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 چکیده
اقليم حياتي در منطقه تبـادالت جغرافيـاي جانوري مهمـي قـرار گرفتـه و از اين رو داراي فون ماهيان متنوع و ايران از لحاظ 

هاي ماهي در سد سيمره در مسير رودخانه سيمره در استان ايالم به بررسي جـالبي است. اين پژوهش ضمن شناسـايي گونه

و  93پردازد. در طي اين تحقيق كه در پائيز و زمستان ها ميغيـربومي آن هـاي بـومي ووضعيت پراكنش ماهيـان و معرفي گونه

برداري از ماهيان به صورت فصلي با استفاده از دستگاه الکتروشوكر و تورهاي دستي و صورت گرفت، نمونه 94بهار و تابستان 

گونه متعلق به  14طور كلي به  گرفت. انتظاري در دو ايستگاه در درياچه سدسيمره و يک ايستگاه در رودخانه سيمره صورت

 راسته مربوط به رده ماهيان استخواني شناسايي شدند. از نظر تعداد گونه، خانواده كپورماهيان 2خانواده از  2جنس و  12

(Cyprinidae)  درصد داراي رتبه اول و خانواده  85/97باMastacembelidae  قرار ها در مرتبه بعدي درصد از كل گونه 15/2با

درصد  38/22و  66/33ترتيب با به  (Carassius gibelio)و كپورچه (Cyprinion mascrostomum) چنين ماهي لوتکدارد. هم

با فراواني هركدام  (Luciobarbus kersin)و ماهي برزم  (Luciobarbus esocinus)ها و ماهي سونگ ترين گونهتعداد كل، فراوان

 Cyprinion) ها ماهي لوتکترين و در بين آنرا دارا بودند. خانواده كپورماهيان بيش ترين فراوانيدرصد، كم 33/0

mascrostomum) ترين پراكنش و ماهي سونگ بيش(Luciobarbus esocinus)  و ماهي برزم(Luciobarbus kersin)  كمترين 

گونه از ماهيان  2گونه از ماهيان بومي و  12پراكنش را در مناطق مطالعاتي داشتند. نتايج مطالعه حاضر نشان داد 

(Ctenopharyngodon idella و Carassius gibelio) هاي مورد غيربومي به مناطق مورد مطالعه وارد شده است. در بين ايستگاه

يعني  1ترين فراواني مربوط به ايستگاه در درياچه پشت سد سيمره و كم 3و  2هاي گاهترين فراواني مربوط به ايستمطالعه بيش

ترين اي مربوط به درياچه پشت سد و كمترين تنوع گونهبرداري، بيشهاي نمونهچنين در بين ايستگاهرودخانه سيمره بودند. هم

 اي مربوط به رودخانه بود.تنوع گونه
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 مقدمه
اکولوژیک و سرشت خود ماهیان آب شیرین بنا به ماهیت 

برای مطالعات جغرافیایی جانوری ابزار بسیار سودمندی 

های خود در نشان هستند و به علت محدودیت زیستگاه

 دادن روابط جغرافیایی جانوری شاخص مهمی تلقی 

(. کشور ایران از لحاظ اقلیم حیاتی Coad, 1996شوند )می

قرار گرفته در منطقه تبادالت جغرافیایی جانوری مهمی 

طوری که اغلب ماهیان آن خاستگاه پالئارکتیک است. به

(Palaearctic realm دارند و از نظر عناصر حیاتی اورنتال )

 ( نیز سود Ethiopian and Oriental realmو اتیوپیایی )

