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 چکیده

  
اکوسیستم سد آزاد سنندج در ستگاه ای 4در  ای ماهیانبررسی تنوع گونهمنظور بهبرداری ماهیان نمونه

عدد ماهی  1511در مجموع تعداد انجام شد.  1931لغایت بهار سال  1934صورت فصلی از تابستان سال به

خانواده کپورماهیان با  .درصد آن در دریاچه پشت سد صید شدند 05گونه صید گردید که بیش از  12متعلق به 

متعلق  Sasanidus kermanshahensis ای برخوردار بود و فقط گونه گونه ترین تنوعگونه از بیش 11دارا بودن 

و  (11/1 ±92/5ای شانون در دریاچه پشت سد آزاد )با میانگین تنوع گونهبه خانواده سگ ماهیان جویباری بود. 

داری معنی داری برخوردار نبود و در فصل تابستان با سایر فصول سال اختالفرودخانه کوماسی از اختالف معنی

داری باالتر از جمعیت طور معنیهب پشت سد ایاندازه و وزن افراد جمعیت ساکن در زیستگاه دریاچه داشت.

 ،Carrasius auratusگونه  1های ماهیان شناسایی شده، در بین گونهبود. ای ساکن در زیستگاه رودخانه

Cyprinus carpio ،Hemiculter leucisculus ،Hypophthalmicthys molitrix  وPseudorasbora parva  برای

یک گونه  Sasanidus kermanshahensisماهی جویباری همچنین سگ .منطقه مورد مطالعه، غیر بومی بودند

های باتوجه به اهمیت گونه انحصاری برای کشور ایران بوده که به لحاظ حفاظتی از اهمیت باالیی برخوردار است.

های ماهیان غیر بومی در اکوسیستم سد آزاد، نتایج مطالعه حاضر قابل توجهی از گونهانحصاری و حضور تعداد 

 از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

 :های کلیدیواژه

 ایران ،سنندج، سد آزاد، های غیر بومیگونه، زیستی تنوع           

 

 

 مقدمه | 1 

 

تر از یک درصد از بسیار کمدنیا های شیرین آب این که مقداروجود با 

های از ماهیان جهان در آب %12اما  ،دهدها را تشکیل میکل آب

 21111که حدود طوریهب(. Nelson, 1994) کنندشیرین زیست می

کشور (. Matthews, 1998است )گونه ماهی متعلق به آب شیرین 

فون  ت.اسایران از دیدگاه جغرافیای جانوری از اهمیت باالیی برخوردار 

 29راسته،  22رده،  0گونه متعلق به  299های شیرین ایران ماهیان آب

نابع آبی . م(Esmaeili et al., 2017) باشدجنس می 211 و خانواده

پشت سدها،  های طبیعی، آبگیرها، مخازنمختلف مانند دریاچه

 یابی انسان به غذا نقش اساسی دارد.در دست هاها و رودخانهآببندان

سد  217برداری، سد درحال بهره 711ل حاضر در کشور تعداد درحا

سد مخزنی آزاد سد در دست مطالعه بوده که  701درحال ساخت و 

هدف اصلی ایجاد . (Fazli, 2019) دساخته ش 2081سنندج در سال 

سد فراهم آوردن ذخایر آبی برای جلوگیری از قحطی و کمبود آب در 

براساس یک مدیریت صحیح و  .(Fazli, 2019)بود مواقع خشکسالی 

ماهیان سازگار با  هایتوان از آب آن در تولید  طبیعی گونهمی پایدار

ها و توان ف شیالتی و از پتانسیلتای اهداپشت سد در راساکوسیستم 

منظورذب گردشگران داخلی و های اکولوژیکی موجود در منطقه بهواحد

امروزه بررسی  .بهره بردمنظور رونق اقتصادی مردم منطقه هب خارجی

توجه در مدیریت  از موضوعات مورد لوژی ماهیان یکیبیولوژی و اکو

 هی در درونما بر اطالع از عملکرد زیرا عالوه .منابع آبی است

اکولوژیک و بیولوژیک ماهیان های شناخت جنبه اکوسیستم،

و استراتژی گیالگوی پراکند ساختار جمعیتی و اجتماعی، دهندهنشان

 دانشگاه گنبدکاووس | 2088   ©              9(2: )8-21؛ 2088کاربردی، شناسی ماهی هایپژوهشنشریه 

