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  )بلوچستان سيستان واستان (ماهيان رودخانه سرباز  فراواني و شناسايي

  14515-775 :صندوق پستيتهران  ،دانشگاه آزاد اسالميتهران تحقيقات  واحد علوم و :*امير محمد علمي •

   ، تهراندانشگاه شهيد بهشتيشكده علوم محيطي، هپژو :اصغر عبدلي •

  14515- 775 :، تهران صندوق پستيدانشگاه آزاد اسالمي نتهراقيقات تح واحد علوم و :نعمت اهللا خراساني •

  پيشوا- واحد ورامين، دانشگاه آزاد اسالمي دانشكده علوم زيستي، :سيامك يوسفي سياهكلرودي •

  1390مهر  :تاريخ پذيرش                1390اردبيهشت :  تاريخ دريافت

        چكيده چكيده چكيده چكيده 

    1389138913891389    ماهماهماهماه    مردادمردادمردادمرداد    تاتاتاتا    1388138813881388    ماهماهماهماه    ن رودخانه سرباز در استان سيستان و بلوچستان از مردادن رودخانه سرباز در استان سيستان و بلوچستان از مردادن رودخانه سرباز در استان سيستان و بلوچستان از مردادن رودخانه سرباز در استان سيستان و بلوچستان از مردادماهياماهياماهياماهيا    ييييهاهاهاهااين بررسي با هدف شناسايي گونهاين بررسي با هدف شناسايي گونهاين بررسي با هدف شناسايي گونهاين بررسي با هدف شناسايي گونه

ايستگاه در ايستگاه در ايستگاه در ايستگاه در     5    . متر از سطح آبهاي آزاد در نظر گرفته شدمتر از سطح آبهاي آزاد در نظر گرفته شدمتر از سطح آبهاي آزاد در نظر گرفته شدمتر از سطح آبهاي آزاد در نظر گرفته شد    862862862862متر تا متر تا متر تا متر تا     20202020ايستگاهها از ارتفاع ايستگاهها از ارتفاع ايستگاهها از ارتفاع ايستگاهها از ارتفاع . . . . ايستگاه انجام پذيرفتايستگاه انجام پذيرفتايستگاه انجام پذيرفتايستگاه انجام پذيرفت10101010بطور فصلي در بطور فصلي در بطور فصلي در بطور فصلي در 

پس از صيد ماهيان توسط دستگاه پس از صيد ماهيان توسط دستگاه پس از صيد ماهيان توسط دستگاه پس از صيد ماهيان توسط دستگاه . . . . داري ازماهيان رودخانه مشخص گرديدداري ازماهيان رودخانه مشخص گرديدداري ازماهيان رودخانه مشخص گرديدداري ازماهيان رودخانه مشخص گرديدبربربربر    نمونهنمونهنمونهنمونه    برايبرايبرايبرايايستگاه پايين دست سد پيشين ايستگاه پايين دست سد پيشين ايستگاه پايين دست سد پيشين ايستگاه پايين دست سد پيشين     5باال دست و باال دست و باال دست و باال دست و 

در در در در . . . . شدشدشدشدها انجام ها انجام ها انجام ها انجام     ها و تحليل دادهها و تحليل دادهها و تحليل دادهها و تحليل داده    سنجي نمونهسنجي نمونهسنجي نمونهسنجي نمونه    پس از آن زيستپس از آن زيستپس از آن زيستپس از آن زيست. . . . ها به آزمايشگاه منتقل شدندها به آزمايشگاه منتقل شدندها به آزمايشگاه منتقل شدندها به آزمايشگاه منتقل شدند    ها جهت شناسايي گونهها جهت شناسايي گونهها جهت شناسايي گونهها جهت شناسايي گونه    الكتروشوكر، نمونهالكتروشوكر، نمونهالكتروشوكر، نمونهالكتروشوكر، نمونه

