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بررسي تنوع زيستی و فراواني و پراكنش ماهيان رودخانه گاوه رود استان کرمانشاه
علی علیزاده مرزناکی* ،1لیدا شجاعی کاوان  ،2حسین تقیان ،3رضا شهریاری

4

چکیده
به منظور تعیین تنوع زیستی ،فراوانی و پراکنش ماهیان اقدام به تعیین حداقل  ۳ایستگاه در مسیر رودخانه
شد .جهت تعیین ایستگاه نمونه برداري پس از شناسایی مسیر رودخانه بر اساس عواملی از قبیل شیب و ارتفاع
رودخانه ،جنس بستر ،سرعت متوسط آب ،موانع موجود و امکان دسترسی به رودخانه نمونهبرداري صورت
پذیرفت .خانواده کپور ماهیان از نظر ترکیب گونه اي در رتبه اول قرار داشتند .از خانواده  ۹ ،Cypriniadaeجنس
مختلف مورد شناسایی که  ۶جنس آن شامل ،Garra ،Capoeta ،Barbus ،Squalius ،Alburnus
 Cyprinionگونههاي بومی و  ۳جنس آن شامل  Hemiculter ،Pseudorasboraو  Carassiusگونههاي
وارداتی میباشند که احتماال این  ۳جنس به طور ناخواسنه و همراه با کپور ماهیان پرورشی به این رودخانه منتقل
گردیدهاند ۲ .جنس از خانواده  Nemacheilidaeبه نام هاي  Oxynoemacheilusو Turcinoemacheilus
نیز مورد شناسایی قرار گرفت .بررسی فراوانی ماهیان در مناطق مطالعاتی نشان داد در ایستگاه کلگاه در تمامی
فصول نمونه برداري شده ،گونه  ،Capoeta damascinaدر ایستگاه آگاهگونه  Capoeta truttaو در ایستگاه
تپه اسماعل نیز گونه  Oxynoemacheilus spگونه غالب و داراي باالترین فراوانی بوده است.
کلید واژه :تنوع زیستی ،فراوانی ،پراکنش ماهیان ،رودخانه گاوه رود.