برند و از این رو دارای فون ماهیان متنوع و جالبی است می

(Coad, 1998اما متاسفانه جمع .)ری منظمی از ماهیان آو

های اخیر صورت گرفته است. کمبود این نوع ایران تا سال

شود که امکان استفاده از ماهیان آب ها باعث میمجموعه

 شیرین در تعیین تقسیمات جغرافیایی جانوری و روابط 

(. Armantrout, 1985ها در مورد ایران غیر ممکن گردد )آن

از مسائلی است که  از سوی دیگر بررسی ماهیان ایران

های آبریز همواره دارای اهمیت بوده است، چرا که حوضه

ایران به جهت تنوع اقلیمی کشور تقسیمات مختص به خود 

شاهد  های جاری در آن،را دارد که هر حوضه و رودخانه

بررسی (. Coad, 1982) باشدحضور ماهیان مختلف می

بررسی  ،شناخت آبی به جهت  های ماهیان در اکوسیستم

های مختلف ماهیان در شناختی گونهشناختی و بومزیست

 ها سبب حفظ و بازسازی ذخایر آن یک اکوسیستم آبی،

در زمینه  (Vossoughi and Mostajeer, 2000) شودمی

شناسایی ماهیان ایران مطالعات متعددی صورت پذیرفته 

 های داخلی ایران شناسی در آبمطالعات ماهی .است

 سال دارد در حالی که چنین  150ای کمتر از سابقه

میالدی  1777هایی در حوزه دریای خزر از سال بررسی

توسط ماهی شناسان شوروی سابق شروع شده است )اصالن 

(، بریمانی 1345(. تحقیقاتی نظیر فریدپاک )1370پرویز، 

زاده (، جاذبی1373(، عبدلی )1373(، رامین )1356)

( و افرایی و 1378(، محمدیان )1377پور )(، کریم1374)

باشند که در هایی می( از جمله پژوهش1379لوالیی )

های ناشناخته اند.داخلی ایران صورت گرفته هایآب محدوده

شناسی به زیادی از نظر سیستماتیک، زیست شناسی، بوم

های منحصر به فرد داخلی وجود دارد که ویژه در مورد گونه

های مدون و اصولی در این زمینه را ضرورت انجام پژوهش

ای نماید. مطالعات انجام شده بیانگر غنای گونهروشن می

استان  باشند. های داخلی ایران میآبزیان در محدوده آب

گرم قرار ای کوهستانی و نیمهایالم در غرب ایران و در ناحیه

گرفته است. این استان از غرب با کشور عراق، از جنوب با 

خوزستان، از شرق با استان لرستان و از شمال با استان 

استان کرمانشاه همسایه است. استان ایالم با وسعت حدود 

 رودخانه دائمی یکی از  14هزار کیلومتر مربع و  20

ها انواع های غیرساحلی است که در این رودخانهاستان

کنند. رودخانه سیمره از تالقی مختلف ماهیان زیست می

قره سو و گاماسیاب شکل گرفته و در مرز  هایرودخانه

استان ایالم و لرستان جریان دارد. سد سیمره در مسیر 

غربی شهرستان کیلومتری شمال 40رودخانه سیمره و در 

دره شهر از توابع استان ایالم قرار دارد )پیرانی و 

 (.1391همکاران،

ها و  زیستی ماهیان رودخانهعدم اطالع کافی از تنوع

 ها نیز باعث خواهد شد که نتوان مدیریت و آنوضعیت 

 این با توجه به. ها انجام دادبرداری مناسبی از رودخانهبهره

باشد که هایی میاز جمله رودخانه سیمرهکه رودخانه 

اطالعات کافی در مورد شناسایی و تنوع زیستی وجود ندارد، 

ر ها دجمعیت آن های ماهیان و اکولوژی تنوع زیستی گونه

 . مورد بررسی قرار گرفته است سیمرهرودخانه 

 مواد و روش ها
این تحقیق در سه ایستگاه، دو ایستگاه دریاچه با مختصات 

38s(704813,3686310)  38وs(702206,3688162)  و یک

انجام  38s(691559,3693261)ایستگاه رودخانه با مختصات 

 بهار، 93و زمستان زییفصل پا در چهار یبردارنمونهپذیرفت. 

آوری (. برای جمع1پذیرفت )جدولصورت ، 94تابستان و

دستی های رودخانه از دستگاه الکتروشوکر و تورنمونه

برابر عرض رودخانه در  5استفاده شد، به این صورت که 

طول آن شوک ایجاد شد و ماهیان شوک خورده با تور 

دریاچه های آوری نمونهآوری شدند. برای جمعدستی جمع

ساعت  24مدت هر کدام به 5/1از تور انتظاری با چشمه 
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ها بعد از صید، ماهیان جهت شناسایی، آناستفاده شد. 

