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چکیده
رودخانه بازوفت از سرشاخههای مهم رودخانه کارون بوده و در منطقه کوهستانی زردکوه در استان چهارمحال و بختیاری واقع
میباشد با هدف شناسایی فون ماهیان و پراکنش مکانی و زمانی آنها نمونهبرداری بهصورت فصلی از زمستان  7831تا تابستان  7833در 71
ایستگاه با استفاده از دستگاه الکتروشوکر و تور پرتابی صورت گرفت .در مجموع  78گونه ماهی از  1خانواده کپورماهیان ،Cyprinidae
سگماهیان جویباری  ،Nemacheilidaeگربه ماهیان چسبنده  Sisoridaeو آزادماهیان  Salmonidaeشناسایی گردید که در این بین دو گونه
بومزاد آبهای داخلی ایران بودند .خانوادههای کپورماهیان با  3گونه و فراوانی نسبی  %37/9و گربه ماهیان چسبنده با یک گونه و فراوانی نسبی
 %0/5بهترتیب بیشترین و کمترین مقادیر را به خود اختصاص دادند .نمونههای سیاه ماهی گونه ) (Capoeta damascinaبا  14/8درصد و
حضور در تمامی ایستگاههای مطالعاتی بیش ترین درصد فراوانی را به خود اختصاص دادند و در مقابل گونه  Squalius lepidusبا  0/2درصد
کمترین فراوانی صید را در رودخانه بازوفت نشان داد .بنابر یافتههای این مطالعه ،رودخانه بازوفت با توجه به شرایط بومشناسی متنوع عالوه بر
حضور گونههای بومزاد ،دارای ماهیان ارزشمندی نظیر قزلآالی خال قرمز و سایر گونههای واجد ارزش اقتصادی میباشد .لذا با توجه به ارزش
حفاظتی باالی ماهیان بومی ،توسعه آبزیپروری در این رودخانه باید با رعایت کلیه مالحظات زیستمحیطی همراه با پایش مستمر صورت گیرد.
کلمات کلیدی :رودخانه بازوفت ،شناسایی و پراکنش ،ماهیگان
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه
کشور ایران با حدود  072گونه ماهی شناسایی شده در آبهای
داخلی ( )0282 ،Coadو با توجه به پیچیدگیهای جغرافیایی و تنوع
بومسازگانهای منطقهای از تنوعزیستی قابل توجه ماهیان در آبهای
داخلی برخوردار است .بومسازگانهایی همچون دریاچهها ورودخانهها
همواره در معرض بیشترین تهدیدات انسانی بوده و متاثر از شرایط
تغییر اقلیمی میباشند لذا تنوع ماهیان آبهای داخلی در معرض
بیشترین خطر برای نابودی قرار دارد ( Strayerو .)0282 ،Dudgeon
از سوی دیگر بسیاری از گونههای ماهیان آبهای داخلی خوراکی
محسوب شده و در اقتصاد و امنیت غذایی جوامع محلی نقش ایفا
مینمایند .بررسی تنوع ماهیان بهدالیل متعددی از جمله بررسی
تکاملی ،بوم شناختی ،رفتارشناسی ،حفاظت ،مدیریت منابع آبی و
بهرهبرداری ذخایر و پرورش ماهی حائز اهمیت است (،Fischer
 .)0282دخالتهای بشر جوامع ماهیان آب شیرین را تحت تاثیر خود
قرار داده است بهطوریکه احداث سدها ،معرفی گونههای غیربومی،
صید بیرویه و دستکاری در محیطهای طبیعی ماهیان سبب تغییر
در تنوع ماهیان یک بومسازگان میشود ( Moyleو .)8811 ،Cech
رودخانه بازوفت از سرشاخههای مهم کارون محسوب میشود که
سرچشمه آن در ارتفاع  0772متری زردکوه در استان چهارمحال و
بختیاری واقع شده است .طول این رودخانه  822کیلومتر بوده و حوزه
آبریز آن حدود  0422کیلومترمربع وسعت دارد (افشین)8272 ،
شیب متوسط رودخانه  0درصد میباشد (جعفری .)8214 ،مطالعاتی
در ارتباط با شناسایی ماهیان حوزه آبریز رودخانه کارون صورت گرفته
است (عبداللهی و همکاران8282 ،؛ جاذبیزاده )8274 ،اما گزارش
مستند جدید و اختصاصی در ارتباط با رودخانه بازوفت وجود ندارد.
لذا این مطالعه با هدف شناخت بهتر تنوع ماهیان منطقه در 84
ایستگاه در رودخانه بازوفت صورت گرفت.