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوادکوه ،مازندران ،ایران
(نویسنده مسؤول) Alializadeh2605@yahoo.com
 .2گروه شیالت ،واحد سوادکوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سوادکوه ،ایران
 .3دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوادکوه ،مازندران ،ایران
 .4دانشجوی دوره دکتری تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل ،مازندران ،ایران
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 -1مقدمه
با افزایش روز افزون جمعیت جهان و به موازات آن افزایش جمعیت کشورمان ،چنانچه از سالهاي
 ۱۳۵۵تا  ۱۳7۵دو برابر گردیده ،همچنین به دلیل جوان بودن جمعیت و باال بودن نرخ رشد در کشور نیاز
به مواد غذایی رو به رشد است .در گذشته زیست شناسان معتقد بودند اقیانوسها بدلیل اینکه دو سوم
کره زمین را فرا گرفتهاند ،میتوانند کفاف نیازهاي پروتئینی این جمعیت رو به رشد را بدهند .اما امروز
دریافته اند که منابع پروتئینی اقیانوسها محدودیت داشته و در صورت بهره برداري بیشتر ،ذخایر آبزیان
این منابع نیز در معرض تهدید جدي قرار خواهد گرفت .از سویی آلودگی منابع آبی کره زمین نیز یکی
دیگر از منابع محدود کننده تولید آبزیان محسوب می گردد .بنابراین استفاده از آبهاي داخلی جهت آبزي
پروري یک راه براي پاسخگویی به این نیاز روز افزون میباشد .به همین منظور شناخت آبهاي داخلی و
در پی آن مطالعه آبهاي شیرین و رودخانه ها جهت شناسایی آبزیان و نحوه زندگی آنها اهمیت فراوانی
یافته است .بویژه ماهیان بدلیل اهمیت در تغذیه انسان و تأمین پروتئین ،بیش از سایر آبزیان مورد توجه
قرار گرفته اند.
مرحله شناخت ،نخستین گام در مدیریت صحیح منابع طبیعی است .امروزه دخالتهاي انسانی به
ظرفیت هاي طبیعی منابع همچون بهرهبرداري بیش از حد ،افزایش فعالیتهاي توسعه اي در مناطق
حساس اکولوژیک ،تغییر کاربري اراضی ،توسعه فعالیتهاي صنعتی و کشاورزي ،شکار غیرقانونی و
امثال آن در مجموع باعث تخریب اکوسیستم هاي طبیعی همراه با کاهش جمعیت و در مواردي انقراض
بسیاري از گونه هاي گیاهی و جانوري شده است .عدم اطالع کافی از تنوع زیستی ماهیان رودخانهها و
وضعیت آنها نیز باعث خواهد شد که نتوانیم مدیریت و بهرهبرداري مناسبی از رودخانهها انجام دهیم .در
این راستا تنوع زیستی گونههاي ماهیان و اکولوژي جمعیت آنها در رودخانه گاوه رود استان کرمانشاه
یکی از رودخانههاي با ارزش منطقه که خود داراي اکثر عوامل تهدیدکننده فوق میباشد ،مورد بررسی
قرار گرفته است.
رودخانه گاوه رود از ارتفاعات هزار خانی در شمال شرق سنقر سرچشمه می گیرد و پس از طی
مسیري به استان کردستان وارد می شود و رودهاي مهمی همچون قشالق به آن میپیوندد و در نهایت در
منطقه ي نوسود وارد استان کرمانشاه میگردد و با پیوستن به رود پاوه در منطقه ي دو آب به سمت
کشور عراق جریان مییابد.
 -۲مواد و روشها
 -1-۲ایستگاههای نمونه برداری
رودخانه گاوه رود داراي  ۱۲۵کیلومتر طول میباشد .تعیین ایستگاههاي نمونهبرداري در این
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رودخانه با پیمایش مسیر رودخانه و با توجه به عوارضی همچون شیب بستر ،ارتفاع ،جنس بستر و
همچنین وجود منابع آلودگی صورت گرفت .بر این اساس  ۳ایستگاه در طول رودخانه تعیین شد .حداقل
فاصله هر ایستگاهها از یکدیگر حدوداً برابر  ۲0کیلومتر مشخص گردید .بر این اساس ایستگاه  ۱یا
ایستگاه شاهد در باالدست رودخانه بنام تپه اسماعیل ،ایستگاه  ۲در محل آگاه و ایستگاه  ۳در محل
کلگاه بوده است.
 -۲-۲زمانبندی پروژه صید و نمونهبرداری
نمونهب رداري در طی چهار فصل به مدت یک سال صورت گرفت زمان و تاریخ هر یک از نمونه
برداري ها در ادامه آورده شده است.
جدول شماره  : 1زمانبندی پروژه صید و نمونهبرداری
فصل

پاییز 91

تابستان 91

بهار 9۲

زمستان 91

ماه

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

روز

-

1۰

-

۲5

-

-

-

1

-

-

5

-

 -3-۲ایستگاههای نمونهبرداری

تصویر شماره  : 1ایستگاه شاهد یا شماره ( )1تپه اسماعیلیه
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تصویر شماره  : ۲ایستگاه شماره ( )۲منطقه آگاه

تصویر شماره  : 3ایستگاه شماره ( )3منطقه کلگاه

 -4-2نمونهبرداری و صید
نمونه برداري از ماهیان در هر ایستگاه در حد امکان در ساعت  ۱۱صبح ،با استفاده از دستگاه
الکتروشوکر از نوع ژنراتور برق با ولتاژ  ۲00ولت در طول  ۱00متر از هر ایستگاه صورت گرفت و با

استفاده از روش زیپین ۱حداقل سه بار صید در هر یک از ایستگاهها و در شرایط بسته انجام شد( در این
روش ابتدا باال و پائین رودخانه با استفاده از تورهاي چشمه  ۵میلیمتر بسته می شود و سپس در آن
قسمت حداقل  ۳بار صید صورت می گیرد) .در ضمن با استفاده از دستگاه الکتروشوکر بازده صید به ازاء
واحد تالش ۳0 ،نقطه نمونهبرداري در هر ایستگاه را مشخص نموده تا بتوانیم براي محلهائی که امکان
نصب تور جهت ایجاد یک جمعیت بسته وجود نداشت ،از روش نقطهائی برآورد جمعیت استفاده شود.
در صید با دستگاه الکتروشوکر ،پراکنش گونههاي مختلف ماهیان ،بصورت حرکت پیاده در کنار رودخانه

1 Zippin

بررسی تنوع زیستی و فراوانی و پراکنش ماهیان ...