 شناسی کاربردیماهی هایپژوهش هنشری
 

Journal homepage: http://jair.gonbad.ac.ir 
 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دانشگاه گنبد کاووس
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ماهیان در بررسی  ایگونهتجزیه و تحلیل تنوع  .باشدزندگی آنها نیز می

روابط صید و صیادی، رقابت و پویایی در مطالعات اکولوژیک ماهیان 

توسعه های اخیر برای بومی در سالفراوانی ماهیان غیر . اهمیت دارد

های پرورشی در همراه سایر گونهپرورش ماهی یا ورود بطور تصادفی به

 .(Abdoli, 1996اند )افزایش یافتههای داخلی ایران حوضه آب

 سر بررقابت  ،یبوم یانماه بر بومی غیر یانماه از جمله تأثیرات

ویایی جمعیت و ای ماهیان، پبدین ترتیب بر تنوع گونه بوده وغذا 

های ماهیان منابع آبی تأثیرات جدی خواهد ساختار جمعیت گونه

 ایگونهتنوع مطالعات بسـیاری در زمینـه ماهی شناسی ،  .داشت

 Naderi Jolodar) های داخلی ایران انجام شده استماهیان در آب

and Abdoli, 2004; Abdoli and Naderi Jolodar, 2008; 

Abdoli, 1999; Kiabi et al., 1999 .)بومی به های غیرورود گونه

گذار بر میزان آنها از دیگر عوامل مهم و تأثیر اکوسیستم سد و توسعه

آنچه که این تحقیق را با  بنابراین .استنوع زیستی ماهیان تولید و ت

دلیل هکند این است که بهای انجام شده مستثنی میپژوهشسایر 

هیچ گونه اطالعاتی در این خصوص آزاد سنندج آبگیری جدید سد 

 همین منظور مطالعه حاضر صورت گرفت.، بهانتشار نیافته است

 هامواد و روش | 2
شهرستان سنندج و در مختصات طول  در محدوده سد مخزنی آزاد

و در باالدست روستای بنی  77°21´و عرض شمالی  17°00´جغرافیایی

 (. 2برروی رودخانه کوماسی واقع گردیده است )شکل 

 
 دریاچه سطح از نمائی و آزاد سد موقعیت وه محدود -1شکل 

 

تور   یلهوسبه صورت فصلی در دریاچه سدی ماهی بههاصید نمونه

های مختلف و در رودخانه کوماسی با استفاده از با چشمه گوشگیر

انجام  آمپر 1/2ولت با جریان  211-011دستگاه الکتروشوکر با قدرت 

دلیل فاصله ایستگاه انجام شد و به 7برداری از ماهیان در شد. نمونه

و  2، 2های های ماهیان ایستگاهها، مجموع نمونهنزدیک برخی ایستگاه

منظور مقایسه دو )رودخانه( به 7و  0های )دریاچه سد( و ایستگاه 1

ماهیان بالفاصله پس از (. 2زیستگاه سد و رودخانه صورت گرفت )شکل 

-تثبیت شدند و پس از آن جهت زیست %21فرمالین محلول صید در 

با  (. طول ماهیانBagenal, 1978) دندشسنجی به آزمایشگاه منتقل 

 شد گیریاندازهگرم  2/1با دقت  انوزن بدن ماهیو  مترسانتی 2دقت 

(Nelson, 1994.) 

ن استفاده گردید وبرای برآورد مقدار تنوع تاکزونی از شاخص شان

(Shannon and Weaver, 1963:) 

 
 

 

استفاده شد ( Pielou, 1974برای تشابه تاکزونی از شاخص پیلو )

(Ludwig and Reynolds, 1988): 
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 Ludwigتاکزونی از شاخص مارگالف استفاده شد ) برای غنای

and Reynolds, 1988.) 
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و با  Systatافزار آماری دست آمده با نرمههای بتجزیه و تحلیل داده

( بعد از one way ANOVAطرفه )استفاده از آنالیز واریانس یک

با روش  ، تشابه و تنوع تاکزونیغنافراوانی، های سازی دادهنرمال

ها از آزمون اسمیرنوف انجام شد. برای مقایسه میانگین -وگروفکولم

-های بیاند. محاسبه دادهشدرصد استفاده  7( در سطح Tukeyتوکی )

  (.Conover, 1980انجام شد ) Excelافزار ها با نرمشده و ترسیم شکل
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 نتایج | 9
 2از  گونه 22قطعه ماهی صید شد که به  2171طی این مطالعه تعداد 