خانواده كپور ماهيان خانواده كپور ماهيان خانواده كپور ماهيان خانواده كپور ماهيان     7777    شناسايي شد كه متعلق بهشناسايي شد كه متعلق بهشناسايي شد كه متعلق بهشناسايي شد كه متعلق به    گونه ماهيگونه ماهيگونه ماهيگونه ماهي    12121212در مجموع در مجموع در مجموع در مجموع     ....نمونه ماهي صيد و مورد بررسي قرار گرفتنمونه ماهي صيد و مورد بررسي قرار گرفتنمونه ماهي صيد و مورد بررسي قرار گرفتنمونه ماهي صيد و مورد بررسي قرار گرفت    514141414مجموع مجموع مجموع مجموع 

))))Cyprinidae(((( گاوماهيان ، گاوماهيان ، گاوماهيان ، گاوماهيان ،))))Gobiidae(((( سگ ماهيان ، سگ ماهيان ، سگ ماهيان ، سگ ماهيان ،))))Balitoridae(((( سرماري ماهيان ، سرماري ماهيان ، سرماري ماهيان ، سرماري ماهيان ،))))Channidae(((( كپور ماهيان ، كپور ماهيان ، كپور ماهيان ، كپور ماهيان ،

از مجموع از مجموع از مجموع از مجموع . . . . باشندباشندباشندباشند    ميميميمي) ) ) ) Mugilidae((((كفال ماهيان كفال ماهيان كفال ماهيان كفال ماهيان         وووو        ))))Poeciliidae((((، گامبوزيا ماهيان ، گامبوزيا ماهيان ، گامبوزيا ماهيان ، گامبوزيا ماهيان ))))Cyprinodontidae((((دار دار دار دار     دنداندنداندنداندندان

درصد متعلق به خانواده سرماري درصد متعلق به خانواده سرماري درصد متعلق به خانواده سرماري درصد متعلق به خانواده سرماري     9999درصد متعلق به گاو ماهيان، درصد متعلق به گاو ماهيان، درصد متعلق به گاو ماهيان، درصد متعلق به گاو ماهيان،     12121212درصد متعلق به خانواه كپور ماهيان ، درصد متعلق به خانواه كپور ماهيان ، درصد متعلق به خانواه كپور ماهيان ، درصد متعلق به خانواه كپور ماهيان ،     72727272اي شناسايي شده اي شناسايي شده اي شناسايي شده اي شناسايي شده هههه    گونهگونهگونهگونه

خانواده خانواده خانواده خانواده . . . . بودندبودندبودندبودنددار دار دار دار متعلق به كپور ماهيان دندانمتعلق به كپور ماهيان دندانمتعلق به كپور ماهيان دندانمتعلق به كپور ماهيان دندان) ) ) ) يك صدم درصديك صدم درصديك صدم درصديك صدم درصد((((درصد متعلق به خانواده سگ ماهيان و درصدي ناچيزي درصد متعلق به خانواده سگ ماهيان و درصدي ناچيزي درصد متعلق به خانواده سگ ماهيان و درصدي ناچيزي درصد متعلق به خانواده سگ ماهيان و درصدي ناچيزي     7777ماهيان، ماهيان، ماهيان، ماهيان، 

كنند در كنند در كنند در كنند در     اليه رودخانه زيست مياليه رودخانه زيست مياليه رودخانه زيست مياليه رودخانه زيست مي    هاي مسير رودخانه سرباز و همچنين كفال ماهيان كه در منتهيهاي مسير رودخانه سرباز و همچنين كفال ماهيان كه در منتهيهاي مسير رودخانه سرباز و همچنين كفال ماهيان كه در منتهيهاي مسير رودخانه سرباز و همچنين كفال ماهيان كه در منتهي    از  بركهاز  بركهاز  بركهاز  بركه    برخيبرخيبرخيبرخي    گامبوزيا ماهيان كه درگامبوزيا ماهيان كه درگامبوزيا ماهيان كه درگامبوزيا ماهيان كه در

 Cyprinus    وووو    Gambusia holbrooki ، ، ، ،Liza abuهاي هاي هاي هاي     گونه شناسايي شده، گونهگونه شناسايي شده، گونهگونه شناسايي شده، گونهگونه شناسايي شده، گونه    12121212از از از از . . . . درصد فراواني منظور نگرديده استدرصد فراواني منظور نگرديده استدرصد فراواني منظور نگرديده استدرصد فراواني منظور نگرديده است

carpio    باشندباشندباشندباشند    غيربومي ميغيربومي ميغيربومي ميغيربومي مي . . . .            