7۳

و نمونهبرداري نقطهائی انجام می شد و سپس ماهیان با کمک یک ساچوك دهنه بزرگ به آرامی جمع-
آوري و در محل ایستگاه در محلول فرمالین % ۴ ،براي نمونه هاي کوچک و  % ۱0براي نمونه هاي
بزرگ فیکس گردیدند .همچنین در هنگام نمونهبرداري عواملی مانند سرعت جریان آب ،دما ،اکسیژن
محلول pH ،و میزان هدایت الکتریکی رودخانه نیز تعیین شد .دماي آب به کمک یک ترمومتر جیوهاي از
فاصله  ۲متري ساحل رودخانه و در عمق  ۲۵سانتی متري و با جدا کردن مقداري از آب رودخانه در یک
بشر (که براي چند دقیقه در آب روخانه همدما شده است) با دقت 0/۱درجه سانتیگراد مشخص شد.
میزان اکسیژن محلول نیز همانند دما از فاصله دو متري ساحل رودخانه و در عمق  ۲۵سانتیمتري اندازه
گیري شد .بدین طریق که آب  ۳نقطه از محل هر ایستگاه ،نمونه برداري و این نمونه ها با یکدیگر
مخلوط گشته و بالفاصله بوسیله دستگاه اکسیژن متر  E.I.L,UKمدل  ۱۵۲0مورد سنجش قرار گرفت.
جهت اندازه گیري میزان  pHنیز به روش اندازه گیري اکسیژن از آب نمونه برداري شده و به وسیله
دستگاه  pHمتر  Horibaمدت  pH ، B-212آن سنجیده شد .نمونههاي ماهیان در ادامه به آزمایشگاه
شیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل منتقل گردید و براي  ۴۸تا  7۲ساعت باقی ماند تا به طور کامل
فیکس گردند .ماهیان هر ایستگاه در ظروف جداگانهاي با رنگهاي متمایز قرار گرفتند تا در ادامه امکان
تفکیک آنها وجود داشته باشد .همچنین تاریخ نمونهبرداري بر روي هر ظرف درج گردید.
 -5-۲شناسایی ماهیان
این مرحله با استفاده از کلیدهايشناسایی و منابعمعتبر مانند  ۱۹۴۸( Bergو ،)۱۹۹۵(Coad ،)۱۹۴۹
عبدلی ( ،)۱۳7۸عباسی و همکاران (۱۳۸۳و ،)۱۳۸۶وثوقی و مستجیر ( ،)۱۳7۱عبدلی و نادري ()۱۳۸7
مقایسه و ماهیان در هر ایستگاه شناسایی شد سپس میزان فراوانی و پراکنش هر گونه از ماهیان در ایستگاه
هاي نمونه برداري تعیین گردید.
 -6-۲اندازهگیری شاخصهای تنوع زیستی

فراوانی کمیتی (به صورت درصد از کل فراوانی) براي هر یک از گونهها به طور فصلی تعیین
گردید .شاخص شانون جهت تعیین تنوع گونه اي استفاده گردید.
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شاخص شانون

در این روابط n ،تعداد کل نمونه هاي صید شده  ni،تعداد هر یک از گونههاي مشاهداتی  e،عدد
نپرین  ۲/7۱و  sتعداد گونه هاي مشاهداتی می باشد.

شاخص سیمپسون (غالبیت)
اغلب براي تعیین میزان غالبیت بین جمعیت گونه ها بکار برده میشود .مقدار این شاخص می تواند
بیانگر این موضوع باشد که اگر دو فرد را بطور اتفاقی از نمونه برداریم چقدر احتمال دارد متعلق به یک
گونه باشد.
مقدار شاخص غالبیت ( λالندا) بین صفر و یک متغییر است .معموالً هرچه غالبیت یک گونه در
اجتماع بیشتر باشد .این مقدار بسمت یک میل می کند و برعکس هرچه توزیع افراد بین گونه هاي
یکنواخت تر باشد این مقدار بسمت صفر میل میکند .بدین ترتیب انتظار داریم  λبا افزایش تنوع کاهش
یابد  .عدد صفر مبین عدم وجود غالبیت در بین گونهها و عدد یک بمنزله وجود غالبیت شدید در بین
گونه هاي است .در حقیقت این حالت ،جمعیت نمونهبرداري شده از سیستم ،متعلق به یک گونه هستند.
چنین پدیده اي در اکوسیستمهایی که تحت استرس شدید قرار دارند رخ میدهد و معموالً گونههاي
مقاوم قادر به تحمل چنین شرایط بوده ،جمعیت آنان تکثیر مییابد و گونههاي حساس حذف میشود.
یکی از شاخص هاي معتبر در بررسی وضعیت گونهها ،شاخص غالبیت گونههاي سیمپسون با رابطه زیر
است:

=∑𝑠𝑖=1 𝑃𝑖2 λ

 : Pi,λنسبت فراوانی گونه است.
 : Sشاخص غالبیت سیمپسون :تعداد گونه هاي مشاهده شده
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 -3نتایج

بررسی بر روي  ۱۳۱۵نمونه ماهی صید شده در رودخانه گاوه رود واقع در استان کرمانشاه شامل ۳
ایستگاه کلگاه زمان ،آگاه و تپه اسماعیل در طی مهرماه  ۱۳۹۱تا مرداد ماه  ۱۳۹۲نشان داد که  ۱۲گونه
ماهی از  ۲خانواده کپورماهیان ) (Cyprinidaeو رفتگرماهیان رودخانهاي( )Nemacheilidaeو ۱۱
جنس زیست می نمایند که متعلق به فوق رده ماهیان استخوانی ) (Osteichthyesو رده شعاع بالگان
)(Actinopterygiiمیباشند .در جدول شماره  ۲نام خانواده ،نام علمی و نام فارسی گونههاي شناسایی
شده در رودخانه گاوه رود به تفکیک آورده شده است.
جدول شماره  : ۲نام خانوا ده ،نام علمی و نام فارسی گونه های شناسایی شده در رودخانه گاوه رود
ردیف

خانواده

نام علمی

نام فارسی

۱

Cypriniade

Alburnus mossulensis

شاه کولی ،شاه کولی موصل ،مروارید ماهی

۲

Cypriniade

Barbus lacerta

سسی ماهی کورا ،اورنج ،بلیزم

۳

Cypriniade

Capoeta damascina

سیاه ماهی دمشقی ،شوم

۴

Cypriniade

Capoeta trutta

سیاه ماهی خالدار ،توئینی ،شوم

۵

Cypriniade

Carassius carassius

کاراس ،اوشین ،کپورچه

۶

Cypriniade

Cyprinion macrostomum

لوتک ،بوتک

7

Cypriniade

Garra rufa

گل چراغ ،سنگ لیس

۸

Cypriniade

Hemiculter leucisculus

تیزه کولی

۹

Cypriniade

Pseudorasbora parva

آموچه ،آمورنما

۱0

Cypriniade

Squalius cephalus

عروس ماهی ،سفید رودخانه اي

۱۱

Nemacheilidae

Oxynoemacheilus sp.

رفتگر ماهی ،لوچ ،سگ ماهی جویباري

۱۲

Nemacheilidae

Turcinoemacheilus
kosswigi

رفتگر ماهی ،لوچ ،سگ ماهی جویباري

 -1-3تعداد و فراوانی نسبی گونههای صیدشده
نتایج بررسی کنونی نشان داد که در ایستگاه کلگاه زمان ،آگاه و تپه اسماعیل بترتیب  ۹ ، 7و ۱۱
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گونه ماهی وجود دارد که از  ۱۲گونه شناسایی شده ،ایستگاه کلگاه زمان با  ۵۸درصد تعداد گونههاي
شناسایی شده کمترین تعداد گونه و ایستگاه تپه اسماعیل با  ۹۲درصد تعداد گونه هاي شناسایی شده از
سه ایستگاه ذکر شده بیشترین تعداد گونه را به خود اختصاص داده است.
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شکل  : 4ترکیب گونه ای ماهیان ایستگاهای نمونه برداری شده

در بین خانواده هاي شناسایی شده ،کپورماهیان با  ۱0گونه و سگ ماهیان جویباري با  ۲گونه در این
مناطق حضور داشتند که خانواده کپورماهیان ) (Cyprinidaeدر  ۳ایستگاه کلگاه زمان ،آگاه و تپه
اسماعیل به ترتیب با  ۸۲ ، ۸۶و  ۸۲درصد تعداد گونه ها و در کل رودخانه نیز  ۸۳درصد تعداد گونه
هاي ماهی شناسایی شده را تشکیل داده و پس از آن سگ ماهیان جویباري قرار دارند.

