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 وپراکنش آن در ایران وجهان( Coregonus lavaretus)آشنایی با گونه سفیدماهی  عنوان

 جعفر بابازاده كارشناس ارشدشیالت ایران نویسنده

  مترجم

 

 

دنیا با اهداف متعددی انجام می گیردکه ازمهمترین آنها فعالیتهای مرتبط با تکثیر وپرورش آبزیان درنقاط مختلف 

می توان به حفظ و بازسازی ذخایر طبیعی آبزیان موجود دراکوسیستمهای دریایی وآبهای داخلی،صیدورزشی 

 وهمچنین کسب درآمد اقتصادی ازطریق تکثیر و پرورش مصنوعی وعرضه آنها به بازار مصرف نام برد

یر وپرورش فعلی دردنیا به دلیل محدودبودن منابع آبهای داخلی مورداستفاده ازنقطه نظر گونه های آبزیان قابل تکث

تعداد،نوع وکیفیت آنها، محدود به گونه های خاصی از آبزیان می باشدکه با توجه به خصوصیات منحصربه فردآنها 

یر،قابل پرورش ویادارای ازجمله توان سازگاری باالی آنهابا محیطهای مصنوعی به عنوان گونه های قابل تکث

هردوقابلیت تکثیروپرورش معرفی شده اند؛بیولوژیسها درنقاط مختلف جهان درتالش هستند گونه های دیگری 

ازآبزیان موجوددراکوسیستمهای طبیعی راشناسایی کنند که امکان سازگاری وتکثیروپرورش اقتصادی آنها 

نوان جایگزین برای گونه هایی که تکثیروپرورش آنها درمحیطهای مصنوعی فراهم گردد تابتوان آنها رابه ع

 . ازتوجیه اقتصادی پایین تری برخورداراست معرفی نمود

ازمهمترین گونه های ماهیان دارای امکان تکثیر وپرورش که درسالهای اخیرکانون توجه بیولوژیستها قرار گرفته 

زیست طبیعی این ماهی انجام شده مشخص  است سفیدماهی یاکورگونوس می باشد؛بامطالعاتی که برروی محیط

گردیده که شرایط زیستی طبیعی این گونه دراکوسیستمهای آبی حدواسط ماهیان سردآبی وگرمابی بوده وعالوه 

براینکه امکان تکثیروپرورش آن درمحیطهای مصنوعی واستخرهای پرورش ماهی وجوددارد،می تواند به منظور 

 .نند دریاچه های پشت سدها مورداستفاده قرار گیردرها سازی وپرورش درمنابع آبی ما

مقاله حاضردردوبخش تقدیم می گردد که بخش اول آشنایی باگونه سفیدماهی وپراکنش آن درجهان می باشد وبخش 

 .دوم به بیوتکنیک تکثیروپرورش آن دردنیا اشاره دارد

 

 ((: Coregonus lavaretus)) رده بندي ماهي ( 1

 

  Salmoniformesراسته 

  Coregonidaeیا  salmonidaeخانواده 

  Coregonusجنس 

  Coregonus lavaretus (Linnaeus,1758)گونه 

 Common whitefish Houtingو, Lavaret, Europen white fishنام التین 

,skelly ,gwyniad,pollan ،Powan  

 نام فارسي سفیدماهي ،سفیدماهي جویباري

 

 (:salmoniformes)ي شكالن مشخصات راسته آزاد ماه( 2

 

، فلس Thymalidae، بلند باله ماهیانsalmonidaeخانواده به نامهاي خانواده آزاد ماهیان  5این راسته داراي 

در بین خانواده . مي باشدUmbridaeوخانواده سگ ماهیان  Esocidae،اردك ماهیان Osmeridaeنازك ماهیان 
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ماهیان وسگ ماهیان فاقد باله چربي بوده و سایر خانواده ها داراي باله هاي فوق الذكر تنها خانواده هاي اردك 

 .چربي هستند باله چربي درحد واسط باله پشتي و دمي این ماهیان قرار داشته و فاقد شعاعهاي سخت ونرم است

 

 ( :Salmonidae) مشخصات عمومي خانواده آزاد ماهیان ( 3

 

،  Salmo  ،Hucho  ،Oncorhynchus،Salmothymusمهاي جنس به نا 7خانواده آزاد ماهیان داراي 

Salvelinus ،Stenodus وCoregonusدر برخي منابع علمي جنس .مي باشدCoregonus  را به صورت یك

 . طبقه بندي كرده اند Coregonidaeخانواده مجزا از خانواده آزادماهیان به نام خانواده 