   بلوچستان سيستان و، استان رودخانه سرباز، غير بومي ، پراكنش، ماهي :كلمات كليدي 
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 مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه 

كه بر جوامع  ،ها شناختي رودخانه يكي از نكات مهم بوم

زيست  تعيين شيب تغييرات محيطماهيان رودخانه مؤثر است 

ماهيان از قسمتهاي بااليي رودخانه به سمت پايين رودخانه 

ع ماهيان مطالعات انجام شده درخصوص جوام. باشد مي

ها حاكي از آن است كه فاكتورهاي بخش زيستي از  رودخانه

نوع رودخانه، سرعت جريان آب، دما، پوشش گياهي در  :قبيل

هاي ماهيان مختلف موثر هستند  پراكنش و فراواني و تنوع گونه

)4 .(  

توان براي مديريت اكوسيستمي و  بنابراين يك رودخانه را مي

ورهاي محيطي و جوامع ماهيان زيست محيطي و براساس فاكت

دهند به نواحي مختلف  موجود در آن كه به زندگي ادامه مي

هاي  با توجه به موارد مذكور متاسفانه رودخانه. بندي نمود تقسيم

و از همه مهمتر اينكه در  ندا ايران كمتر مورد بررسي قرار گرفته

اي  رودخانه سرباز تاكنون هيچگونه مطالعات منسجم و پايه

شناسي و  فته است و به تبع آن تاكنون بومگرورت نص

هاي ماهيان رودخانه سرباز مورد مطالعه قرار  شناسي گونه زيست

اند و عدم اطالع كافي از موارد فوق، ايجاد تغييراتي در بوم  نگرفته

هاي مختلف از جمله ايجاد سد روي رودخانه و ورود  سازگان

هاي  ناپذيري را به گونه صدمات جبران آنهاي غير بومي به  گونه

  . دماهيان بومي وارد خواهد نمو

رودخانه سرباز كه بخشي از آن در منطقه حفاظت شده 

هاي ماهيان آب  گاندو قرار دارد داراي تعداد زيادي از گونه

  .باشند شيرين ايران مي

هاي ماهيان موجود در اين منطقه پراكنش محدودي در  گونه

خانه سرباز يكي از مهمترين و بعبارتي رود دارندايران 

ماهيان اين رودخانه بعنوان يكي از اجزاء . زيستگاههاي آنها است

اصلي اكوسيستم رودخانه سرباز كه زيستگاه اصلي تمساح پوزه 

  .)3( هستند ،باشد مردابي مي

اي  كشور ايران با توجه به اقليم متنوع و تنوع زياد گونه

مورد توجه همواره ريز كشور هاي آب ها و حوضه ماهيان در رودخانه

ن داخلي و خارجي قرار داشته است ولي متاسفانه در يمحقق

گرماي  :عديده از جمله بداليلاستان سيستان و بلوچستان 

طاقت فرسا، مسائل اجتماعي، فرهنگي و سياسي منطقه كمتر 

بررسي  برايمورد توجه عالقمندان و محققين داخلي و خارجي 

اهيان، مطالعات اكولوژيك و بيولوژيك اي م حداقل تنوع گونه

  .هاي موجود در منطقه قرار گرفته است رودخانه

و  Cyprinus carpioهاي  منطقه مورد مطالعه گونه 

Gambusia holbrooki هاي غيربومي موجود در  از گونه

امبوزيا را براي كنترل پشه گماهي باشند كه  رودخانه سرباز مي

در مسير رودخانه سرباز رهاسازي هاي موجود  ماالريا در بركه

  .اند نموده

مختلف هاي  هدف از انجام اين تحقيق، شناسايي گونه

  .باشد ماهيان موجود در رودخانه سرباز مي

  

            روشهاروشهاروشهاروشها    مواد ومواد ومواد ومواد و
رودخانه باهوكالت يا سرباز كه تا محل تالقي با رودخانه 