شناسایی و پراکنش ماهیان رودخانه بازوفت

صورت جداگانه در فرمالین  82درصد تثبیت گردید .سپس در آزمایشگاه
با استفاده از منابع و کلیدهای شناسایی معتبر علمی شناسایی شدند
(0282 ،Coad؛ عبدلی .)8271 ،تعیین سن با استفاده از مشاهده
دوایر رشد  2-7عدد فلس برداشته شده از محدوده بین باله پشتی و
خط جانبی ماهی و با بررسی زیر لوپ مشخص گردید .همچنین وزن
ماهیان با ترازوی با دقت  2/8گرم و طول کل ،چنگالی و استاندارد با
دقت  2/8سانتیمتر اندازهگیری شد.

مواد و روشها
با توجه به شرایط بومشناختی رودخانه ،موقعیت چشمهها و
دسترسی به محل نمونهبرداری 84 ،ایستگاه در امتداد رودخانه انتخاب
گردید که  4ایستگاه در مسیر اصلی و  82ایستگاه در شاخابههای
فرعی رودخانه بازوفت قرار داشتند (جدول  ،8شکل  .)8بهمنظور صید
و نمونهبرداری از ماهیان ،از دستگاه صید الکتریکی (الکتروشوکر) با
ولتاژ  812تا  072ولت و با شدت جریان  7آمپر در هر ایستگاه به
مدت  02تا  22دقیقه و همچنین از تور پرتابی (ماشک) با چشمه 82
میلیمتری استفاده گردید .نمونه ماهیان صید شده در هر ایستگاه به
841

شکل  :1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری
بر روی رودخانه بازوفت
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جدول  :1مختصات جغرافیایی و مشخصات ایستگاههای نمونهبرداری ماهی در رودخانه بازوفت
ردیف

نام ایستگاه مطالعاتی

8

شن وماسه (رودخانه بازوفت)

0

چشمه تاراز

2

چشمه چپد

4

پل شرمک (رودخانه بازوفت)

7

چشمه شرمک

2

چشمه گهر بر

7

چشمه الگی

1

چشمه ترکی

8

چشمه تشنوی

82

چم قلعه (رودخانه بازوفت)

88

چشمه تلخه دان

80

چشمه تبرک

82

چشمه آب شور

84

مورز (رودخانه بازوفت)

مختصات جغرافیایی
شمالی ''20º 22' 28
شرقی ''48º 44' 47
شمالی''20º 01' 28
شرقی ''48 º 42' 28
شمالی''20 º 04' 41
شرقی ''48 º 72' 28
شمالی ''20 º 02' 42
شرقی ''48 º 72' 41
شمالی''20 º 04 ' 22
شرقی ''48 º 72' 78
شمالی''20 º 80' 78
شرقی ''72º 22' 48
شمالی''20 º 87 ' 20
شرقی ''72º 22' 02
شمالی''20º 08' 47
شرقی ''48 º 72' 02
شمالی''20 º 02 '88
شرقی ''48 º 74'08
شمالی ''20 º 80 ' 04
شرقی ''72º 20'24
شمالی''20 º 21 '27
شرقی ''72º 24' 81
شمالی ''20 º 88 ' 88
شرقی ''72º 28' 08
شمالی''20 º 82' 44
شرقی ''72º 24' 02
شمالی''20 º 28 ' 01
شرقی ''72º 27' 22

نتایج
از مجموع  8170قطعه ماهی جمعآوری شده از  84ایستگاه،
 82گونه متعلق به  4خانواده کپورماهیان ( ،)Cyprinidaeسگماهیان
جویباری ( (Nemacheilidaeگربهماهیان چسبنده ( )Sisoridaeو آزاد
ماهیان ( )Salmonidaeشناسایی شدند که در این بین  0گونه بوم زاد