تثبیت و به آزمایشگاه منتقل گردیدند  %10توسط فرمالین 

 هایآب انیکتاب ماه در ارائه شده یدهایتوسط کل ییشناسا

 هایآب انی( و اطلس ماه1378 ،ی)عبدل رانیا یداخل

چنین جهت هم .رفتی( انجام پذ1391 ،ی)عبدل رانیا یداخل

بررسی وضعیت تغذیه برشی در سطح شکم ماهیان ایجاد، 

ها جهت شناسایی نوع رژیم غذایی در ظروف امعا و احشا آن

 ;Sabir, 1992) قرار گرفتند. %4حاوی فرمالین 

Biswas,1993.) 

 پذیرفت.ها صورت های تاکسونومیک روی آنسپس بررسی 

شامل طول کل  یسنج ستیز یفاکتورها یریگجهت اندازه

 یها توسط ترازواستفاده شد و وزن آن تالیجید سیاز کول

 .دیگرد نیتوزگرم  01/0با دقت  SF-400A مدل تالیجید

 Excelها از نرم افزار برای رسم نمودارها و تجزیه تحلیل داده

 استفاده شد.

 شده آوريجمع هاينمونه براي هاداده -1جدول

 نام اختصاري ایستگاه کشور استان منطقه آوريتاریخ جمع

T1: 93پائیز 

T2:  93زمستان 

T3:94بهار 

T4:  94تابستان 

رودخانه 

 سیمره
 S1 ایران ایالم

T1: 93پائیز 

T2:  93زمستان 

T3:94بهار 

T4:  94تابستان 

سد 

 سیمره
 S2 ایران ایالم

T1: 93پائیز 

T2:  93زمستان 

T3:94بهار 

T4: 94تابستان 

سد 

 سیمره
 S3 ایران ایالم

 نتایج

یان جمع آوری شدددده  ماه کل  فصدددول  یدر طفراوانی 

نه عداد آنبردارنمو نه و ت یک گو به نفک جدول ی   2ها در 

 آورده شده است.

 های های انجام شده مشخص گردید، نمونهدر بررسی

گونه مختلف  14جنس،  12خانواده،  2آوری شده از جمع

 1نمودارهای ها مطابق با باشند که فراوانی هر یک از آنمی

 باشد. می 4تا 

رودخانه  S1آوری شدددده از ایسدددتگاه نمونه جمع 157از 

 هایترتیب مربوطه به گونهها بهترین فراوانیسددیمره، بیش

 Cyprinion mascrostomum  23/59بددا فددراوانددی%، 

Garra rufa  خانواده  %20/24با فراوانی و  Cyprinidaeاز 

Mastacembelus mastacembelus  از  %28/8بددا فراوانی

 باشد.می Mastacembelidaeخانواده 
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، S3، ایستگاه سد سیمره S2، ایستگاه سد سیمرهS1مطالعاتي )ایستگاه رودخانه سیمره  هايایستگاه در هاگونه فراواني  -2جدول

:T193زیپائ ،:T2 93زمستان ، :T394بهار، :T4  94تابستان) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 S3 ،:T1 مرهیسد س ستگاهی، اS2مرهیسد س ستگاهی، اS1 مرهیرودخانه س ستگاهی)اهاي مطالعاتي ها در ایستگاه: فراواني گونه1 شکل

 (94تابستان  :T4 ،94: بهارT3، 93: زمستانT2، 93زیپائ

 

 

 
 

 

 

 

 
 )رودخانه سیمره( S1ها در ایستگاه مطالعاتي فراواني گونه -2 کلش

  درصد فراوانی

 

  گونه

  درصد فراوانی

  گونه
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سد  S2آوری شده از ایستگاه نمونه جمع 357از مجموع 