هاي حوزه  گويند، يكي از رودخانه پيشين به آن منزن كائو هم مي

ريز درياي عمان بوده و در استان سيستان و بلوچستان و در آب

  .)3( جنوب آن جاري است

رودخانه مذكور از ارتفاعات اطراف ايرانشهر و بخش سرباز با 

متر سرچشمه گرفته و بعد از عبور از بخشهاي  2307ارتفاع 

  .)2( ريزد سرباز و راسك و منطقه باهوكالت به خليج گواتر مي

ت منطقه مورد بررسي براي تعيين وسع با توجه به

 از منطقه و نياز به انجام بازديدهاي مكرر ايستگاههاي مناسب،

 .هاي موجود در آن بود بدست آوردن خصوصيات كلي رودخانه

بدين منظور چندين بازديد در مسير رودخانه براي شناسايي 

تعيين  .بررسي ساختار رودخانه انجام گرديد و مرفولوژيك

 جاري بودن آب در طول سال،رودخانه براساس ايستگاه در 

 و وجود سد پيشين ،تغيير مورفولوژي رودخانه عوارض طبيعي،

 5بر همين  .بررسي بيولوژيك در طول مسير آن صورت گرفت

 4كه  ايستگاه در پايين سد پيشين 5و  ايستگاه در باالي سد

 ايستگاه در 6 واول در خارج از منطقه حفاظت شده  ايستگاه

و  1شكل ( گرديد انتخاب گاندو خل منطقه حفاظت شدهدا

  ).1جدول 

مرداد  تا 1388برداري براي مدت يكسال از مرداد  نمونه 

توسط دستگاه الكتروشوكر ايستگاههاي انتخاب شده  در 1389

  .انجام پذيرفت در هر ايستگاه متر  100-150به ميزان
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  مطالعاتيموقعيت ايستگاههاي   :1نقشه 
و  DCهاي ماهيان بوسيله الكتروشوكر با جريان  صيد نمونه

در هر ايستگاه بطور متوسط  .ولت انجام گرفت 300- 400ولتاژ 

با توجه . )11( برداري از ماهيان شد حدود يك ساعت صرف نمونه

يان آوري ماه به سرعت كم آب در طول رودخانه جهت جمع

 6با تور چشمه  )Dip net( دچار شوك شده از يك ساچوك

كه بعنوان قطب آند دستگاه ) گره تا گره مجاور(ميليمتر 

هاي ماهيان استفاده  آوري نمونه الكتروشوكر نيز بوده جهت جمع

  .شد

ها بعد از صيد، ابتدا درون ظرفي كه براي اين منظور  نمونه

بار  9ند و سپس با فرمالين قرار داده شد ،در نظر گرفته شده بود

فيكس و در نهايت با زدن برچسب روي هر ها  نمونهرقيق شده 

تعداد  به  ظرف متشكل از شماره ايستگاه، تاريخ، محل صيد و

 منتقل ،زيست دانشگاه شهيد بهشتي و سازمان محيط آزمايشگاه

 .)5و  1( تا شناسايي نهايي در مورد آنها صورت گيرد شدند

 01/0كوليس ديجيتال با دقت  زاستفاده اها با  نمونه

 .شدند توزين 01/0با ترازوي ديجيتال با دقت   و سنجي زيست

  

  جور

  هوت گت   شير گواز 

  سيد آباد
  گستك

  جكيگور 

  فيروز آباد 

  حيط

  بندان 

  كجدر 

  سد پيشين
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  مطالعهي مورد ها ايستگاهو مشخصات  موقعيت: 1جدول 

  

  ارتفاع از سطح دريا  ايستگاهها

 )متر(

X Y ميانگين عمق بستر  

 )سانتيمتر(

  عرض 

 )متر(

  طول

 )متر(

 100 30 20 قلوه سنگ كوچك 2945548 0325242 862 )1( كجدر

 100 25 15 قلوه سنگ كوچك 2941232 0322032 837 )2( بندان

 100 30 30 قلوه سنگ بزرگ 2922584 0329477 629 )3( حيط

 120 33 20 تخته سنگ 2905659 0339620 423 )4( فيروزآباد

 100 38 25 تخته سنگ ـ قلوه سنگ 2891667 0352456 299 )5( پل جگيگور

 150 40 45 قلوه سنگ درشت 2874173 0366756 192 )6( كستگ

 150 50 30 تخته سنگ ـ قلوه سنگ 2865505 0350606 105 )7( سيدآباد

 100 20 10 قلوه سنگ درشت 2853841 0349632 54 )8( هوت گت

 100 8 20 قلوه سنگ درشت 2849395 0345377 42 )9( شير گواز

 - 10 10 گلي 2808300 0330763 20 )10( جور

  