ماهیان جویباری ( و سگCyprinidaeخانواده کپورماهیان )

(Noemachilidaeتعلق داشتند )  (. خانواده 2و جدول  2)شکل

ای برخوردار ترین تنوع گونهگونه از بیش 22کپورماهیان با دارا بودن 

متعلق به خانواده  Sasanidus kermanshahensis بود و فقط گونه

 د.سگ ماهیان جویباری بو

جمعیت ماهیان متعلق به خانواده  %88لحاظ فراوانی به 

 Alburnusکولی )شاه(. در مجموع گونه 2کپورماهیان بودند )جدول 

sellal ترین درصد فراوانی نسبی درصد از بیش 1/18( با فراوانی

برخوردار بود. این گونه هم در دریاچه پشت سد و هم در رودخانه 

(، 2نی نسبی برخوردار بود )جدول ترین فراواکوماسی از بیش

درصد و  1/71که درصد فراوانی نسبی آن در دریاچه پشت سد طوریبه

های شناسایی شده در درصد برآورد شد. تعداد گونه 0/21در رودخانه 

حضور برخی لحاظ حضور و عدم هر دو زیستگاه یکسان بوده، ولی به

های ماهیان شناسایی در بین گونه(. 2ها متفاوت بودند )جدول گونه

 .C. auratus ،C. carpio ،H. leucisculus،Hگونه  7شده، 

molitrix  وP. parva  برای منطقه مورد مطالعه غیر بومی بودند که

ماهی جویباری تمامی آنها در دریاچه سد حضور داشتند. همچنین سگ

S. kermanshahensis ( یک گونه انحصاریEndemic برای کشور )

. در ظتی از اهمیت باالیی برخوردار استلحاظ حفاوده که بهایران ب

های مختلف ماهیان در دریاچه سد فصل بهار میزان فراوانی نسبی گونه

های ترین مقدار برخوردار بوده ولی تعداد گونهاز بیش قطعه 119با 

ای بودند، ترین تعداد گونهگونه دارای بیش 8ماهیان در فصل تابستان با 

های ماهیان شناسایی شده در مطالعه فوق در که تمامی گونهطوریهب

 (. 2فصل تابستان حضور داشتند )جدول 

های مختلف ماهیان صیدشده در دریاچه پشت سد در بین گونه

ترین هم به لحاظ طولی و هم به لحاظ وزنی از بیش C. carpioگونه 

ترتیب ها بهه(. سایر گون2دار بود )جدول میانگین طول و وزن کل برخور

 .H. molitrix ،C. trutta، C. auratus ،C. saadii ،Hاندازه شامل 

leucisculus  وC. macrostomum بودند. در رودخانه کوماسی گونه 

C. saadii برخوردار بود ترین میانگین طول و وزن کل از بیش

 ،,C. auratus C. truttaترتیب اندازه شامل ها به(. سایر گونه0)جدول

B. lacerta، C. macrostomum، P. parva، G. rufa  وS. 

kermanshahensis  (.0بودند )جدول 
 

 
 C. saadiiسیاه ماهی سارده 

 
 B. lacertaبلیزم 

 
 A. sellalکولی شاه

 

 
 C. macrostomumبوتک 

 
 C. auratusکاراس 

 
 C. truttaسیاه ماهی توئینی

 

 
 H. leucisculusتیز کولی 

 
 G. rufaنگ لیس س

 
 C. carpioکپور معمولی 

 
S. kermanshahensis 

 
 P. parvaپاروا 

 
 H. molitrixفیتوفاگ 

 استان کردستان –های ماهیان شناسایی شده در دریاچه پشت سد آزاد و رودخانه کوماسی گونه  -2شکل 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ja

ir
.8

.2
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/jair.8.2.9
https://jair.gonbad.ac.ir/article-1-650-fa.html


 جلودار وهمکاراننادری                                                           شناسی کاربردیهای ماهیپژوهشنشریه                                                                                |         12

 

 ستاناستان کرد –های ماهیان شناسایی شده در دریاچه سد و رودخانه کوماسی در فصول مختلف ترکیب فراوانی نسبی گونه -1جدول 