ارتفاع (متر)

جنس بستر

8778

قلوه سنگ

8748

قلوه سنگ ،شن

8210

قلوه سنگ ،شن

8227

قلوه سنگ ،شن

8722

قلوه سنگ ،شن

8712

تخته سنگ و قلوه سنگ

8282

تخته سنگ ،قلوه سنگ ،شن

8782

قلوه سنگ ،شن

8727

قلوه سنگ ،شن

8487

قلوه سنگ ،شن

8772

قلوه سنگ ،شن

8740

تخته سنگ و قلوه سنگ

8428

قلوه سنگ ،شن

8448

قلوه سنگ ،شن

) (Endemicآبهای ایران بودند .گونه قزلآالی رنگینکمان نیز به
عنوان گونه غیربومی ) (Exoticشناسایی شد .بیشترین تعداد گونه
شناسایی شده با  1گونه به خانواده کپورماهیان تعلق داشت .از نظر
فراوانی ،نمونههای خانواده کپورماهیان با  18/1درصد بیشترین
فراوانی را دارا بودند که در این بین گونه  Capoeta damasinaبا 42/2
درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داد (شکل ،0جدول  .)0در
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مقایسه بین ایستگاههای مختلف در شاخابههای چپد ،شرمک،
تشنوی ،رودخانه بازوفت (زیر پل شرمک) هر کدام  1گونه و در چشمه
تبرک تنها یک گونه ماهی صید گردید (جدول  .)2گونه Capoeta

شناسایی و پراکنش ماهیان رودخانه بازوفت

 damasinaدر تمام ایستگاههای نمونهبرداری صید گردید درحالیکه
گونههای  Squalius lepidusو  Salmo truttaتنها در یک ایستگاه صید
گردید.

شکل  :2گونههای شناسایی شده از رودخانه بازوفت( Alburnus mossulensis :الف)؛ ( Barbus lacertaب)؛ aculeate

( Capoetaج)؛ ( Capoeta capoeta gracilisد)؛ ( Capoeta damascinaو)؛ ( Chondrostoma regiumه)؛ ( Garra rufaز)؛
( Squalius lepidusح)؛ ( Oxynoemacheilus sp.ط)؛ ( Turcinoemacheilus hafeziی)؛ ( Glyptothorax silviaeک)؛
( Oncorhynchus mykissل)؛ ( Salmo truttaم).

872
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جدول  :2گونههای شناسایی شده ماهیان در رودخانه بازوفت
خانواده

نام علمی

Cyprinidae

Alburnus mossulensis
Barbus lacerta
Capoeta aculeate
Capoeta capoeta gracilis
Capoeta damascina
Chondrostoma regium
Garra rufa
Squalius lepidus

فراوانی
(804 )%2/2
(7 )%2/2
(070)%84/7
(2 )%2/2
(127 )%42/2
(28 )%0/8
(082 )%88/7
(2 )%2/0
(1352 )%81/8
(72 )%0/7
(072 )%82/2
(500 )%11/0
(82 )%2/7
(00 )%8/0
(1 )%2/4
(50 )%1/1

مجموع
Nemacheilidae

Oxynoemacheilus sp.
Turcinoemacheilus hafezi

مجموع
Sisoridae
Salmonidae

*

*

Glyptothorax silviae
Oncorhynchus mykiss
Salmo trutta

مجموع

میانگین وزن (گرم)
8/7 ± 2/2
8/4 ± 7/7
42/2 ± 77/8
820/2 ± 88/2
48/2 ± 78/8
08 ± 1/2
1/7 ± 1/8
82/7 ± 2/7

میانگین طول(سانتیمتر)
80/7 ± 2/2
8/8 ± 0/4
84/2 ± 2/8
81/2 ± 2/8
80/7 ± 2/2
80/2 ± 0/2
7/87 ± 0/48
8/2 ± 2/8