        نتايجنتايجنتايجنتايج

 7 گونه و 12 ازنمونه  514 مجموع  ماهيان رودخانه سرباز با

ماهيان، سگ ماهيان، كپور  كپور ماهيان، گاو :شامل خانواده

شناسايي  ماهي دار، سرماري، كفال ماهيان و گامبوزيا دندان

گونه  5جنس و  5خانواده كپور ماهيان با داشتن  .ندشد

گونه و ساير  2جنس و  2اده گاو ماهيان با خانو و ترين عمتنو

هاي بعدي  در رتبه ها هر يك داراي يك جنس و يك گونه خانواده

 كپور خانوادهاز نمونه  372 ماهي 514از مجموع . قرار دارند

كمترين  و شتندبيشترين فراواني را دا درصد 72با  ماهيان

دار  دندان خانواده كپور ماهيان فراواني مربوط به

(Cyprinodontidae)  همين اساس درصد  بر .بودبا يك نمونه

ها فراواني گونه و 2جدول  فراواني ماهيان به تفكيك خانواده در

  .آمده است  3در جدول 

گونه بيشترين  6نمونه از  77ايستگاه كجدر با مجموع    -

ها مربوط به درصد از نمونه 8/68فراواني را دارد و 

Cyprinion watsoni شدبا مي. 

گونه  5نمونه از  93با مجموع ) پل سرباز(ايستگاه بندان  -

 Cyprinion درصد مربوط به 7/52بيشترين فراواني با 

watsoni باشد مي . 

گونه بيشترين  4نمونه از  106ايستگاه حيط با مجموع  -

 Cyprinion watsoniدرصد مربوط به  9/84فراواني با 

 . باشد مي

گونه بيشترين  5نمونه از  68 ايستگاه فيروزآباد با مجموع -

درصد بترتيب مربوط  2/41د و درص 6/42فراواني با 

 Cyprinion watsoniو   Crossocheilus latiusبه

 .باشد مي

گونه بيشترين  4نمونه از  75ايستگاه جكيگور با مجموع  -

  Crossocheilus latiusدرصد مربوط به  3/69فراواني با 

 . باشد مي

گونه بيشترين  4نمونه از  21مجموع ايستگاه گستك با  -

 Glossogobius giurisدرصد مربوط به  4/52فراواني با 

 . باشد مي

گونه بيشترين  2نمونه از  3ايستگاه سيد آباد با مجموع  -

 Schistura sargadensisدرصد مربوط به  7/66فراواني با 

 . باشد مي

ن گونه بيشتري 4نمونه از  25ايستگاه هوت گت با مجموع  -

 Crossocheilus latiusدرصد مربوط به  60فراواني با 

 . باشد مي

گونه بيشترين  4نمونه از  40ايستگاه شير گواز با مجموع  -

 Glossogobius giurisدرصد مربوط به  5/87فراواني با 

 . باشد مي
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نشان  1براساس نمودار  ها در هر ايستگاه فراواني گونه