 رودخانه دریاچه پشت سد جنس و گونه

 )پاییز(

 مجموع

 مجموع زمستان پاییز تابستان بهار

A. sellal 070 07 71 21 177 77 722 

B. lacerta 1 1 1 1 1 09 09 

C. saadii 1 81 1 1 81 11 201 

C. trutta 21 77 02 21 227 22 219 

C. auratus 08 0 8 7 71 1 71 

C. macrostomum 1 2 2 1 2 7 1 

C. carpio 2 2 0 1 7 1 7 

G. rufa 1 1 1 1 1 22 22 

H. leucisculus 01 77 1 1 211 1 211 

H. molitrix 2 2 1 1 0 1 0 

P. parva 1 2 1 1 2 7 1 

S. kermanshahensis 1 1 1 1 1 22 22 

 2171 217 972 11 88 279 119  جمع

 
 استان کردستان –های مختلف ماهیان در دریاچه پشت سد آزاد متر( و وزن کل )گرم( گونه)میلی الیمیانگین طول کل، طول چنگ -2جدول 

 ها گونه                    

خصوصیات       

 طول کل

 میانگین ±SDحداقل(  -)حداکثر

 طول چنگالی

 میانگین ±SDحداقل(  -)حداکثر

 وزن کل

 میانگین ±SDحداقل(  -)حداکثر

A. sellal (217-82 )1/27± 1/200 (271-90 )1/20± 2/221 (2/19-8/1 )1/1± 0/28 

C. saadii (271-221 )1/01± 2/282 (211-221 )1/21± 2/212 (227-1/21 )8/08± 1/17 

C. trutta (281-221 )2/02± 7/212 (272-217 )2/29± 2/291 (211-21 )1/10± 8/91 

C. auratus (211-222 )9/12± 281 (271-211 )1/08± 2/217 (111-7/28 )9/211± 9/272 

C. macrostomum (211-227 )7/21± 7/202 (221-217 )7/21± 7/222 (9/02-7/21 )8/7± 1/29 

C. carpio (071-229 )7/78± 2/282 (020-289 )1/70± 1/271 (9/821-1/217 )9/029± 1/722 

H. leucisculus (201-222 )1/02± 1/271 (217-211 )1/29± 7/211 (0/210-27 )1/20± 2/11 

H. molitrix (001-277 )2/11± 1/290 (011-227 )8/12± 1/272 (717-8/219 )1/287± 1/218 

P. parva (17-11 )1/1± 7/11 (78-79 )1/1± 7/79 (7/1-1 )1/1± 2/1 

 

دست آمده در خصوص میانگین طول، میانگین هنتایج اطالعات ب

های گونهوزن کل و دامنه طول کل وزن، انحراف استاندارد، دامنه 

های که نمونهدهد نشان می زیستگاه مختلف مشترک در هر دو

تر از تر و بزرگداری سنگینطور معنیهباکوسیستم دریاچه پشت سد 

. همچنین اندازه و وزن افراد ای استهای زیستگاه رودخانهنمونه

داری باالتر یطور معنهب پشت سد ایجمعیت ساکن در زیستگاه دریاچه

test  – 2X)د شای مشاهده از جمعیت ساکن در زیستگاه رودخانه

(p<0.001)). 
 

 استان کردستان –های مختلف ماهیان در رودخانه کوماسی متر( و وزن کل )گرم( گونهمیانگین طول کل، طول چنگالی )میلی -9جدول 
 خصوصیات 

 هاگونه 

 طول کل

 میانگین ±SDحداقل(  -)حداکثر

 ول چنگالیط

 میانگین ±SDحداقل(  -)حداکثر

 وزن کل

 میانگین ±SDحداقل(  -)حداکثر

A. sellal (227-17 )9/21± 8/81 (227-11 )1/20± 2/99 (0/21-0/1 )7/1± 2/8 

B. lacerta (221-71 )1/07± 7/220 (210-17 )1/07± 8/227 (0/21-0/1 )2/21± 8/29 

C. saadii (071-72 )7/79± 7/291 (002-11 )1/70± 2/277 (177-7/2 )8/221± 0/80 

C. trutta (291-11 )2/10± 1/209 (277-07 )7/08± 7/221 (17-8/1 )9/21± 0/07 

Carassius auratus (282-11 )7/07± 2/211 (212-71 )7/00± 0/220 (1/217-9/0 )1/01± 1/71 

C. macrostomum (227-222 )7/2± 2/220 (212-88 )7/2± 2/211 (9/21-21 )7/1± 0/21 

G. rufa (211-71 )8/28± 7/222 (202-71 )1/28± 1/210 (1/08-1/0 )2/21± 1/22 

S. kermanshahensis (97-71 )1/9± 0/12 (91-71 )1/1± 1/71 (2/7-7/2 )0/2± 2/0 

P. parva (227-219 )7/2± 1/222 (221-211 )7/2± 1/221 (7/21-7/22 )9/1± 7/20 
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آزاد )با میانگین  ای شانون در دریاچه پشت سدبررسی تنوع گونه

