدین از تخم مراقبت

) و 1991ساید (. کینلیاستخوب بسیار جالب 
مراقبت والدین در  بیان داشتند که) 2011ین (زوریک

این گونه ماهی از الگویی اجباري برخوردار است و 
در طبیعت بدون مراقبت والدین فرزندان به سرعت 

  شوند.میشکارچیان طعمه 
  ماهی سیچالید گورخري : جهانی پراکنش

)A. nigrofasciataهاي آمریکاي ) در رودخانه
 پراکنش داردناماي شمالی) (از گواتماال تا پامرکزي 
؛ آرمان و ایشیساگ 2016ثابت و ایگدري،  (موسوي

حضور این گونه در تعداد زیادي از ایاالت اُسونسو). 
آمریکا ثبت شده است که برخی از این ایاالت عبارتند 

آیداهو، کالیفرنیا، آالباما، آریزونا، از : فلوریدا، تگزاس، 
نایکو ( ینوادا و هاوائ پورتوریکو، وایومینگ، لوئیزیانا،

  المللی کشاورزي و  مرکز بین؛ 2019و همکاران، 
و همکاران آر -س هریابر اسا). 2019، علوم زیستی

 مانند)، این گونه ماهی به کشورهاي مختلف 2016(
، پرومکزیک، آمریکا، اسرائیل، ایتالیا، آلمان، استرالیا، 

فی شده اسلواکی، ژاپن، اندونزي، فیلیپین و ایران معر
نقشه پراکنش جهانی ماهی سیچالید  2در شکل  است.

دهد که  این نقشه نشان می گورخري ارائه شده است.
ایاالت متحده تر در  این گونه بیش یپراکنشاطالعات 

  آمریکاي مرکزي متمرکز است.و 
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  ).2019المللی کشاورزي و علوم زیستی،  ینمرکز ب(نقشه:  . منبع)A. nigrofasciataپراکنش جهانی ماهی سیچالید گورخري ( -2شکل 

  
 Amatitlaniaهاي  گونه: پراکنش در ایران

nigrofasciata  وTilapia zillii  دو گونه از
  سیچالیدهاي بیگانه هستند که اخیراً از ایران 

  ). 2014اند (اسماعیلی و همکاران،  گزارش شده
A. nigrofasciata  و اسماعیلی اولین بار توسط

رمز) هحوضه آبریز ) از رودخانه کُل (2013ان (همکار
گزارش شد. سپس، حضور آن در حوضه دریاچه نمک 

ثابت و ایگدري  ط موسويلیمانیه) توس(چشمه س
بیان نمودند که ماهی  پژوهشاین ثبت گردید. ) 2016(

عنوان یک ماهی زینتی  سیچالید گورخري احتماالً به

اخلی ایران وارد د هاي توسط افراد محلی به اکوسیستم
ترین  که شهر کاشان بزرگ با توجه به اینشده است. 

باشد، بنابراین  می مرکز تولید ماهیان زینتی در ایران
انتقال از مراکز تکثیر و این گونه از طریق  احتماالً

سی نقشه برر راه یافته است.سلیمانیه به چشمه پرورش 
) 3کل (شهاي داخلی ایران پراکنش این گونه در حوضه

این گونه فقط از دهد که اگرچه تاکنون حضور  نشان می
هاي داخلی ایران گزارش شده  نقطه در حوضه دو

ورت عدم است، اما امکان پراکنش گسترده آن در ص
  دارد.  وجود چنان همهاي مدیریتی اتخاذ تصمیم

  

 
  .)2019(کُد، اي داخلی ایران. منبع نقشه: ه در حوضه) A. nigrofasciataگورخري (ماهی سیچالید نقاط پراکنش  -3شکل 
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ت ها و مطالعابررسی تجربه: هاي اکولوژیکی چالش
تواند در درك انجام شده در کشورهاي مختلف می

ور ماهی هاي اکولوژیکی ناشی از حضبهتر چالش
هاي آبی بسیار سودمند و سیچالید گورخري در پیکره

عات مطالهاي گذشته، در طی سالراهگشا باشد. 