تنها .شوند و درآبهاي سرد و پر اكسیژن نیمكره شمالي زیست مي كنندگونه را شامل مي  66آزاد ماهیان در حدود 

دوگونه از آزاد ماهیان شامل ماهي قزل آالي دریاي خزر و قزل آالي خال قرمز به صورت بومي درایران زیست 

این  .مي كنند اما گونه هاي دیگر آزاد ماهیان با درصد موفقیتهاي مختلف در آبهاي داخلي ایران معرفي شده اند

سطح بدن آنها به جز سرشان از فلس . ماهیان داراي مشخصه هایي هستند كه آنها را از سایر ماهیان متمایز مي كند

پوشیده شده است ، داراي باله چربي هستند، داراي خط جانبي كامل ومشخص مي باشند، غشاهاي آبششي آزاد 

هستند، سه عدد از مهره هاي ستون فقرات درقسمت ( عدد11-012)دارند، داراي زوائد باب المعده اي یا پیلوریك 

ساقه دمي قراردارد، ماهیان ماده این خانواده فاقد مجراي تخم بر بوده و تخمها پس ازرسیده شدن در داخل حفره 

ز این رو مي توان با كشیدن دست به زیرشكم . شكمي مي افتندو سپس از مجراي تناسلي به خارج هدایت هي شوند

داراي كیسه شناي بزرگ هستند،باله پشتي .ماده رسیده تخمها را به آساني از بدن ماهي ماده خارج نمود ماهي مولد 

( Anadromous)در خانواده آزاد ماهیان ،ماهیان مهاجر باال رو . دارند( 17كمتر از )كوچك با تعداد شعاعهاي كم 

عالوه ماهیان مهاجر رودرو به .وجود دارد كه براي تخمریزي از دریا وارد آب شیرین مي شوند

(Potamodromous  ) نیز دربین آنها یافت مي شود كه درآبهاي رودخانه ها ودریاچه ها زندگي مي كنندو فقط در

فصل تخمریزي . همان محل زندگي خودشان كه آب شیرین است ،مهاجرتهایي به قسمتهاي باال دست انجام مي دهند

 .استاین ماهیان اغلب فصول پاییز وزمستان 

 

 Coregonusمشخصات عمومي جنس ( 4

 

 :گونه هاي متعلق به این جنس به قرار زیر است

  albula Coregonus ( uropean cisco)سفید ماهي  -1

  lavaretus Coregonus (Common white fish) سفید ماهي جویباري  -0

 Coregonus peledسفید ماهي فنالند  -3

 nasus Coregonus (broad white fish)سفید ماهي پوزه بلند  -4

5- Core gonus autumnalis Arctic cisco  

6- muksun Coregonus muksun  

بوده بطوریكه بدنشان كم و بیش كشیده و از طرفین فشرده (  Clupeidae) بدن این ماهیان شبیه بدن شگ ماهیان 

فلس انها از فلس ماهیان جنس . داراي باله چربي بوده وباله دمي آنها داراي شكاف عمیقي است.مي باشد

SalmoوSalvelinus شكاف دهاني آنها تنگ بوده و تا قسمت قدامي چشمها ادامه . بزرگتر و خط جانبي كامل دارند

از صفات مهمي كه در شناسایي ماهیان این جنس مورد . دانها بسیار ریز بوده ویا داراي رشد كمي استدن. دارد

استفاده قرار مي گیرند عبارت است از تعداد خارهاي آبششي كه به دلیل وجود گونه هاي مختلف تنها تا حدودي 

به عبارت دیگر براي . انجام است شناسایي كامل این ماهیان از طریق روشهاي آماري قابل. اطمینان بخش است

شناسایي دقیق یك گونه از این جنس نیاز به تعداد زیادي از ماهیان است و شناسایي یك ماهي به تنهایي نمي تواند 
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 . ماهیان این جنس معموال در نقاط عمیق كه داراي اكسیژن كافي و آب زال ل است زندگي مي كنند.درست باشد

ر این جنس گونه هاي مهاجر نیز دیده مي شوند كه دررود خانه هایي كه به دریاي شمال عالوه بر گونه هاي ساكن د

ماهیاني كه از پالنكتون تغذیه مي كنند داراي خارهاي آبششي طویل هستند درحالي كه . مي ریزند مشاهده شده اند

بر حسب این . ي باشندماهیاني كه از آبزیان بي مهره تغذیه مي كنند داراي خارهاي آبششي كوتاه و كلفت م

 :مشخصات ماهیان این جنس را از نظر اكولوژي مي توان به دو دسته تقسیم نمود

این ماهیان معموال در سطح . سطحزي یا پالژیك كه خارهاي آبششي كشیده و متعدد دارند Coregonusماهیان ( 1