17
Cyprinidae

83
شکل  : ۵درصد ترکیب گونه اي خانواده ماهیان درکلیه مناطق مورد مطالعه
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شکل  : 6ترکیب گونه ای خانواده ماهیان به تفکیک مناطق نمونه برداری

بررسی منشاء یا پیدایش این ماهیان در رودخانه مورد بررسی استان کرمانشاه نشان داد که  ۱0گونه
( 7۵درصد) از گونه هاي با پیدایش طبیعی یا بومی ایران و  ۳گونه ( ۲۵درصد) از گونه هاي غیر بومی
کشور( )Exoticبوده اند .ماهی آمورنما یا آمورچه P.parva

 ،گونه تیزه کولی Hemiculter

 leucisculusو  Carassius carassiusاز کپورماهیان هستند که به همراه سایر ماهیان پرورشی به مناطق
فوق رها سازي شده و یا توسط مردم(ماهی کاراس) به این اکوسیستمها معرفی شده اند.

25
غیر بومی
75

شکل  : 7درصد فراوانی نسبی گونه های بومی و غیر بومی در مناطق مورد مطالعه

برخی گونهها داراي اهمیت نیمه اقتصادي (صید ورزشی) و اغلب داراي ارزش اکولوژیک هستند.
در بین ماهیان شناسایی شده ،فقط برخی از گونه هاي کپورماهیان نظیر سس ماهی کورا ،سیاه ماهی (۲
گونه)  ،لوتک ،مرواریدماهی موصل و ماهی سفید رودخانه اي داراي ارزش صید تفریحی بوده و خانواده
هاي دیگر تنها ارزش اکولوژیک دارند.
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 -4بحث و نتیجهگیری
شناسایی و بررسی پراکنش ماهیان در آبهاي داخلی بویژه حوضه آبریز دجله وفرات از مسایلی است
که متاسفانه توجه چندانی به آن نشده و اطالعات مندرج در منابع علمی ماهیان آب شیرین ایران
Armantrout, 1980; Coad, 1995؛ عبدلی ۱۳۸7 ،؛ وثوقی و مستجیر (۱۳7۱ ،بازگو کننده این مساله
است .این بررسیها در رودخانه هاي حوضه آبریز دجله و فرات که زیستگاه گونههاي منحصر به فرد
ماهیان آب شیرین و زایشگاه و پرورشگاه آنها میباشد ،اهمیت زیادي داشته و الزم است بیش از این
مورد مورد توجه مسؤوالن شیالت کشور ،سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاهها قرار گیرد .اینکه در
شرایط کنونی رودخانه گاوه رود به عنوان یکی از رودخانه هاي مهم واقع در حوضه آبریز دجله و فرات
چه نقشی را در بازسازي ذخایر ماهیان این حوضه آبریز ایفا میکند ،معلوم نبوده و این مطالعه هرچند به
طور فصلی انجام شده و کامل نیست اما تا حدودي وضعیت ماهیان اصلی و چگونگی فراوانی ماهیان این
رودخانه را براي بوم شناسی نشان میدهد.
در رودخانه گاوه رود خانواده کپور ماهیان از نظر ترکیب گونه اي در رتبه اول قرار داشتند ،چنین
نتایجی پیشتر از این نیز توسط محققان دیگر در رودخانه هاي حوضه هاي آبریز مجاور در کشور گزارش
گردیده است عبدلی ( )۱۳7۳در دو رودخانه چالوس ،سرداب رود و همچنین عباسی ( )۱۳۸۲در
رودخانه هاي کرگانرود جمعیت غالب ماهیان رودخانههاي نام برده شده را خانواده کپورماهیان گزارش
کرده اند .در حویق کپورماهیان حدود  ۹۲/0۶و در کرگان رود  ۹0/0۵درصد جمعیت ماهیان را تشکیل
داده اند .وي دلیل اصلی غالبیت جمعیتی این خانواده در اکوسیستم هاي آبهاي داخلی را به نیاز زیستی
متفاوت و همچنین تنوع گونه اي این خانواده ربط داد( Nikoliskii, 1954; Winfield & Nelson,

.)1991
از خانواده کپورماهیان  Cypriniadaeنه جنس مختلف در رودخانه گاوه رود مورد شناسایی
قرارگرفت که  ۶جنس آن شامل Cyprinion ،Garra ، Capoeta ، Barbus ،Squalius ، Alburnus