ویژه ایاالت متحده  کشورهاي مختلف بهدر  متعددي
ثیرات اکولوژیکی این گونه روي أآمریکا در مورد ت

 1در جدول سایر جمعیت ماهیان ثبت شده است. 
هاي  چنین گونه لیست برخی از این مطالعات و هم

  ارائه شده است.  A. nigrofasciataاز متأثر ماهی 
  

  . در مطالعات مختلف )A. nigrofasciataماهی سیچالید گورخري (از متأثر ماهی هاي  گونهبرخی لیست  -1جدول 
ها گونه ردیف  منبع منطقه مورد مطالعه 

1  Rhinichthys osculus  دریاچهMead  1964دیاکون و همکاران (  )(آمریکا نواداایالت در(  

2  Crenichthys baileyi  1972ادلی (دیاکون و بر  (آمریکا) نواداایالت جنوب شرقی(  
3  Crenichthys baileyi (آمریکا) 1991پِیج و بار (  رودخانه وایت در ایالت نوادا( 

4  Crenichthys baileyi  1991تیپی و همکاران (  شرایط آزمایشگاهی(  
  )1985کورتناي و همکاران (  (ایالت نوادا) Hikoچشمه   اي ذکر نشده) ماهیان بومی (گونه  5
  )1964دیاکون و همکاران (  در ایالت نوادا Meadدریاچه   ) آب شیرینsunfishesخورشیدماهیان (  6

7  Ictalurus balsanus  
و  Amacuzac ،Chalmaهاي  رودخانه

Tembemebe در مکزیک  
  )1998بیس و همکاران ( مک - کُنتراس

8  Amphiphilophus istlanus  راس  مکزیک1998بیس و همکاران ( مک - کُنت(  
9  Notropis moralesi 2011ناوا ( - مدینا غرب مکزیک( 

10  Poecilia butleri 2011ناوا (- مدینا غرب مکزیک( 

11  Astatotilapia flaviijosephi  رودخانهNahalha Kibbuzim 2005گورِن و گَلیل ( در اُردن( 

12  Cichlasoma istlanum  حوضه رودخانهBalsas التُرِ زِواال و همکاران ( در مکزیک2018د( 

  
هاي اکولوژیکی ناشی از منظور بررسی چالش به

ماهی  مانندهاي غیربومی و مهاجم حضور گونه
ها و زوایاي سیچالید گورخري الزم است تا از جنبه

  مختلف به این موضوع پرداخته شود.
 مانند سیچالید گورخريشده  هاي ماهی معرفی گونه

ودات به موجها یا انگلها توانند در شیوع بیماري می
با ). 2002د (مارتینز و همکاران، دیگر نقش داشته باشن

هاي زیادي از ماهیان مهاجم و که انگل توجه به این
رسد که طیف نظر می می ایران ثبت شده است، بهبو

است نقش  ممکن مهاجمهاي اي از گونه گسترده
اسماعیلی ها داشته باشد (مهمی در گسترش این انگل

) 2013و همکاران ( سماعیلیا). 2014و همکاران، 

  عنوان یک به A. nigrofasciataاشاره کردند که 
هاي  تواند حامل انگلگونه مهاجم و غیربومی می

) 2018س فرُویز و پائولی (بر اساباشد.  مختلف
، )white spot disease( بیماري لکه سفید

ها و غیره) و ، کرمها یاخته هاي انگلی (تک آلودگی
عالوه در این ماهی ثبت شده است.  Spiroxysهجوم 

حضور گونه نیز ) 2015و همکاران (میتی بر این، 
Bothriocephalus acheilognathi  را که متعلق به

یص دادند. بررسی باشد، در این گونه تشخسستودها می
هاي انگلی در  دهد که حضور گونه مطالعات نشان می

اي انتقال میزبان برتواند آن را به یک  این ماهی می
  . )2018 ،و ایگدري (رادخواه زا تبدیل کند عوامل بیماري
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در هاي مهم رفتار پرخاشگرانه یکی از ویژگی
 اسماعیلیبر اساس باشد. یچالید گورخري میسماهی 