های ترتیب مربوطه به گونهترین فراوانی بهسیمره، بیش

Cyprinion mascrostomum  گونه%25/30با فراوانی ، 

Carassius gibelio  و گونه %36/24با فراوانی  Capoeta 

trutta  از خانواده %65/10با فراوانی Cyprinidae باشد.می 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )سد سیمره( S2ها در ایستگاه مطالعاتي فراواني گونه -3 شکل

 

سد  S3آوری شده از ایستگاه نمونه جمع 89از مجموع 

 های ترتیب مربوط به گونهها بهترین فراوانیسیمره، بیش

Carassius gibelio  فراوانی، گونه %93/53باCapoeta 

trutta  فراوانی و گونه  %22/20باCtenopharyngodon 

idella  فراوانی از خانواده  %35/12باCyprinidae باشد. می  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(مرهیسد س ستگاهیا) S3ها در ایستگاه مطالعاتي فراواني گونه -4 شکل

  فراوانی درصد

  گونه

  درصد فراوانی

  گونه
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 بحث
گونه  14در بررسی ماهیان رودخانه و دریاچه سیمره، 

 گونه  13شناسایی شد و که خانواده کپور ماهیان با 

های داخلی ایران باشد. در آبترین تنوع را دارا میبیش

های کپور ماهیان تشکیل از ماهیان را گونه %50بیش از 

ای، از نظر میزان ذخائر نیز دهند که عالوه بر تنوع گونهمی

غالب هستند که در مطالعه حاضر نیز این شرایط صدق 

ها و نیز کند و این نشان دهنده شرایط بهینه زیستی آنمی

تر ها با شرایط محیطی است. بیشسازش پذیری باالی آن

چیزخوارند که این خود ء خانواده کپور ماهیان همهاعضا

 باشد. دلیل مهمی بر بقاء اعضاء این خانواده می

های صید شده در سه ایستگاه مشخص کرد بررسی گونه

 6رودخانه سیمره ماهیان صید شده از  S1که در ایستگاه 

که ماهیان صید شده در باشد در حالیگونه مختلف می

گونه مختلف  12دریاچه سیمره از  S3و  S2های ایستگاه

دهد با حرکت به سمت دریاچه باشند که نشان میمی

ای افزایش یافته است.  ها و تنوع گونهسیمره تعداد گونه

Sheldon (1968 ،بیان کرد که شرایط مختلف اکولوژیک )

ها با های آننیازها و روابط غذایی موجودات و سازگاری

های مختلف را پراکنش گونهشان تراکم و محیط زیست

های مورد مطالعه دهد که در ایستگاهتحت تاثیر قرار می

 های مختلف مشاهده شد. ها روی گونهنیز این تفاوت

ها( های طبیعی و تاالبدریاچه پشت سد )همانند دریاچه

ریزی، از نظر شیالتی مکان پرورش اولیه، بلوغ جنسی، تخم

ماهیان، مامنی ناسبی برای بسیار ممرگ و در کل زیستگاه 

برای ماهیان از دست پرندگان و شکارچیان و نیز نقطه امنی 

کپور ماهیان در  خانوادهباشند. ها و غیره میهنگام سیالب

های داخلی ایران گونه داشته و در آب 2200دنیا بیش از 

ها ها و تاالبهای پشت سدها، رودخانهمنجمله دریاچه

 گونه( را دارا بوده 80)بیش از ترین تعداد گونه بیش

(Froese & Armantrout, 1980; Bianco & Banarescu, 

1982; Berg, 1949c; Saadati, 1977؛Pauly, 2008, 

2010; Coad, 1980, 1995  ؛1378همکاران عباسی و 

( که در مناطق 1384و عباسی،  1380عباسی و سرپناه، 

 مطالعاتی نیز چنین غالبیتی مشاهده شد. 

