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 چکیده

ایستگاه و با  استفاده از دستگاه  7انجام شد. نمونه برداری از ماهیان در  9313این پژوهش در دو فصل تابستان و پاییز در سال 

 و تراكم اثرات برداشت شن و ماسه بر روی  پژوهش بررسی  از این كیووات صورت پذیرفت. هدف 3/2وكر با قدرت ش الكترو

میباشد . نتایج نشان داد كه میزان تنوع گونه ای از باالدست رودخانه به  رودخانه هراز  ماهیان گونه ای تنوع  شاخص تغییرات

بود. اختالف معنی داری از نظر تنوع  33/2و  55/0زان آن به ترتیب برابر با پایین دست رودخانه افزایش یافت بطوری كه می

(. نتایج حاصل از بررسی بعمل آمده بر روی جمعیت ماهیان در p<05/0گونه ای در ایستگاههای مختلف وجود داشت )

نه را داشت كه می تواند رودخانه هراز نشان داد كه ماهی قزل آالی رنگین كمان غالب جمعیت ماهیان در باالدست رودخا

رقیب غذایی برای گونه بومی قزل آالی خال قرمز شده است. همچنین ماهیان صید شده از خانواده كپورماهیان از تنوع گونه 

ای و تراكم پایینی نسبت به گذشته برخودار بودند بطوری كه از گروه گونه های باربوس ماهیان هیچ نمونه ای صید نشد و سایر 

 ، ماهی خیاطه  (Capoeta capoeta) ، سیاه ماهی(Squalius cephalus)ثل سفید رودخانه ای گونه ها م

(Alburnoides eichwaldii)و قزل آالی خال قرمز ، (Salmo fario)   از تراكم بسیار پایینی برخوردار بودند كه این امر

، افزایش فعالیت بی رویه (Onchorhynchus mykiss)می تواند به دلیل فعالیت پرورش ماهی قزل آالی رنگین كمان  

كارگاههای برداشت شن و ماسه، عدم توجه به نصب دستگاه فیلتراسیون جهت شستشوی سنگ ها ، كمبود استخرهای مناسب 

 رسوب گیر، افزایش كدورت آب و تاثیر آن بر روی تخم و الرو بچه ماهیان باشد

 و ماسه، رودخانه هراز،  ایرانماهیان، تنوع گونه ای، برداشت شن  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

كارگاه در استان مطرح می باشد كه سهم هر كارگاه در  30رودخانه هراز بعنوان قطب برداشت شن و ماسه با بیش از 

تن از بستر رودخانه و دیواره كوه می باشد بطوری كه پساب ناشی از خرد كردن و شستشوی سنگ ها  500روز بطور میانگین 

دستگاه سنگ شكن( وارد رودخانه می شوند و همین امر سبب افزایش كدورت آب و تاثیر آن روی كیفیت آب و  )بوسیله

ماهیان رودخانه هراز شامل ماهیان رودكوچ، بومی و غیر بومی (. 9313پراكنش ماهیان خواهد شد )افرائی بندپی و همكاران 

گونه  99جنس و  1سایی شدند كه خانواده كپورماهیان با داشتن خانواده شنا 1گونه از  20می باشند كه در مجموع تعداد 

گونه و سایر خانوده ها  2جنس و  2گونه و سگ ماهیان جویباری با  2جنس و  2متنوع ترین خانواده و آزاد ماهیان دارای 

 70دند كه نشان داد شامل سه خاره ماهیان، كفال ماهیان، دهان گردان، گامبوزیا ماهیان هر كدام با یک گونه شناسایی ش

( 9313(.  همچنین حسینی یان )9337درصد از ماهیان رودخانه هراز مهاجر و بقیه ساكن رودخانه بودند )بناگر و همكاران، 

درصد غیربومی و بقیه بومی رودخانه بودند بطوری كه سهم  3/27گزارش نمود كه از گونه شناسایی شده در رودخانه هراز 