دلیل رفتارهاي  به این گونه) 2017و همکاران (
پرخاشگرانه و قلمروطلبانه در برخی از کشورهاي 

به ماهیان بومی شده است.  معرفی شده باعث صدمه
 منظور بررسی رفتار پرخاشگرانه مختلفی به هاي پژوهش

در  پژوهشگراندر سیچالید ماهیان انجام شده است. 
ماهیان این چنین این توجیه رفتارهاي پرخاشگرانه 

تواند نتیجه د که این رفتار در ماهیان میکنن بیان می
رقابت  عوامل مختلفی از جمله انتخاب درون جنسی و

راتنا ساباپاتی و د (و دفاع براي استفاده از منابع باش
معموالً ). 2010؛ بارلی و کُلمن، 1992همکاران، 

سیچالیدهاي گورخري رفتارهاي پرخاشگرانه خود را 
، که این امر دهند گرفتن و تعقیب نشان می ا گازب

سمت متجاوز هدف  مستلزم سرعت زیاد است که به
البته ). 2019، آال؛ 2015اه، رادخود (شو هدایت می

الزم به ذکر است که اندازه بدن نیز در میزان رفتار 
با ). 2019، آال( کندري نقش مهمی ایفا میپرخاشگ

یدها تاکنون مطالعات توجه به ماهیت تهاجمی سیچال
که احتماالً باعث  منظور شناسایی عواملیمختلفی به

 هاي ژوهشپشوند، انجام گرفته است. ها می رفتار آن
شده نشان داده است که فاکتورهاي محیطی مانند  انجام

تغییرات دما و محل اقامت قبلی ممکن است بر رفتار 
اي که  تأثیر بگذارد. در مطالعه انماهیاین پرخاشگري 

عوامل  بررسی) با هدف 1992( راتنا ساباپاتیتوسط 
 در ماهی سیچالید گورخريثر بر رفتار پرخاشگري ؤم

که در هایی سیچالیدبود، مشخص شد  انجام شده
در  ،نمایند گراد زیست می درجه سانتی 30دماي 

گراد  تیندرجه سا 26در دماي  ی کهمقایسه با ماهیان
 دلیل اینتر هستند. تهاجمیشوند، نگهداري می

رفتار توضیح داد که این چنین توان موضوع را می
هاي پرورش و محلایجاد و تسخیر  جهتنظر  مورد

در مجموع، سطح رفتار  باشد.ماهی میریزي خود  متخ

سیچالید گورخري در پاسخ به دما،  پرخاشگرانه در
، خطر شکار و حتی زمان آخرین محل سکونت قبلی

). 2010د (بارلی و کُلمن، کنگیري تغییر می جفت
) 2005نوئل و همکاران، چنین، مطالعات پیشین ( هم

این گونه در  رنشان داده است که رفتار پرخاشگري د
پاسخ به افزایش نسبت رقبا به منابع هنگامی که منابع 

توجهی  طور قابل ، بهگیرد ر میغذایی مورد تجاوز قرا
 یابد. تغییر می

شمار  هاي مهم اکولوژیکی بهرقابت یکی از پدیده
نگام معرفی یک گونه غیربومی و رود که به ه می
ست رخ ویژه مهاجم به یک اکوسیستم آبی ممکن ا به

تواند  ها میرقابت بین گونهکه تشدید شود.  دهد یا این
ترین آن، رقابت ه مهمدر سطوح مختلفی ایجاد شود ک

 پژوهشگرانباشد. ع غذایی میي دستیابی به مناببرا
اي دو گونه بیان کردند که اگرچه در رفتار تغذیه

 1تمایل به کاهش همپوشانی ها اختالف وجود دارد و آن
دلیل  ، اما ممکن است بهاي غذایی دارندهدر رژیم

 پوشانی اتفاق بیفتدمحدودیت منابع غذایی این هم
). 2019المللی کشاورزي و علوم زیستی،  مرکز بین(

) 2011و همکاران (ناوا  -مدینا اي که توسط در مطالعه
هاي  ررسی همپوشانی تروفیک در رودخانهمنظور ب به

همپوشانی بود، انجام شده در مکزیک  Balsas حوضه
باالیی بین رژیم غذایی ماهی سیچالید گورخري و دو 

 Notropis moralesiو  Poecilia butleriگونه بومی 
ه دست آمده در این مطالع ههاي بیافته مشاهده شد.