از گونه هاي بومی و  ۳جنس آن شامل  Hemiculter ،Pseudorasboraو  Carassiusاز گونه هاي
وارداتی میباشند که احتماال این  ۳جنس به طور ناخواسته و همراه با کپور ماهیان پرورشی به این
رودخانه منتقل گردیده اند.
 Carassius carassiusنیز گونهاي غیربومی دیگري است که به این رودخانه وارد شده و بسیار
مقاوم است اینگونه به دلیل رژیم تولیدمثلی خود(ماده زایی) داراي جمعیت فراوانی دررودخانه گاوه رود
شده احتمال می رود این گونه عالوه بر رها سازي ناخواسته شیالت به رود خانه توسط مردم محلی نیز به
رودخانه وارد شده باشد).(Coad, 1998
 Pseudorasbora parvaبومی رودخانه آمور چین میباشد که همراه با کپور ماهیان چینی به
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کشور به طور ناخواسته منتقل شده است ،این گونه علیرغم جثه اي کوچک بسیار جنگجو و ستیزه طلب
است .بارها مشاهده شده که این گونه با پوزه خود که بر روي آن برجستگی هاي شاخی شکلی وجود
دارد به ماهیانی دیگر حمله کرده و باعث زخمی شدن آنها شده است .وجود این گونه در رودخانه گاوه
رود باعث رقابت غذایی همچنین در گیري بین ماهیان بومی این رودخانه با این گونه میشود .علت
ورود این گونه به این رودخانه احتماال ماهی دار کردن سد رودخانه گاوه رود توسط شیالت با کپور
ماهیان چینی میباشد).(Coad, 1998
از جنس  Barbusگونه  Barbus lacertaدر رودخانه گاوه رود شناسایی شد ،البته پیشتر از این
گونه هایی دیگري در این جنس حضور داشتند ولی امروزه با مطالعات مولکولی انجام شده توسط
محققان  Barbusماهیانی که از دریاي مدیترانه به سمت نواحی جنوبی پراکنده شده اند در جنس هاي
دیگري از جمله  Carassobarbus ،Tor ،Luciobarbusو  ...قرار دادند و این از این جنس امروزه
فقط گونه  Barbus lacertaدر آب هاي کشور حضور دارد).(Ward et al., 2011
جنس  Capoetaاز فراوانترین جنس هاي خانواده کپور ماهیان میباشد که در کشور ایران  7گونه
از این جنس گزارش گردیده است Erk,Akan ; Froese and Pauly, 2008,2010 ; Coad, 1995,
2008 ;) Armantrout,1980; Saadati, Golzarianpour et al., 1977; Briel and Bohlen,
 .)2001; Nalbant and Bianco, 1998 ; et al., 2007,2008در پژوهش فوق نیز  ۲گونه از این

جنس با نامهاي  Capoeta damascinaو Capoeta truttaمورد شناسایی قرار گرفت.

گونه  Capoeta damascinaفراوانترین و پر پراکنش ترین گونه این جنس در آبهاي داخلی
کشور میباشد که در  ۱۲حوزه آبریز گزارش شده است در ضمن این گونه از نظر اندازه بزرگترین گونه

این جنس در آبهاي داخلی نیز میباشد Capoeta trutta .داراي خار قوي و دندانه دار در باله پشتی می-
باشد که طول آن از طول سر بزرگتر میباشد .گونه دیگر به نام  Capoeta buhseiدر این حوضه آبریز
مطرح است که شباهت نسبتا زیادي به این گونه دارد که در بیشتر مواقع باعث اشتباه گرفتن این دو گونه

با یکدیگر میشود ،اما خار باله پشتی  Capoeta buhseiضعیف تر بوده و همچنین طول آن کمتر از
طول سر میباشد Garra .از این جنس در ایران  ۴گونه وجود دارد که گونه شناسایی شده در رودخانه
گاوه رود  Garra rufaنام دارد که داراي جمعیت نسبتاً فراوانی در رودخانه فوق و رودخانههاي حوضه
آبریز دجله و فرات است از این گونه به طور گسترده براي درمان بیماريها و قارچهاي پوستی در تمام
دنیا استفاده میشود (.)Coad, 2012
جنس  Cyprinionنیز در ایران داراي  ۵گونه است که گونه  Cyprinion macrostomumاز
رودخانه گاوه رود مورد شناسایی قرار گرفت ،گونه اي دیگر از این جنس با نام Cyprinion kais

وجود دارد که بسیار شبیه به این گونه Cyprinion macrostomumمیباشد ولی همانطور که از اسم این
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گونه مشخص است ،داراي دهانی بزرگتري نسبت به  Cyprinion kaisاست و همین موضوع باعث
تشخیص این گونه میشود همچنین همانند  Garra rufaدر ماهی درمانی به صورت گسترده مورد
استفاده قرار میگیرد(.)Coad, 2000
سگ ماهیان جویباري تقریبا در تمامی رودخانه هاي ایران وجود دارند و بیش از  ۶00گونه در دنیا و
بیش از  ۲0گونه آن تاکنون در ایران شناسایی شده و گونه هاي جدیدي نیز از آن در ایران و کشورهاي
حوزه دجله و فرات در حال شناسایی است( Froese and Pauly, 2008,2010 ; Coad, 1995, 2000