نمونه  106حيط با دهد كه بيشترين فراواني صيد در ايستگاه  مي

  .باشد نمونه مي 3كمترين فراواني در ايستگاه سيد آباد با  و

 Cyprinionبيشترين نمونه مربوط به ماهي 2براساس نمودار 

watsoni   مربوط به   با يك نمونه تعدادكمترين  نمونه و 233با

Aphanius dispar  واده از خان ماهييك وGobiidae  كه  شد فتيا

در آلمان ارسال  Friedrich Pfil  دكتر براي ،نهگوسايي شنا جهت

  .شده است

ايستگاه جور در اين ايستگاه بدليل ورود آب لب شور 

جريان مد به رودخانه كه حد فاصل بين دو اكوسيستم آب 

شيرين و آب لب شور بود ماهي كپور و ماهي كفال صيد گرديد 

  .كه تنها آمار مربوط به كپور لحاظ گرديده است

در رودخانه سرباز در هايي از ماهيان شناسايي شده  نمونه

  .آورده شده است 2شكل 

 به تفكيك خانواده ها گونه درصد فراواني :2جدول 
  

 درصد فراواني تعداد كل در خانواده تعداد نام علمي خانواده

Cyprinidae Aspidoparia morar 14 372  
-----  
-----  
-----  
----- 

72  
-----  
-----  
-----  
----- 

Crossocheilus latius 113 

Cyprinion watsoni 233 

Cyprinion sp. 4 

Cyprinius carpio 8 

Balitoridae Schistura sargadensis  35 35 7 

Gobiidae  
Gobiidae 

Glossogobius giuris 59 60  
 ------ 

12  
-----  1 

Channidae Channa gachua 46 46 9 

Cyprinodonhdae Aphanius dispar 1 1 ----- 

 100  514 جمع كل

  
  هاي مطالعاتيها در ايستگاه فراواني گونه : 3 جدول

  
  دركج  گونه

1 

  بندان
2 

  حيط
3 

فيروز 
  آباد
4 

  جكيكور
5 

  گستك
6 

سيد 
  آباد
7 

هوت 
  گت
8 

شير 
  گواز
9 

  جور
10  
 

جمع 
 كل

Aspidoparia 

morar 

  
  

Cyprinidae 

 

 

1 --- --- 1 ---- 7 --- 3 2 --- 14 

Crossocheilus 

latius 

6 1 6 29 52 1 1 15 2 --- 113 

Cyprinion 

watsoni 

53 49 90 28 13 ---- --- --- --- --- 233 

Cyprinion sp. --- 4 --- --- --- --- --- --- --- --- 4 

Cyprinius 

carpio 

--- --- --- --- --- 2 --- --- --- 6 8 

Schistura 

sargadensis 

Balitoridae  3 20 3 3 3 --- 2 1 --- --- 35 

Glossogobius 

giuris 

Gobiidae  --- --- --- --- 7 11 --- 6 35 --- 59 

Gobiidae --- --- --- --- --- --- --- --- 1 --- 1 

Channa gachua Channidae  13 19 7 7 --- --- --- --- --- --- 46 

Aphanius dispar Cyprinidontidae 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 

 514 6 40 25 3 21 75 68 106  53 77  جمع كل
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  فراواني ماهيان در ايستگاهها : 1 نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  ها فراواني  گونه :2نمودار  

        بحثبحثبحثبحث
همانگونه كه قبالً اشاره شد اطالعات موجود از وضعيت بوم

ز است هاي ماهيان ايران بسيار ناچيشناسي گونهشناسي و زيست
رودخانه سايركه اين مسئله در مورد رودخانه سرباز بيشتر از ) 7(

بطوريكه تاكنون هيچگونه مطالعه كاملي . هاي كشور مصداق دارد
اي ماهيان اين رودخانه با وسايل و روش بكار ه روي جمعيت

بنابراين مقايسه و . انجام نشده است تحقيقگرفته شده در اين 
آمده در اين منطقه به داليل مطروحه  بحث در مورد نتايج بدست

  . باشد نسبت به سالهاي گذشته يا ساير مناطق بسيار مشكل مي
Penczak  وJakubowski )1990 ( معتقدند كه براي

دقيق از ماهيان يك رودخانه عالوه بر  يبدست آوردن تصوير
برداري، همچنين  داشتن اطالعات الزم در مورد روشهاي نمونه

. موجود باشدها نيز  شناسي گونه از وضعيت زيست بايد اطالعاتي
برداري در طول يك سال و جريان داشتن آب در  انجام نمونه

شود تا تصوير دقيقتري  طول سال در كل مسير رودخانه باعث مي

شايان ذكر است كه . آيداز جمعيت ماهيان رودخانه بدست 
شوند و  هايي از رودخانه سرباز در طول سال خشك مي بخش

ميزان آب در طول سال با نوسانات زيادي همراه است و منطقه 
در طول سال با چندين سيالب در چند ساله اخير همراه بوده 

اي  و  تواند تاثير بسيار زيادي در تنوع گونه است كه اين امر مي
 . پراكنش ماهيان در طول رودخانه سرباز داشته باشد