گونه ماهی در آبهای داخلی ایران وجود دارد كه بطورعمده  935در حدود % بود. 10ین كمان بیش از فراوانی قزل آالی رنگ

ماهیان  رفتگر( و Balitoridae( و دو خانواده سگ ماهیان جویباری )Cyprinidaeخانواده كپورماهیان ) 3متعلق به 

(Cobitidaeمی )( (. خانواده كپورماهیان )9373عبدلی، باشندCyprinidae متعلق به گروه ماهیان استخوانی و از )

(. این خانواده دارای پراكنش وسیعی Nelson, 2006باشد )گونه می 2220های آب شیرین با حدود بزرگترین خانواده

های این خانواده (. یكی از جنس;Winfield and Nelson, 1991; Bellinger and Sigee, 2011باشد )درجهان می

گونه  32حدود  .(9373عبدلی، است ) (.Capoeta spp) باشد، جنس سیاه ماهیهای بیشتری میزمند بررسیكه در ایران نیا

و سیاه ماهی در آفریقا، آسیای میانه، سوریه، ایران، تركمنستان، حوضه دریاچه آرال، شمال هند و جنوب چین مشاهده 

 (. WWW.briancoad.com ;9312یش و همكاران گونه آن گزارش شد )خیر اند 7حدود در ایران تشخیص داده شد كه 

( یكی از گونه های بومی رودخانه هراز بوده و پراكنش آن در دیگر رودخانه Squalius cephalus (ماهی سفید رودخانه ای 

 ;9315نادری و همكاران   ;9371بندپی و همكاران های ایران از جمله شیرود، تجن، تنكابن، بابلرود گزارش گردید )افرائی 

 آرال دریای و خزر دریای آبریز حوضه تمام ایران در شمالی نیمه (. همچنین در9312رحمانی و همكاران 

(Bianco and Banarescu, 1997) و تیگریس  دجله های نمک، رودخانه دریاچه حوضه ارس، رودخانه ، در 

(Ramin and Dostdar, 2012 ،)دارد  وجود كارون رودخانه حوضه و اصفهان حوضه كردستان، زریوار دریاچه و ارومیه

 زیاد ها تاالب و ها رودخانه . تراكم ماهی سفید رودخانه ای در(9332رامین،  ;9335مصطفوی و عبدلی،  9373 عبدلی،)

افرائی بندپی و  ;9373 عبدلی،) ارندد آن مصرف به زیادی تمایل مردم و باشد می زیادی ورزشی صید ارزش دارای اما نیست

(. مطالعه و تحقیق از Coad, 2014) است رسیده ثبت به تركیه در ماهی این اقتصادی ارزش همچنین( 9315نادری، 

http://www.briancoad.com/
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عملیات استخراج و وضعیت ذخایر ماهیان كه دارای اهمیت بسزائی در بوم سازگان رودخانه هراز دارند ضروری بنظر می رسد. 

منجر به توسط كارگاههای برداشت شن و ماسه و تخلیه آب مورد استفاده در شستشوی شن و ماسه  شن و ماسهبهره برداری 

ماهیانی كه دربرابر . می شود در رودخانه افزایش بار محیط زیست با مواد رسوبی معلق وتولید مقدار زیادی ذرات ریز و معلق 

 یعبارتهرایند از بین رفته و جای خود را به ماهیان نامرغوبتر و بشرایط تخریب یافته تحمل پذیری كمتری دارند دراین ف

دانستن برخی اطالعات در خصوص میزان تراكم ماهیان در رودخانه هراز گامی (. 9373)مجنونیان،  مقاومتر خواهند داد

های مختلف ماهیان در هدف از این مطالعه بررسی پراكنش و تراكم گونه  شود. بنابراینها محسوب میضروری در حفاظت آن

ایستگاههای مختلف رودخانه هراز و مقایسه آن با اطالعات گذشته می باشد تا بتوان در كنار فعالیت برداشت شن و ماسه در 

 رودخانه ها به حفظ و حمایت از گونه های بومی در جهت توسعه پایدار گام مثبتی برداشت.