که اختالف ( 1( و رودخانه کوماسی نشان داده )جدول 22/2 02/1±

در این شاخص  .(<17/1p)داری از نظر آماری وجود نداشت معنی

برداری در دریاچه پشت سد آزاد دارای تغییرات فصول مختلف نمونه

با سایر فصول سال از اختالف ( که در فصل تابستان 2بوده )نمودار 

ای در شاخص غنای گونه(. بین >17/1pداری برخوردار بود )یمعن

داری از نظر اختالف معنیدریاچه پشت سد آزاد و رودخانه کوماسی 

تر ( و مقدار آن در رودخانه کوماسی بیش>17/1pآماری وجود داشت )

(. شاخص 1بود )جدول  81/1 ±08/1از دریاچه پشت سد با میانگین 

برداری در دریاچه وع در فصول مختلف نمونهد شاخص تنغنا نیز همانن

با ( که در فصل تابستان 0 شکلپشت سد آزاد دارای تغییرات بوده )

(. بررسی >17/1pداری برخوردار بود )سایر فصول سال از اختالف معنی

شاخص یکنواختی جاکارد نشان داده که تغییرات آن در دو منطقه 

از نظر آماری بین آنها مشاهده  ( و تفاوتی1یکسان بوده )جدول  تقریباً

نشان داده شد، مقادیر این  2که در نمودار طوریهمان(. <17/1p)نشد 

برداری در دریاچه پشت سد آزاد نیز شاخص در فصول مختلف نمونه

ای مارگالف دارای اختالف های تنوع شانن و غنای گونهبرخالف شاخص

 (.<17/1p)داری نبود معنی

 استان کردستان –ای ماهیان در دریاچه پشت سد آزاد و رودخانه کوماسی تنوع، غنا و یکنواختی گونه هایشاخص -4جدول 

 شاخص ها

 ایستگاه

 ای شاننتنوع گونه

(H) 

ای مارگالف غنای گونه

(R) 

 ای جاکاردیکنواختی گونه

(J) 

 77/1 ±29/1 81/1 ±08/1 22/2 ±02/1 دریاچه پشت سد

 91/1 7/2 82/2 رودخانه

 

 

استان کردستان –ای ماهیان در دریاچه پشت سد آزاد در فصول مختلف سال های تنوع، غنا و یکنواختی گونهتغییرات شاخص  -9شکل   

 

تا  27/21های مختلف بین دمای آب در فصل تابستان در ایستگاه

گراد، درجه سانتی 11/21تا  77/21گراد، در پاییز بین درجه سانتی 27

تا  77/9 گراد و در بهار بیندرجه سانتی 01/1تا  11/7 در زمستان بین

 7و  1های (. ایستگاه7)جدول  گراد تغییر کرددرجه سانتی 71/21

ثیر دمای محیط بوده و در همه تر تحت تأتر، بیشدلیل عمق کمبه

تری نسبت به تر و  نوسانات دمایی آب بیشفصول سال از دمای بیش

 تر(.با عمق بیش 0ف ایستگاه خالها داشت )برسایر ایستگاه

 
 استان کردستان –( 1934-1931تغییرات دمای آب در دریاچه پشت سد آزاد و رودخانه کوماسی در فصول مختلف سال )  -1جدول 

ایستگاه   فصل 1 2 3 4 5

تابستان 1394 17/72 17/72 14/26 26/00 25/00

پاییز 11/72 11/20 10/66 13/50 14/00

زمستان 5/80 5/90 5/7 7/30 6/80

بهار 1395 8/65 9/15 11/20 16/00 17/50

 

 گیریبحث و نتیجه | 4
های مختلف طبیعی از جمله الزمه اعمال مدیریت بر اکوسیستم

ات مختلف قابل بررسی و تحقیق ها و اکوسیستم سدها از جهرودخانه

ها، بایستی گیاهان و جانوران آن شناسایی است. در بررسی اکوسیستم

شده و عوامل مختلف فیزیکی و شیمیایی آب در ارتباط با آنها مورد 

(. شناسایی، پراکنش، فراوانی و Wootton, 1991بررسی قرار گیرد )