 کاراسرسد که ماهی نظر میهبق نتایج مطالعه کنونی بط

وارد  منطقه مورد تحقیقهمراه ماهیان پرورشی دیگر به به

از طریق  پرورشی هم احتماالً سفیدشده است. ماهی 

و اثری از آن  وارد شده است دریاچه پشت سدرهاسازی به 

ورود که الزم به ذکر است  .در رودخانه سیمره دیده نشد

توانند خطرات زیادی میاهیان به مناطق مورد مطالعه این م

های نیز برای جامعه ماهیان و اکوسیستم از قبیل رقابت

های ای، انتقال بیماری، رقابت در جایگاهزیستگاهی، تغذیه

های بومی ایجاد ریزی و تغذیه از الرو بچه ماهیان گونهتخم

 & Froeseمستجیر و وثوقی ؛) نمایند که منابع مختلفی

Pauly, 2008; Coad & Abdoli, 1993 ;Coad, 1995, 

( به این 1378؛ عباسی و همکاران، 1378عبدلی، ؛  ; 2008

 .اندخطرات اشاره نموده

مطالعه و ( به 1387و همکاران ) صادقی نژاد ماسوله

 شناسایی ماهیان بومی رودخانه سیمره در استان لرستان

ماهیان بومی نشان داد  هاپرداختند. نتایج تحقیقات آن

راسته  2خانواده از  4جنس،  12گونه،  20شناسایی شده 

 گونه به خانواده کپورماهیان 15از بین این ماهیان بودند که 

Cyprinidae ،دوگونه به خانواده Balitoridae ، دو گونه به

و یک گونه به خانواده مار   Sisoridaeماهیان خانواده گربه

که نتیجه شت. درحالیتعلق دا Mastacembelidae ماهیان

تحقیقات اخیر تنها وجود دو گونه از خانواده کپور ماهیان 

این احتمال وجود دارد به دلیل و مارماهیان را نشان داد. 

برداری و  موقعیت رودخانه سیمره در زمان متفاوت نمونه

استان ایالم دلیلی بر عدم وجود دو گونه دیگر در این 

چون قسمتی از رودخانه که در لرستان جاری منطقه باشد. 

پیوندند و این امر ممکن است، که دیگر رودها به آن می

 های دیگر را قوت بخشد.است احتمال ورود خانواده

جمعیت و بررسی فراوانی ( با 1388عباسی و همکاران )

گل، پیرسلمان و مناطق تاالبی های آقماهیان تاالب

نشان  رم آباد استان همدانحهای گاماسیاب و رودخانه

جز در هکه مروارید ماهی موصل در همه مناطق )ب ندداد

گونه غالب  4ترین فراوانی را داشته ولی گل( بیدشتاالب آق

ها بیان داشتند آن دیگر در این نواحی دارای نوسان هستند.

زیر حوزه گاماسیاب )شامل تداالب پیرسدلمان و مناطق 

آباد( در مجموع مروارید ماهی  تاالبی گاماسیاب و حرم
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 12درصد، سیاه ماهی فلس درشت با  1/30موصل با 

 11با فراوانی  .Seminemacheilus sp درصدد و رفتگر ماهی

های ماهیدان در بین خانوادهو  درصد غالب بوده است

کپورماهیان با نوساناتی از نظر فراوانی  شناسدایی شدده نیز

و پس از آن رفتگر ماهیان قرار  غالب بوده در همه جا کامالً

که  ریاخ قیتحق جیمطالعه با نتا نیا جیدارندد. نتا

مطابقت  دانشتیغالب منطقه م هایرا گونه انیکپورماه

 از جملههدای طبیعدی مختلف کپورماهیدان در آب داشت.

ها ایران نیز غالب هستند )عباسی و همکاران، االبت دیگر

هدای داخلدی ایدران هدای آبگونده ترین(. بیش1382

های متعلق به کپورماهیان است که در پشت سدها، آب

)عبددلی،  وجود دارندها نیز ها و رودخانهطبیعی، تاالب

و  1378، 1383، 1385، عباسددی و همکدداران، 1378

 (. 1384و عباسددی،  1380؛ عباسددی و سددرپناه، 1388

اصلی غالبیت  بسیاری از محقیقین معتقدند که دلیل

های شیرین، توانایی کپورماهیان در مناطق مختلف آب

 باالی این ماهیان جهت سازش با شرایط متفاوت 

 ,Yu & Lee, 2002; Moyle & Cech) محیطی استزیست

1998.) 