 .آب یافت مي شوند وبیشتر ازپالنكتونها تغذیه مي كنند

كفزي یا بنتیك كه داراي خارهاي آبششي كوتاه هستند وتعداد این خارها كمتر از تعداد آنها  Coregonusماهیان (0

غذاي این دسته عالوه بر پالنكتونها ،سخت پوستان به خصوص آبزیان كفزي ، نرمتنان ، میگو .دردسته اول است

 .،كرمها والرو حشرات مي باشد

معموال درجه حرارت مناسب آب براي تخمربزي . ریزي مي كنندبیشتر این ماهیان در اواخر پاییز وزمستان تخم

محل تخمریزي یا دركنار ساحل و یا درقسمت عمیق آب مي باشد و تخمها یا روي .درجه سانتیگراد است  7كمتر از 

 . مدت تخمریزي نیز تا دو هفته به طول مي انجامد. شن وقلوه سنگ ریخته مي شوند و یا به گیاهان آبزي مي چسبند

رشد این ماهیان ارتباط مستقیم با مواد غذایي محیط زندگیشان دارد و ماهیان در دریاچه هایي كه از نظر میزان مواد 

 .غذایي فقیر هستند داراي رشد ناقص مي باشند

 

 ((: Coregonus lavaretus)) مشخصات عمومي وعالئم مرفولوژیكي گونه ( 5

 

ماهیان وجود باله چربي مي باشد رنگ بدن این ماهي درپشت و باالي  مهمترین مشخصه سفید ما هي شبیه سایرآزاد

سر آبي متمایل به خاكستري تیره یا سبز تیره ،پهلوها خاكستري متمایل به سبز تا نقره اي و قسمت شكم زردمتمایل 

سفید است خالهاي روي باله ها ممكن است درسایرقسمتهاي بدن نیز ظاهر شوند عنبیه چشم به رنگ . به سفید است

باله هاي پشتي، مخرجي،باله چربي وباله دمي تیره رنگ بوده درحالیكه قسمت نوك باله هاي سینه اي و شكمي تیره 

رنگ ماهي دركل نقره اي درخشان دیده مي شود، تعداد شعاعهاي سخت . پوزه ماهي سیاه رنگ است. رنگ است

عدد ، شعاعهاي  3-5عدد ، شعاعهاي سخت باله مخرجي  9 -10عدد ،تعداد شعاعهاي نرم باله پشتي  3-5باله پشتي 

در قسمت باله دمي فرو رفتگي عمیق وجود دارد ، . عدداست 19عددو شعاعهاي باله دمي  12 -13نرم باله مخرجي

عدد، فلسهاي باالي خط  79 -122تعداد فلس بر روي خط جانبي . دو قسمت انتهایي باله دمي حالت نوك تیز دارد

. عدد است 32-34تعداد خارهاي آبششي بر روي كمانهاي آبششي. عدد است 8-9و پایین خط جانبي  9 -11جانبي 

 تعدادكروموزومهاي . عدد است 56 -64تعداد مهره هاي ستون فقرات 

 ( .Klinkhardt el al.,1995)است (( 0n=80)) این ماهي 

 

 :وضعیت انتشارگونه سفیدماهي دردنیا ( 6

 

نژادها وزیر (.Kottelat,1997)بار از دریاچه بورگت وكشورفرانسه گزارش شده است  سفید ماهي براي اولین

گونه هاي مختلفي ازاین ماهي درشمال اروپا زیست مي كنند ،انتشارطبیعي این گونه درشمال اروپا وسیبري، 

طق كوهستاني ، دریاي سفید وبا جمعیتهاي منفرد درمنا(Barents)حوضه هاي مربوط به دریاي بالتیك، بارنتز 

این ماهي در اكثرآبهاي داخلي اروپا ازجمله در آبهاي داخلي كشورهاي اتریش، .اروپاي مركزي زیست مي كند 

بالروس ،بلغارستان،جمهوري چك، دانمارك، استوني ، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان ، ایتالیا، لتوني، لیتواني، هلند ، 

به طور مثال در دریاچه .س،اكراین وانگلستان موجود مي باشدنروژ، لهستان، روماني، روسیه،سوئد،سوئی

، درمناطق كوهستاني آلپ، ودریاچه سوان در ارمنستان به صورت بومي ویا معرفي  Rhone))رودخانه رونه.ژنو،
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درآبهاي داخلي كشورهاي بلغارستان ،یونان و ژاپن و درآبهاي آزاد از جمله دریاي . شده زیست مي كند