ها در یک ماهی شناختی آبزیان از جملهشناختی و بومبررسی زیست

سد، دریاچه و رودخانه از مسائل مهمی است که متأسفانه توجه الزم و 

های داخلی ایران نیاز به کافی به آن نشده است و فون ماهیان آب

که بررسی منابع نشان داد که طوریتری دارد. بهمطالعات کامل

عدادت و است شده ایران داخلی هایماهیان آب متفاوتی از فون گزارشات
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های اخیر شناسایی شدند الهای ماهیان در سقابل توجهی از گونه

(Coad, 1995; Abdoli, 2000; Abdoli and Naderi Jolodar, 

2008; Esmaeili, et al., 2014; Esmaeili, et al., 2017 .) ضرورت

شود که در کشور ما هرساله تر میاین نوع مطالعات از آنجا نمایان

ه این شرایط در مورد رودخانشود و های جدیدی گزارش میگونه

 کوماسی و اکوسیستم سد آزاد کردستان نیز صادق است. 

-های ماهیان شناسایینتایج مطالعه حاضر نشان داد که غالب گونه 

گونه  22که از میان طوریشده از خانواده کپورماهیان بودند، به

شناسایی شده در دو زیستگاه دریاچه پشت سد آزاد و رودخانه 

مطالعات بودند.  Cyprinidaeاده گونه متعلق به خانو 22کوماسی، 

های داخلی ایران نشان داده که خانواده کپورماهیان انجام شده در آب

 ,Abbasi and Sarpanahباشند )ها را دارا میگونه %71بیش از 

2001; Abbasi et al., 2004; Abbasi, 2005; Abbasi et al., 

2007; Abdoli, 1998; Rezaei et al., 2008نواده عالوه بر (. این خا

های شیرین ای، از نظر میزان ذخایر و جمعیت نیز در آبتنوع گونه

کند و طالعه حاضر نیز این شرایط صدق میغالب هستند که در م ایران

 .ز خانواده کپورماهیان بودنداز ماهیان صیدشده ا 88%

ای در رودخانه میزان تنوع گونهنتایج مطالعه حاضر نشان داد که 

تر از دریاچه پشت سد بود، از آنجایی که سد آزاد تازه یشکوماسی ب

و روابط غذایی شرایط مختلف اکولوژیکی، نیازها  ،آبگیری گردید

شان، تراکم و پراکنش های آنها با محیط زیستموجودات و سازگاری

، که در (Sheldon, 1968ثیر قرار داده )های مختلف را تحت تأگونه

ای ها بر شاخص تنوع گونهنیز این تفاوت های مورد مطالعهزیستگاه

ها در شاخص غالبیت برخالف سایر شاخصمشاهده شد. بر این اساس 

است که تر از رودخانه کوماسی بوده دریاچه پشت سد آزاد بیش

دهنده فراوانی باالی یک گونه خاص در این زیستگاه در طی زمان نشان

 .Aچه پشت سد گونه که در دریاطوریهمورد مطالعه بوده است. ب

sellal  ترین میزان صید را شامل شده و معموالًها بیشزماندر اکثر 

 شد.های صیدشده را شامل میمونهن %71باالی 

طولی و وزنی این های اضر نشان داد که اندازهنتایج مطالعه ح

مطالعه با مطالعات سایر محققین مطابقت ندارد.  ها در منطقه موردگونه

شده در دریاچه پشت سد گونه های مختلف ماهیان صیدنهر بین گود

( هم به لحاظ طولی و هم به لحاظ وزنی از C. carpioکپور معمولی )

 انجام مطالعات اغلب ترین میانگین طول و وزن کل برخوردار بود.بیش

 غیرزنده عوامل بر تمرکز با ماهیان بر زیستگاه اثر خصوص در شده

 فاکتور عوامل این ترینمهم از یکی البته که است گرفته انجام اقلیمی

 موضوع این .(Shepherd et al., 1984; Myers, 1998) ماستد

 منجر آب دمای در تغییرات بروز و است سرد بودن ماهیانخون دلیلبه

 موجودات این یژفیزیولو و رفتار بر غیرمستقیم یا و مستقیم تأثیر به

روی گونه  انجام شدهدر یک مطالعه  (.Coutant, 1987)گردید  خواهد

عنوان زیستگاه در رودخانه فریزی به Schizothorax pelzami ماهی

گراد و درجه سانتی 88/21±027/1 میانگین دمای ساالنه گرم با

میانگین دمای ساالنه  عنوان زیستگاه سرد بادریاچه چشمه سبز به

وزن کل در  نشان داده شد که بین مقادیر طول کل و 127/2±97/9

جنسیت ماده در هردو زیستگاه و همچنین میان شیب رگرسیون طول 

 Badri, etداری وجود داشت )و وزن کل در هردو زیستگاه تفاوت معنی

al., 2013 از آنجایی که زمان آبگیری سد آزاد کردستان کوتاه بود و .)