دامنه و میانگین سن
(2-1 )0/2
(8-0 )8/7
(8-7 )0/1
(2-7 )2/1
(2-1 )0/2
(8-2 )0/7
(8-1 )2/2
(8 )8

0/1 ± 0/4
2/87 ± 2/7

2/0 ± 8/8
7/0 ± 8/4

-

0/8 ± 8/2
827/2 ± 828/8
77/0 ± 41/0

2/22 ± 8/0
88/8 ± 7/7
84/1 ± 7/8

(2 -0 )2/7
(8-2 )2/1

عالمت (*) بیانگر بومزاد ) (Endemicبودن گونه در ایران میباشد .تعداد کل ماهیان صید شده از  84ایستگاه در طی سه فصل  8170قطعه میباشد.

جدول  :5درصد فراوانی نسبی ماهیان صید شده از  11ایستگاه نمونهبرداری در امتداد رودخانه بازوفت
ایستگاهها

شن و ماسه

چشمه تاراز

چشمه چپد

پل شرمک

چشمه شرمک

چشمه گهربر

کپورماهیان با بیش از  822گونه و حدود  42جنس ،که فون
غالب ماهیان آبهای داخلی ایران را به خود اختصاص میدهند
(0282 ،Coad؛ عبدلی .)8271 ،خانواده کپورماهیان از قابلیت باالیی
برای تطبیق با شرایط زیستمحیطی برخوردار هستند برای مثال

چشمه الگی

بحث

چشمه ترکی

کل

چشمه تشنوی

Salmo trutta

دان
چم قلعه

Oncorhynchus mykiss

چشمه تلخه

Glyptothorax silviae

چشمه تبرک

Squalius lepidus
Oxynoemacheilus sp.
Turcinoemacheilus hafezi

71/2
0/2
82
2

چشمه آب شور

Alburnus mossulensis
Barbus lacerta
Capoeta aculeate
Capoeta capoeta gracilis
Capoeta damascina
Chondrostoma regium
Garra rufa