; .)Armantrout,1980در پژوهش فوق  ۲جنس از این خانواده به نام هاي  Oxynoemacheilusو
 Turcinoemacheilusمورد شناسایی گرفت .از جنس  Oxynoemacheilusگونه
 Oxynoemacheilus sp.متاسفانه در حد گونه شناسایی نشد زیرا شناسایی رفتگر ماهیان داراي
مشکالت متعددي در ایران منجمله فقدان موزه علمی ماهی شناسی است و از طرفی در سالهاي اخیر گونه
هاي جدیدي از رفتگر ماهیان از حوزه اصلی مطالعاتی یعنی دجله و نیز فرات شناسایی شده است که
بدون داشتن کلید شناسایی جهانی یا منطقه اي و موزه ماهی شناسی جامع در کشور ،عملیات تشخیص و
تفکیک گونه ها مقدور نیست.
از جنس  Turcinoemacheilusنیز یک گونه با نام  T. kosswigiمورد شناسایی گرفت که این
گونه به تازگی توسط محققان داخلی در کشور مورد شناسایی و براي اولین بار گزارش
گردید)،(Golzariyanpoyur et al., 2009
بررسی فراوانی ماهیان در مناطق مطالعاتی نشان داد در ایستگاه کلگاه زمان در تمامی فصول نمونه -
رداري شده گونه  Capoeta damascinaگونه غالب بوده و داراي باالترین فروانی است غالبیت گونه
 Capoeta damascinaدر رودخانه هاي دیگر حوضه آبریز دجله و فرات نیز پیشتر از این گزارش
شده بود( عباسی و همکاران ۱۳۸۶ ،و .) ۱۳۸۳
در ایستگاه آگاه در هر  ۴فصل گونه  Capoeta truttaگونه غالب و داراي باالترین فروانی بود.
ماهیان جنس  Capoetaداراي جمعیتهاي فراوانی در رودخانههاي حوضه آبریز دجله و فرات هستند
این نتایج با نتایج به دست آمده از ایستگاه آگاه و کلگاه زمان مطابقت دارد .در ایستگاه تپه اسماعل نیز در
هر  ۴فصل گونه  Oxynoemacheilus sp.غالب بود علت این امر احتماال عمق کم آب و بستر
سنگالخی و پوشیده از جلبک این ایستگاه میباشد که محیط زیست مناسبی را براي این گونه رقم زده
است ،گونههاي جنس  Oxynoemacheilusدر بسیاري از جویبارهاي که محیط براي ماهیانی با اندازه
بزرگتر مانند جنس  Capoetaمناسب نیست به راحتی زیست میکنند.
در بین خانواده هاي ماهیان شناسایی شده کپورماهیان با نوساناتی در همه جا کامالً غالب بوده و
پس از آن رفتگر ماهیان قرار دارند ،کپورماهیان در آبهاي طبیعی مختلف دیگر ایران نیز غالب هستند
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(عباسی و همکاران.)۱۳۸۲ ،
میزان تراکم پراکنش گونه هاي ماهی در منابع آبی ،بستگی به شرایط خود گونه و در مجموع روابط
حاکم بر زیستگاه گونهها نظیر عوامل فیزیکو شیمیایی (جنس بستر ،سرعت جریان آب ،شیب منطقه،
آبدهی ،آلودگیها ،دماي آب و بیش از  ۳0عامل دیگر فیزیکوشیمیایی آب) و عوامل زیستی (پوشش گیاهی،
رقابت ،میزان منا بع غذایی و غیره) و میزان سازش گونه هاي ماهی با محیط زیست شان دارد که منابع
مختلفی به این مسأله اشاره نمودهاند( ;Romero and Paulson, 2001; Nalbant and Bianco, 1998