 ماهیان حاصل از تکثیر مصنوعی زمان زیادی نگذاشتهاز رهاسازی بچه

های طولی و پائین این گونه، یکی از دالیل اندازه های سنیبود، لذا گروه

ار شرایط در کنمقایسه با نتایج مطالعات دیگران در پائین آن وزنی 

این تنوع در طول و وزن ماهی  باشد.غذایی دریاچه پشت سد می

کننده پاسخ ماهی به شرایط زیستی متفاوت از نظر دما، کیفیت و بیان

یند قابل ( و رشد ماهی یک فرآWootton, 1992غذا است )کمیت 

متفاوتی بدهد  انعطاف مبهمی است که به عوامل محیطی پاسخ

(Weatherley and Gill, 1987 بدین ترتیب نتایج مطالعه حاضر با .)

 نتایج مطالعات سایر پژوهشگران از یک همسویی برخوردار است.
های اکوسیستم دریاچه نمونه نتایج مطالعه حاضر نشان داد که

های زیستگاه نمونهتر از تر و بزرگداری سنگینطور معنیهبپشت سد 

ای بر اندازه ماهیان کنندهنوع زیستگاه تأثیر تعیین .استای رودخانه

های ( از جمله اینکه زیستگاهMäki-Petäys et al., 1997دارد )

کند م میتری را برای زیست جاندار فراهتر محیط مناسبعمیق

(Rahel and Hubert, 1991). نوع  سه ،ماهیان در برابر تغییرات دما

: مقاومت کردن ، الویت دادن و در دهنداستراتژی را از خود نشان می

این گروه از موجودات توان آن را دارند که خود را  .نهایت تحمل نمودن

یر در ه پیامد این پدیده تغیبا تغییرات مختلف دمایی سازگار کنند ک

که زیستگاه یصورت(. درCoutant, 1975های رشد خواهد بود )شاخص

گیر نباشد بوده و دارای نوسانات چشم مادارای رژیم ثابتی از نقطه نظر د

دهند که در آن افزایش ماهیان سیکل رشد مناسبی را از خود نشان می

(. در خالل Brown, 1957افتد )وزن به همراه افزایش طول اتفاق می

اکوسیستم سد آزاد آب در  مایبرداری در این پژوهش میزان دنمونه

جریان آب  توجه به عمق ورسد دمای آب بانظر میهد، بگیری شاندازه

یانه با هایی در میانگین و نحوه نوسانات ماهدر رودخانه دارای تفاوت

دهد که زیستگاه شود که نشان میدریاچه پشت سد مشاهده می

ابل پایداری بوده و در مق ماییسد آزاد دارای رژیم د اکوسیستم دریاچه

. تحت نوسانات شدید است ای کامالًرژیم حرارتی زیستگاه رودخانه

معرض  ای درماهیان ساکن در زیستگاه رودخانه بدین ترتیب جمعیت

توان ها میباشد که از جمله این تنشچندین استرس شدید محیطی می

های ر بودن اندازهتا اشاره نمود که پائیندم باالی به نوسانات نسبتاً

ای نسبت به جمعیت تگاه رودخانهطولی و وزنی جمعیت ساکن در زیس

چنین نوسانات شدید و دیگر  وجودتوان بهزیستگاه دریاچه سد را می

مستقیم بر اکولوژی و طور مستقیم و غیرههای محیطی که باسترس

 درباره گذارد نسبت داد.ر میثیپویایی جمعیت ماهیان این زیستگاه تا

 با و فصلی باالی آب سرعت دارای هایجریان در هاگونه سازگاری

 شدید تکاپوی در استمرار وجود دلیلبه گفت توانمی زیاد نوسانات

 ها و شرایط جدایی ناپذیر در زندگی ماهیان،اجباری و وجود استرس

 .(Lamouroux et al., 2002) ندهست تریکوچک جثه دارای هاگونه

از مناطق عمیق،  لحاظ برخوردار بودن ای بهزیستگاه دریاچههمچنین 

  نمایدمی فراهم نوسانات دما برابر در جهت مقاومت مناسبی را فضای
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(Matthews et al., 1994اگرچه .) شناسایی  ماهیان هایگونه تعداد