های ماهی در منابع آبی، گونه میددزان تددراکم و پراکنش

بر بستگی به شرایط خود گونه و در مجموع روابط حاکم 

هدا نظیدر عوامدل فیزیکوشیمیایی )جنس زیستگاه گونه

بستر، سرعت جریدان آب، شدیب منطقده، آبددهی، 

عامدل دیگدر  30هدا، دمدای آب و بدیش از آلودگی

فیزیکوشیمیایی آب( و عوامل زیستی )پوشش گیاهی، 

 رقابت، میزان منابع غذایی و غیره( و میزان سازش 

شان دارد که منابع یط زیستهدای مداهی بدا محگونده

اند. بدرای مثدال افدزایش مختلفی به این مسئله اشاره نموده

های های فوقانی رودخانه به قسمتعمق آب از قسمت

ای و دست یکی از عوامل مهم در افزایش تنوع گونهپایین

 ,Sheldon,1968; Foltz, 1982; Adebisi) هاستتراکم آن

 (، افزایش عمق آب و توسعه 1992ووتن  ؛1988

های بوم شناختی های عمیدق باعث افزایش کنجحوضچه

ها ضمن ایجاد پناهگاه مناسب برای اغلب شده و این مکان

 های مختلف ماهیان، زیدستگاه مناسدبی بدرای گونه

عالوه با ه( ب1992ووتن،  ؛Sheldon,1968) باشندمی

یب، کاهش ارتفداع از افزایش عرض رودخانه، کاهش ش

های گیاهی بر تنوع ماهیان سطح دریا و افزایش پوشش

 ، بنابراین (Rahel & Hubert, 1991) گرددافزوده می

که مالحظه گردید دستیابی به دالیل تغییرات چنانآن

ها در مناطق مطالعاتی و هر اکوسیستم آبی نیاز به گونه

فیزیکوشیمیایی مورد مطالعه چند سداله بررسدی عوامل 

نیاز نظیر جنس بستر، شیب، دبی آب، عمق، دما، پی اچ، 

اکسیژن محلدول و شدوری و نیدز عوامدل زیستی نظیر 

ها، پوشش گیاهی و تراکم غذا در کنار فراوانی سایر گونه

باشد تا بتوان تحلیلی اصولی و فندی و مطالعه هر گونه می

 .کاربردی ارایه نمود

 

 منابع
پراکنش  ی. بررس1379ف.  ،ییم.، لوال ،ییافرا .1
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 یسفرها خچهی. تار1370ح.،  ز،یپرو اصالن .2

خزر.  یایدر در یشناس یماه قاتیو  تحق ییایدر
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Abstract 
In terms of critical climate, Iran is located in the exchange district of important animal 

geography, hence the fish fauna is diverse and interesting. The research identifies fish species 

at in Seymare River in Ilam province, dispersion of fishes and introducing native and exotic 

species. The study was performed in autumn and winter of 1393 and spring and summer of 

1394. Fish sampling was seasonal, by electrofishing devices, hand and expectation nets in two 

stations at Seymare dam and a station on the Seymare River. Overall, were identified 14 

species, belonging to 12 genera and 2 families of 2 orders of bony fishes. In terms of number 

of species, Cyprinidae family has the highest rate with 97.85 percent and Mastacembelidae 

family is ranked with 2.15 percent of the total species. Also Cyprinion macrostomum and 

Carassius gibelio had the most abundant, respectively 33.66 and 22.38 percent of the total 

number of samples, Luciobarbus esocinus and Luciobarbus kersin had the lowest incidence, 

each with a frequency of 0.33 percent. In the study areas, Cyprinidae family was highest 

distribution and among them Cyprinion mascrostomum was maximum distribution, 

Luciobarbus esocinus and Luciobarbus kersin were minimum distribution. In areas of study, 

a total of 12 species were native fish and 2 species (Ctenopharyngodon idella and Carassius 

gibelio) were exotic fish. In between stations, the stations 2 and 3 at Seymare dam were the 

most of frequencies and 1 station in Seymare River was lowest frequencies. Also, among the 

sampling stations, Seymare dam were the highest species diversity and Seymare River was 

the lowest number of species. 
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