.)Briel and Bohlen, 2001; 2008
براي مثال افزایش عمق آب از قسمتهاي فوقانی رودخانه به قسمتهاي پایین دست یکی از عوامل
مهم در افزایش تنوع گونه اي و تراکم آنهاست ،افزایش عمق آب و توسعه حوضچه هاي عمیق باعث
افزایش کنجها ي بوم شناختی شده و این مکانها ضمن ایجاد پناهگاه مناسب براي اغلب ماهیان ،زیستگاه
مناسبی براي گونههاي مختلف میشود بعالوه با افزایش عرض رودخانه ،کاهش شیب ،کاهش ارتفا ع از
سطح دریا و افزایش پوششهاي گیاهی بر تنوع ماهیان افزوده میگردد بنابراین آنچنان که مالحظه گردید
دستیابی به دالیل تغییرات گونه ها در مناطق مطالعاتی و هر اکوسیستم آبی نیاز به مطالعه چند ساله بررسی
عوامل فیزیکوشیمیایی مورد نیاز نظیر جنس بستر ،شیب ،دبی آب ،عمق ،دما ،پی اچ ،اکسیژن محلول و
شوري و نیز عوامل زیستی نظیر فراوانی سایر گونهها ،پوشش گیاهی و تراکم غذا در کنار مطالعه هر گونه
می باشد تا بتوان تحلیلی اصولی و فنی و کاربردي ارائه نمود).(Rahel and Hubert, 1991
با توجه به موقعیت رودخانه مورد مطالعه و مقایسه نتایج به دست آمده با ماهیان آب شیرین
حوضههاي آبریز در دیگر نقاط کشور نظیر حوضه آبریز دریاي خزر میتوان گفت رشته کوههاي زاگرس
همانند سدي دو منطقه متفاوت را در دوطرف خود به وجود آورده که گذشته از اقلیم گیاهان و جانوران
متفاوت در مورد ماهیان موجود در دو سوي این رشته کوه نیز چنین وضع متفاوتی در رودخانه هاي دامنه
غربی و دامنه شرقی وجود دارد.
ضمن توجه به نقش مهم و ارزش زیستی تمامی گونههاي شناسایی شده به عنوان ذخایر ژنتیک و
حلقه هاي زنجیره غذایی در اکوسیستم منطقه از کوچکترین گونه از نظر جثه Oxynoemacheilus sp.

تا گونهاي مانند  Capoeta damascinaبه نظر میرسد ماهیان جنس  Capoetaدر رودخانه گاوه روداز
نظر شیالتی و جهت استفاده غذایی ساکنان منطقه داراي ارزش باالتري نسبت به دیگر گونه ها باشد.
با توجه به پیامدهاي منفی احداث سد بر روي رودخانهها در چرخه زندگی ماهیان ،ضروري است
پیش از اجراي پروژههاي سد سازي ،مطالعات زیست محیطی در منطقه مورد نظر انجام شود تا کمترین
خسارت به محیط زیست منابع آبی وارد گردد.
متأسفانه رهاسازي گونههاي غیربومی توسط سازمان شیالت در پشت دریاچه سد احداث شده بر
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روي رودخانه گاوه رود باعث به وجود آمدن مشکالت فراوانی براي ماهیان بومی رودخانه شده به نحوي
که ماهیانی از این رودخانه صید شدند که به شدت داراي آلودگی انگلی بودند.
پ حدس زده میشود کپورماهیان پرورشی انتقال داده شده به پشت دریاچه سد باعث انتقال انگلها
به ماهیان بومی شده باشد در گذشته نیز گزارشهایی از این قبیل به ثبت رسیده است (نظري.)۱۳۸۱ ،
متأسفانه صید بیرویه ماهیان بومی توسط صیادان در رودخانه گاوه رود با استفاده از سموم مختلف
مواد شمیایی و مواد منفجره در حد گسترده اي در بخشهاي عمیق رودخانه صورت میگیرد که این امر
باعث کاهش شدید جمعیتهاي ماهیان با جثه بزرگتر در رودخانه شده است.

در نهایت بایستی بیان نمود که همه رودخانه ها ،مناطقی حساس بوده و همه مسؤولین بویژه سازمان
محیط زیست بایستی توجه کافی و وافی به شناخت گونههاي مختلف منجمله آبزیان رودخانههاي ایران
داشته باشد و گونههاي بومزاد ،حساس ،در معرض خطر و اقتصادي را شناسایی و راهکار مناسبی براي
حفظ ذخایر گونه هاي مهم ،بومزاد و در معرض خطر اتخاذ و عملی نمایند ،در استان کرمانشاه نیز بدلیل
کمبود منابع آبی منجمله رودخانهها و وجود برخی گونههاي بومزاد و کمیاب در آنها ،بویژه رودخانه گاوه
رود کرمانشاه بایستی مورد حفاظت بیشتر قرار گیرند زیرا حفاظت اکوسیستمها خود بخود حفاظت گونهها
را نیز در بر خواهند داشت.
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