شده در مطالعه حاضر در دو زیستگاه دریاچه پشت سد آزاد و رودخانه 

، ولی حضور اه صید گردیدگونه در هر زیستگ 8کوماسی یکسان بوده و 

که در طوریهها در دو زیستگاه متفاوت بود. بو عدم حضور برخی گونه

بومی رهاسازی شده توسط سازمان  های ماهیان غیراین تحقیق گونه

 دخانه کوماسی حضورشیالت ایران در دریاچه پشت سد آزاد، در رو

واده از خان ایی نظیر کپور معمولی و فیتوفاگهنداشتند. گونه

 های ماهیانی نظیربرای منطقه مورد مطالعه، گونه کپورماهیان بوده ولی

برخی از شوند. محسوب میبومی کولی، کاراس و پاروا، غیر یزهت

در  H. leucisculusشده نظیر بومی شناسایی های ماهیان غیرگونه

ها و آبگیرها ای تا گودالهای رودخانهمل بخشهای مختلف شاهزیستگا

های سایر محققین بررسی(. Patimar, et al., 2008کنند )گی میزند

تواند بر های طبیعی میهای بشر در اکوسیستمنشان داد که دستکاری

 .Sها نظیر برخی گونه(. Abdoli, 1996) ثر باشدجوامع ماهیان مؤ

kermanshahensis ای بوده در دریاچه پشت سد آزاد برخالف ودخانهر

های زیستگاهی دلیل تفاوتهحضور نداشتند که برودخانه کوماسی 

این گونه انحصاری است و اهمیت حفاظتی برای ایران دارد  .باشدمی

(Abdoli, 1996; Banagar et al., 2008.) 

 تواندبومی در یک منطقه می اثرات تجمعی دو یا چند گونه غیر

کاهش . (Grosholz, 2005ها شود )باعث انقراض بسیاری از گونه

قطعه قطعه شدن زیستگاه و ایجاد سد و  در نتیجهکیفیت زیستگاه 

اما  .دها تصحیح شوطی سالتواند درمیدر صورت نیاز آلودگی زیستگاه 

 ,Coblentz) پذیر نیستامکانبومی در صورت نیاز غیر های حذف گونه

برداری پایدار از اکوسیستم بهرهتواند در مطالعه حاضر می . نتایج(1990

و حفظ سازگار با محیط زیست های با در نظر گرفتن فعالیتزاد آسد 

 نماید. تنوع زیستی ماهیان کمک 
 

 تشکر و قدردانی | 1
بدینوسیله از ریاست محترم مؤسسه علوم شیالتی کشور و ریاست 

محترم پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، معاونت محترم پژوهشی و سایر 

این پژوهش یاری نمودند، تشکر و همکاران محترم که ما را در انجام 

 گردد.قدردانی می
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Abstract 
Sampling was conducted to evaluate the fish species diversity in four 

stations in the Sanandaj Azad Dam ecosystem from summer 2017 to 

spring 2018. A total of 1,057 fish including 12 species were captured, 80% 

of the fishes were captured from the dam lake. Cyprinidae was the most 

dominant family with 11 species and only one species from 

Noemachilidae family (Sasanidus kermanshahensis) was recorded. There 

was no significant difference between Shannon species diversity in the 

dam lake (mean ± SE: 1.11 ± 0.32) and Komaci River (p> 0.05), However, 

a significant difference was observed in the summer compared to other 

seasons (p <0.05). The size and weight of the populations in the dam lake 

were significantly higher than those in the river (p <0.05). Among the 

identified fish species, five species Carrasius auratus, Cyprinus carpio, 

Hemiculter leucisculus, Hypophthalmicthys molitrix, and Pseudorasbora 

parva are exotic species. The competition of exotic fish species with 

native species for food could have a negative impact on the species 

diversity, population dynamics, and population of native fish species. 

Sasanidus kermanshahensis is an endemic species for Iran, which is very 

important for protection. Considering the importance of the endemic 

species and the presence of a considerable number of exotic fish species in 

the Azad Dam ecosystem, the result of this study is important for 

implementing protection and management strategies. 

 

Keywords: Biodiversity, Exotic species, Azad Dam, Sanandaj, Iran 
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