 واسطه تواند بهنشان داد که سیچالید گورخري می
 ،هاي بومیهمپوشانی در سطوح تروفیک با گونه

شود.  شناختهیک تهدید جدي در اکوسیستم عنوان  به
نشان کرد که عالوه بر منابع غذایی،  خاطر باید

  مهم در رقابت  عاملدسترسی به فضا نیز یک 
د. کورتناي و هنسلی شو محسوب میها  ین گونهب
تواند  نمودند که سیچالید گورخري می بیان) 1979(

                                                
1- Overlap 
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) براي تسخیر sunfishesماهیان بومی (با خورشید
زي رقابت کند. این موضوع نشان ریهاي تخم کانم

هاي  دلیل دستیابی به مکان بهاین گونه دهد که  می
ا سایر ریزي مناسب جهت کیفیت تولیدمثل و بقا ب تخم
اي  در مطالعه شود.هاي بومی وارد رقابت می گونه
 A. nigrofasciataحضور ) 2005گورِن و گَلیل ( دیگر

) در Nahal Kibbuzimرا در یک رودخانه کوچک (
سال، از  10مدت  ردن بهاُمرکزي حوضه رودخانه 

مورد بررسی قرار دادند. در طی این  1980اواسط دهه 
مدت، این گونه جمعیت خود پایدار خود را ایجاد و 

 Astatotilapiaبومی  ماهیِ جمعیت ،در مقابل

flaviijosephi  .هاي  یافتهرا سرکوب کرده بود
شدید بین  رقابتین مطالعه بیانگر دست آمده از ا هب

  .بودهاي بومی سیچالید گورخري و گونه
هاي  ناشی از معرفی گونهشدیدترین اثر ژنتیکی 

 باشد 1هیبریداسیونممکن است  ،غیربومی و مهاجم
ریمر و سیمبِرلُف  ).2018رادخواه و همکاران، (
بیان نمودند که ) 2019همکاران () و هاتا و 1996(

هاي آبی هاي غیربومی به زیستگاهیسمورود ارگان
هاي بومی را از طریق تواند انقراض گونه می

نین تاکید چ ها هم . آنهیبریداسیون به دنبال داشته باشد
هاي  ویژه براي گونهند بهتواکردند که این پدیده می

نمودند که  پژوهشگران بیانساز باشد. نادر مشکل
 تواند منجر بهمی واسطه چند مکانیسمهیبریداسیون به

که کنند ها بیان می انقراض موجود شود. آن
 outbreedingباعث رکود تواند میهیبریداسیون 

دهند  شود. در واقع، این موضوع را چنین توضیح می
در هیبریداسیون نرخ رشد جمعیت یک یا هر دو که 

دلیل تالش هدر رفته باروري  نوع والد ممکن است به
تودسکو و به انقراض شود (کاهش یافته و منجر 

العات متعددي پیرامون مط ،تاکنون .)2016همکاران، 
واسطه هیبریداسیون انجام ههاي غیربومی بثیر گونهأت

                                                
1- Hybridization 

بررسی منظور  بهکلی که  پژوهشیک شده است. در 
هاي آب شیرین هاي غیربومی بر اکوسیستمثیر گونهأت

 مشخص شد که در ،در کشور ژاپن انجام گرفته بود
آبی، هیبریدهاي تهاجمی بین  هاياین سیستم

(خانواده  2هاي بیگانه و بومی ماهیان سیپرینید گونه
اند  بومی شده هايباعث کاهش گونهکپورماهیان) 

  ).2019؛ هاتا و همکاران، 2003کونیشی و همکاران، (
ثابت و ایگدري  موسوي: در معرض خطرهاي  گونه