0/2
7/8
88/4

2/7
24/7
48/2
8/2
1/8
8/2
4/8
822

2/7
2/7
82/7
8/8
20/2
2/7
84/2
2/7
822

8/7
2/1
4/2
2/7
08/8
2/1
2
22/1
2/1
822

4/4
81/0
42/7
8/2
82/2
4/7
88/2
2/7
822

8/2
81/4
1822

0/2
0/2
1
14/1
082
2

7/1
70/0
822
4

4/2
2/0
2/7
2/0
47/7
7/7
4/1
87/8
822

0/2
7/7
7/8
7/8
02/2
7/8
822

2/4
222/2
822

82/2
2822

8/2
70/7
822

مورز

گونه

2/8
2/2
4/1
20/8
88/2
22/2
2/2
822

فصل تخمریزی طوالنی در گونههای این خانواده کمک میکند تا نسل
خود را در برابر شرایط متغیر محیطی مثل طغیان فصلی رودخانهها
حفظ نمایند (0282 ،Coad؛  Winfieldو 8888 ،Nelson؛  Moyleو
 .)8811 ،Cechلذا حضور غالب گونههای این خانواده چه از نظر تنوع
و چه تراکم نسبی در اغلب رودخانههای ایران بدیهی بهنظر میرسد.
در مطالعهای در یکی دیگر از سرشاخههای کارون یعنی رودخانه شور
757
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از شهرستان اللی نیز کپورماهیان بیشترین تراکم و تنوع را به خود
اختصاص میدادند (عبداللهی و همکاران .)8282 ،همچنین در
گزارش صادقینژاد ماسوله و همکاران ( )8217از رودخانه سیمره واقع
در مناطق کوهستانی حوزه آبریز دجله نیز  87گونه از چهار خانواده
کپورماهیان ،سگماهیان جویباری ،گربهماهیان چسبنده و مارماهیان
خاردار ) (Mastacembelidaeشناسایی شد که در این بین کپورماهیان
با  87گونه بیشترین فراوانی را به خود اختصاص میدادند .در بین
گونه شناسایی شده  Capoeta damascinaاز فراوانی بیشتری برخوردار
بود .جاذبیزاده ( )8274در حوزه شمالی کارون نیز حضور این گونه
را با  44/8بیشترین فراوانی ( )%44/8گزارش نموده بود .این گونه
نسبت به سایر گونههای سیاه ماهی از جنس  Capoetaپراکنش
وسیعتری دارد (عبدلی .)8271 ،در مقابل فراوانی اندک گونه lepidus
 Squaliusبا  2/0درصد و صید آن تنها از یک ایستگاه بیانگر نامناسب
بودن شرایط زیستی این ماهی در منطقه مطالعاتی بود .این گونه اغلب
آبهای آرام یعنی رودخانههای نسبتاً بزرگ و دریاچهها و آبگیرها را
ترجیح میدهد ( .)0284 ،Freyhofاز نکات مهم در این بررسی،
شناسایی گونه قزلآالی خال قرمز  Salmo truttaبود که به همراه
 Capoeta damascinaاز ایستگاه چشمه ترکی صید گردید .بهنظر
میرسد عوامل انسانی در انتقال گونه به منطقه دخیل بودهاند .این
گونه از نظر حفاظتی در وضعیت آسیبپذیر قرار دارد (عبدلی و نادری،
 .)8217هرچند تاکنون حضور گونه  Salmo tigridisدر ایران اثبات
نشده است اما با توجه به شباهت ریختی این گونه با قزلآالی خال
قرمز ،انجام مطالعات تکمیلی در ارتباط با شناسایی صورت گرفته
ضروری میباشد .گونه  Barbus lacertaبا نام محلی بلیزم با ،%2/2
فراوانی کمی در رودخانه بازوفت داشت .این گونه نیز بهدلیل محدود
شدن زیستگاههای قابل استفاده از جمله گونههای درمعرض تهدید
قرار دارد (عبدلی و نادری .)8217 ،بهغیر از موارد ذکر شده حضور 0
گونه بومزاد دیگر بیانگر اهمیت حفاظت از فون ماهیان رودخانه
بازوفت میباشد .قزلآالی رنگینکمان تنها گونه غیربومی شناسایی
شده در این رودخانه بود که حضور آن بهدلیل فرار از استخرهای
پرورش ماهی در چشمههای ورودی به رودخانه بازوفت میباشد .بدیهی
است حضور این گونه میتواند تهدیدی برای سایر ماهیان بومی رودخانه
محسوب گردد (عبدلی و نادری .)8217 ،مطالعات انجام شده درباره
جوامع ماهیان رودخانهها نشان میدهد که فاکتورهای زیستی از قبیل
دما ،سرعت جریان آب و بستر رودخانه در پراکنش و فراوانی گونههای
ماهیان مختلف نقش مهمی دارند ( Rahelو  .)8888 ،Hubertبهدلیل
وجود شیب و سرعت زیاد جریان آب در ایستگاههای باالدستی تنوع
و فراوانی نسبی ماهیان شده پایین بود بهطوریکه در چشمه تبرک
تنها یک گونه و در چشمههای گهربر ،ترکی ،تلخهدان و آب شور تنها
870

شناسایی و پراکنش ماهیان رودخانه بازوفت

 0گونه ماهی صید گردید .در مجموع با توجه به تنوع در فاکتورهای
زیستی و غیرزیستی ،رودخانه بازوفت و شاخابههای آن از تنوع گونهای
و فراوانی مطلوب ماهیان برخوردار میباشند .اغلب گونههای شناسایی
شده از اهمیت اقتصادی در تغذیه جوامع محلی برخوردار بوده و یا
واجد ارزش از دیدگاه صید ورزشی ،زیباییشناسی و نگهداری در
آکواریوم بودند .بدون شک شناخت گونههای ماهیان در این رودخانه
گام نخست در بهرهبرداری صحیح و مدیریت حفاظت این رودخانه
میباشد و توسعه آبزیپروری در منطقه میبایست با توجه به اهمیت
حفظ فون ماهیان بومی رودخانه صورت گیرد.

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله برخود الزم میدانند از سرکارخانم غزاله بهمنی
بابت کمکهای ارزشمندشان در آمادهسازی تصاویر مقاله تشکر نمایند.
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