Hahel  وHubert )1991 (ران مختلف به نقل از پژوهشگ
معتقدند كه پارامترهاي غيرزيستي مانند درجه حرارت، نوع بستر 

اي و توليد ماهي  رودخانه، سرعت جريان آب بر روي تنوع گونه
اين دو ) Penczak)1984 و  Lobon-cervia. باشد موثر مي

ها باعث افزايش توليد ماهيان  موضوع كه افزايش تعداد گونه
ا باعث افزايش توليد ماهيان ه كاهش تعداد گونهو  شود مي
 . نمايند را تائيد نمي شود مي

  

77777777كجدركجدركجدركجدر

93939393بندان بندان بندان بندان 
106106106106حيط حيط حيط حيط 

68686868فيروزآباد فيروزآباد فيروزآباد فيروزآباد 

75757575جكيكور جكيكور جكيكور جكيكور 

21212121گستك گستك گستك گستك 

3333سيدآباد سيدآباد سيدآباد سيدآباد 

25252525هوت گت هوت گت هوت گت هوت گت 

40404040شيرگواز شيرگواز شيرگواز شيرگواز 

6666جور جور جور جور 
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         Aphanius dispar                                                           Schistura sargadensis 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aspidoparia morar                                                           Cyprinion watsoni 

  

  

  

         

         

   

         

         

         

      

Glossogobius giuris                                                                    Channa gachua      
  

  

  

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 
           Crossocheilus latiu 

هايي از ماهيان شناسايي شده در رودخانه سرباز نمونه: 2شكل 
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آنها معتقدند كه براي بدست آوردن ارتباط بين توليد ماهيان 
و پارامترهاي فيزيكي و شيميايي و ارتباط بين جوامع ماهيـان و  

هاي بيشتري  ها پژوهش پارامترهاي زيستي و غيرزيستي رودخانه
  . بايد صورت گيرد

هـاي خـاص ايـران     اهيان موجود در رودخانه سرباز از گونهم
كنند و فـون ايـن    باشند كه در ساير مناطق كشور زيست نمي مي

كه در برگيرنده ماهيان ) Oriental(منطقه مربوط به فون شرقي 
  ). 6( باشد هاي جازموريان و مكران مي آب شيرين حوضه

لعـات  اي ماهيـان تـاكنون مطا   درخصوص بررسي تنوع گونـه 
جامعي در سراسر كشور انجام نشده است و فقط محدود به چنـد  

هاي شمالي كشور از جمله مطالعات  اي از بخش مطالعه تنوع گونه
هاي سردآبرود و چالوس، زرين گل گلسـتان و   مربوط به رودخانه
   .باشد رودخانه هراز مي

تنوع ماهيان در ايستگاههاي مختلـف رودخانـه سـرباز طـي     
ف سال مورد بررسي قـرار گرفـت و نتـايج حاصـله     ماههاي مختل

ــه    دادنشــان  ــاالترين ايســتگاه ب ــان از ب ــوع ماهي ــزان تن ــه مي ك
شود كـه ايـن امـر در     ترين ايستگاه در اين منطقه كمتر مي پايين

مقايسه با تنوع ماهيـان رودخانـه سـردآبرود و چـالوس متفـاوت       
  . باشد مي

. ي تـاثير دارد ا از عوامل مهمي كـه در نوسـانات تنـوع گونـه    
باشـد، بطوريكـه بـا افـزايش عـرض و       عرض و شيب رودخانه مي

ارتفاع از سـطح  . شود اي مي كاهش شيب باعث افزايش تنوع گونه
گـذارد،   دريا نيز عالوه بر اينكه بر روي درجه حرارت آب تاثير مي

پوشـش گيـاهي   . جوامع ماهيان را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد
نماينـد بـر    توجه به موادي كه وارد رودخانه مياطراف رودخانه با 

هـاي ماهيـان    زي كه غذاي عمده بسياري از گونـه  موجودات كف
تاثير خواهد داشـت و تمـامي ايـن مـوارد بـر روي تنـوع        هستند

  ). 4(گذارد  اي اثر مي گونه
جنس بستر رودخانه نيز بر جوامع ماهيـان تاثيرگـذار اسـت    

اي را  ر بستر رودخانه تنوع گونهبطوريكه وجود يا افزايش سيلت د
اي و پارامترهاي  در مجموع ارتباط بين تنوع گونه. دهد كاهش مي