ارش حضور اي که با هدف گزدر مطالعه) 2016(
انجام شده بود، سلیمانیه سیچالید گورخري در چشمه 

روي جمعیت ممکن است  این گونهبیان داشتند که 
از طریق  Capoeta aculeata ماهیان بومی مانند

و معرفی انگل و بیماري زیستگاه رقابت، تغییرات 
) 2013اسماعیلی و همکاران (ثیرات منفی داشته باشد. أت

هاي  ایی سیچالید گورخري، گونهبر شناسعالوه نیز 
گزارش نمودند که  3دیگري را نیز از چشمه گالبی

، Cyprinion microphthalmus عبارت بودند
Carrasius auratus ،Garra persica ،Capoeta 

saadii ،Carasobarbus luteus ،Paraschistura 

sargadensis  وGambusia holbrooki . همه این
بومی  C. auratusو  G. holbrookiجز  ها به گونه

دهد که تعداد چشمه گالبی هستند. این نتیجه نشان می
ثیر أت بومی این چشمه تحت هايتوجهی از گونه قابل
هاي غیربومی مانند سیچالید گورخري قرار  گونه

نمودند که  بیان) 2013اسماعیلی و همکاران (دارند. 
محدود چه توزیع این گونه در چشمه گالبی بسیار  اگر

اما هنوز احتمال موفقیت آن وجود دارد. در  ،است
هاي آبی متمایز شده حقیقت، این چشمه از سایر پیکره

آبزي مانند سیچالید گورخري  يها است و گونه
انسان از این چشمه به  مداخلهتوانند بدون  نمی

اي دیگر انتقال یابند. بنابراین، نظارت و کنترل ه خشب
                                                
2- Cyprinids 
3- Golabi spring 
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ی حفظ ساختار جمعیت جهتاند تو میدقیق این مناطق 
  ها مفید واقع  و تنوع زیستی در سایر اکوسیستم

  شود.
  

  گیري نتیجه
نشان داد که ماهی سیچالید حاضر مطالعه 

دلیل برخورداري از  به) A. nigrofasciata(گورخري 
شناختی ویژه قادر است تا ستهاي زیبرخی ویژگی

در قابل تاملی را اکولوژیکی  معضالتها و  چالش
شناسان بیان  هاي آبزي ایجاد نماید. ماهی اکوسیستم

مانند هاي غیربومی ثیرات منفی گونهأاند که ت نموده
تر متوجه ماهیان بومی آن  بیشسیچالید گورخري 

تواند روي ، بنابراین این گونه میباشدمنطقه می
ماهی  هاي سیاهکشور مانند گونهجمعیت ماهیان بومی 

در این شد. بررسی منابع مختلف منفی داشته با اثرات
 اغلبچالید گورخري یماهی سنشان داد که پژوهش 

منابع غذایی و آشیان رقابت براي تأمین از طریق 

ثیرات منفی خود را روي سایر ماهیان أاکولوژیکی ت
  .نمایداعمال می

  
  رهیافت ترویجی

د پژوهش حاضر نشان داد که ماهی سیچالی
 هاي واسطه فرآیند هب) A. nigrofasciata(گورخري 

. گذارد میثیر أهاي ماهیان تگونهسایر مختلف روي 
این گونه نشان داد که ارائه شده بررسی اطالعات 

واسطه رقابت در سطوح مختلف تروفیک و  هب اغلب
ثیرات منفی أتهاي بومی روي گونهآشیان اکولوژیک 

 حاضر مطالعهبا توجه به این موضوع، . استداشته 
آتی با هدف بررسی  هاي پژوهشنماید تا  پیشنهاد می

هاي  ویژه گونه سایر ماهیان بهرقابت این گونه با  اثرات
 .مورد بررسی قرار گیردماهیان  بومی مانند سیاه

تر  دقیقبررسی منظور  به ،چنان که قبالً نیز اشاره شد هم
ها  بین گونهرقابت الزم است که اثرات منفی این گونه 
   انجام گیرد.آشیان اکولوژیکی در سطوح تروفیک و 
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