میلیون قطعه از این ماهیها در 107تعداد  1954درسال .سیاه و دریاي مدیتراته نیز معرفي گردیده است بالتیك،دریاي

 .كشورشوروي سابق تكثیر و الروآنها در آبهاي داخلي این كشور رهاسازي گردید

 

 :به ایران(( Coregonus lavaretus))تاریخچه ورود گونه( 7

 

تا 1965ل بروجود این گونه درایران پیدا نشده است اما دربین سالهاي میالدي هیچ شواهدي دا 1965درقبل ازسال

میالدي ماهیان انگشت قد این گونه پس ازواردكردن تخم این گونه ازاروپاو هچینگ آن، در سدهاي كرج 1967

ونه بر اساس تحقیقات انجام شده وارد كننده این گ( (. Armantrout,1980ولتیان درنزدیكي تهران رهاسازي گردید

كتاب ماهیان آب ) بوده است  –باني تكثیر وپرورش ماهیان سردآبي درایران  –به ایران شادروان دكتر معتمد 

وجود این گونه درسد كرج را گزارش نمود اما طبق گفته او درسد لتیان موجودنبوده  1970والزاك درسال(.شیرین 

اما این منبع آبي جهت الیروبي تخلیه ( Griffiths et al.,1972)این ماهي همچنین درسدمنجیل معرفي گردید.است

( 1977)طبق نظر سعادتي ( . J.holcik,pers.comm.,1992)گردیدكه دراین زمان اثري از این گونه نبوده است 

 .این گونه را در رودخانه هاي كرج و ابهر شناسایي كرده است( 0222)عبدلي . درهردو منبع مزبور موجود است

 

 :سفید ماهيزیست شناسي ( 8

 

این گونه در آبهاي ساكن و دریاچه هاي بزرگ وبا عمق زیاد و مناطقي كه داراي اكسیژن محلول باال باشند زیست 

تكثیر و .با این حال این ماهي خود را با شرایط آبهاي گرم و حتي با میزان آلودگي متوسط سازگار مي كنند.مي كند

دردریاچه هاي عمیق درطول روز دراعماق .ه ها صورت مي گیردتخمریزي آن دررودخانه هاي منتهي به دریاچ

اما درطول شب به نزدیكي سطح آب .متري ودردریاچه هاي با عمق كم درمناطق عمیق به سر مي برند 02 -32

وكناره هاباال مي آیند، درفصل تخمریزي بصورت گروهي و یا منفرددر مناطق ساب لیتورال دریاچه ها یافت مي 

مهاجرت تخمریزي این ماهي ها بیشتر درفصل پاییز و درمواردي . اشكال آنادروم وپوتامودروم هستند  داراي.شوند 

اما تخمریزي درفصول تابستان، پاییزوزمستان بسته به شرایط اقلیمي منطقه .نیز درفصل تابستان صورت مي گیرد

در محلهاي عمیق تري از منبع آبي انجام  تخمریزي تابستانه در مقایسه با تخمریزي زمستانه. ونژاد انجام مي گیرد

بوده باشد 02و درجه سختي  PH=7/5درجه سانتیگراد، 4-16دراكوسیستمهایي كه دماي آنها در محدوده .مي گیرد

باالترین سن گزارش شده براي . كیلوگرم مي رسد12سانتیمتر ووزنشان به 73باالترین رشدراداشته وطول آنها به 

در شرایط تغذیه . سال بوده است 12+تا7+ودر جمعیتهاي دیگر 3+تا1+است اما دربیشتر جمعیتها 02+این ماهي 

سانتیمتر مي 15-02نتیمتر وبعدازگذشت دوسال از زندگي به طولسا12-10مناسب بعد از یك سال به طول 

غذاي آنها را درسنین پایین تر . سانتیمتررسید بالغ مي شوند  05-35سال وزمانیكه طولشان به 3-5بعد از.رسند

 درطبیعت زئوپالنكتونها ،سخت پوستان كوچك، زئو بنتوزها ودتریتوسها ودرسنین باالترسخت پوستان ،نرمتنان، بي

نوع غذاي آنها در طول . مهرگان آبزي ، سوسكها،كرمهاي حلقوي بخصوص زالو و الرو حشرات تشكیل مي دهد

سال ممكن است متفاوت باشد بطوریكه درفصل تابستان بیشتر سخت پوستان پالنكتوني و درفصل زمستان بنتوزها 

ك ماهي، سوف و ماهي آزاد به شمار مي خود این ماهي بعنوان طعمه براي ماهیاني از قبیل ارد. را شامل مي شود

 این ماهیان داراي رفتارهاي همجنس خواري بوده وتخمهاي خودشان وسایر ماهیها را مي خورند. رود
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