باشد زيرا متغيرهـاي   زيستگاهي در يك رودخانه بسيار سخت مي
زيست محيطي در يك رودخانه وابسته يا تاثيرپذير از متغيرهـاي  

  . باشند ديگر مي
 Cyprinionبراساس نتايج بدست آمده تنـوع گونـه مـاهي    

watsoni  ــدان، ايســتگاه كجــدر، 4در ــا  حــيط و بن ــاد ب فيروزآب
ايسـتگاه   4 هاي صيد شده در ايـن  بيشترين فراواني در بين گونه

در  Glossogobius giurisپــراكنش دارد در حاليكــه گونــه   
شـيرگواز بيشـترين    هـوت گـت و   كستگ، ايستگاههاي جكيگور،

 ايسـتگاه  4قـط در  ف Channa gachuaگونـه   .پراكنش را دارد

  . فيروزآباد پراكنش دارد حيط و ندان،ب ،ركجد

 Cyprinionبراساس نتايج بدست آمده تنـوع گونـه مـاهي    

watsoni  ــدان، ايســتگاه كجــدر، 4در ــا  حــيط و بن ــاد ب فيروزآب
ايسـتگاه   4 هاي صيد شده در ايـن  بيشترين فراواني در بين گونه

در  Glossogobius giurisپــراكنش دارد در حاليكــه گونــه   
شـيرگواز بيشـترين    هـوت گـت و   كستگ، ايستگاههاي جكيگور،

 ايسـتگاه  4فقـط در   Channa gachuaگونـه   .پراكنش را دارد

  . فيروزآباد پراكنش دارد حيط و ندان،ب ،ركجد
        

  منابعمنابعمنابعمنابع
ــاني، ا-1 ــاهي شناســي و. 1345، .بريم ــد اول،. شــيالت م  جل

 .صفحه 257. انتشارات دانشگاه تهران

رودهـا و   :جلـد دوم . كتابشناسي ايـران  .1376  ،.عجعفري، -2
ــهرود ســازمان جغرافيــايي و كــارتوگرافي   . ايــران  هــاي خان

 .گيتاشناسي

طـرح مـديريت منطقـه    . 1381سازمان حفاظت محيط زيست، - 3
 .شركت مشاور ورز بوم . )مرحله توجيهي(حفاظت شده گاندو 

ــدلي، ا-4 ــايي  .1373،  .عب ــوم شناس ــان   ب ــاي ماهي جمعيته
نامـه   پايـان . وس در استان مازندرانلهاي سردآبرود چا رودخانه

 .صفحه125. دانشگاه تهران كارشناسي ارشد،

موزه طبيعت  .ماهيان آبهاي داخلي ايران .1378، .عبدلي، ا-5
  .117تا  71صفحات و حيات وحش ايران، 

جغرافيـاي  . 1384، .و دانـش، م . ؛ كيابي، ب.مجنونيان، ه-6
لـــد اول، انتشـــارات ســـازمان حفاظـــت ج. جـــانوري ايـــران

 .96تا  1صفحات . زيست محيط

7-Coad, B.W., 1980. Environmental change and its 

impact on the freshwater fishes of Iran. Biolo. 

Cons., 19:80P. 

8-Lobon-cervia, J. and Penczak, T., 1984. Fish 

production in the Jarama River, Central. Spain. 

Holarctic Ecology, Copenhagen, Denmark.  7:128-

137.  

9-Penczak, T. and Jakubowski H., 1990. 

Drawbacks of electric fishing in rivers. 

Development in electric fishing. Fishing news 

books, Oxford. pp.115-122. 

10-Rahel, F.J. and Hubert, W.A., 1991. Fish 

assemblanges and habitat gradients in a rocky 

mountain-great plains stream: Biotic Zonation and 

additive patterns of community change. 

11-Zalewski, M., 1986.  Factor affecting and 

efficiency of electrofishing in rivers. Sofia. 

Hydrobio., 27:56-69.  



 1390، پاييز 3سال سوم، شماره                                                         پژوهشي محيط زيست جانوري –فصلنامه علمي 

19 

 

 

 