 مواد و روش کار

ایستگاه در طول رودخانه هراز  7صورت پذیرفت. تعداد  9313دو فصل تابستان و پائیز در سال نمونه برداری از ماهیان در طی 

)كارگاه شن و  2هردورود(، ایستگاه -)بلده 3)گزنک(، ایستگاه  2)پلور(، ایستگاه  9( كه شامل ایستگاه 9انتخاب گردید ) جدول 

 )مصب( بودند.  7)پل آمل( و ایستگاه  6ایستگاه  )كارگاه شن و ماسه بنیاد بتن(، 5ماسه بلبل خوان(، ایستگاه 

 1131مشخصات جغرافیایی ایستکاههای نمونه برداری در رودخانه هراز در سال  -1جدول 

 مشخصات جغرافیایی نام ایستگاه ردیف

 عرض طول

 °52 ′03 ″29 °35 ′50 ″59 پلور 9

 °52 ′93 ″23 °35 ′52 ″97 گزنک 2

 °52 ′96 ″27 °36 ′03 51̋ بلده )هردورود( 3

 °52 ′29 53̋ °36 ′95 ″91 بلبل خوان 2

 °52 ′29 ″22̋ °63 ′22 ″11 بنیاد بتن 5

 °52 ′29 ″02 °36 ′23 ″30 پل آمل 6

 °52 ′26 ″26 °36 ′20 ″27 مصب 7
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ولت صورت گرفت.  900-300كیلووات و با ولتاژ  7/9نمونه برداری از ماهیان با استفاده از یک دستگاه الكتروشوكر با قدرت 

درصد تثبیت و سپس به آزمایشگاه منتقل شدند و مورد شناسایی و بررسی زیست سنجی قرار  90نمونه ها در محلول فرمالین 

استفاده شد  (. برای بررسی تنوع گونه ای در ایستگاههای مختلف از شاخص تنوع شانون وینرwww.fishbase.irگرفتند )

(Ludwig and Rynolds, 1988).  

 

 تعداد گونه می باشد. S و iتعداد گونه در ایستگاه  Pi وینر و–شاخص شانون  Hبطوری كه 

 (One-Way ANOVA) یكطرفه واریانس آنالیز و  t-test آزمونهای و SPSS 16افزار  نرم از ها داده وتحلیل تجزیه برای

 از گروهها بین روابط بررسی برای (.Bluman, 1997درصد صورت گرفت ) 5یه تست های آماری  در سطح استفاده شد. كل

 داده بصورت متغیرها روش این در كه شد استفاده MVSP (Multivariate Statistical Package) افزاری نرم برنامه

 می بندی طبقه ای خوشه بصورت آنها بستگیهم پیرسون، میزان همگونگی ضریب و طبیعی لگاریتم اساس بر ماتریسی های

 .Kovach, 2007)) شود

 نتایج و بحث

نمونه ماهی از گونه های مختلف در طی دو فصل تابستان و پاییز صید و مورد مطالعه قرار گرفتند.  973در مجموع تعداد 

، كفال ماهیان (Cyprinidae)، كپورماهیان (Salmonidae)خانواده شامل ازاد ماهیان  5ماهیان شناسایی شده در 

(Mugilidae) سه خاره ماهیان ،(Gastrosteidae) رفتگر ماهیان ،(Cobitidae) گاو ماهیان ،(Gobiidae)  (. 2بودند )جدول

% 1% و سایر خانواده ها هر كدام با 95% ، آزاد ماهیان وكفال ماهیان هر كدام با 23% ، گاوماهیان با 33خانواده كپورماهیان با 

گونه شناسایی شد كه سهم هر كدام از گونه ها در  92ن فراوانی را به خود اختصاص دادند. در مجموع، تعداد بیشتری

ایستگاههای مختلف در فصل تابستان و پائیز نشان داده شد. نتایج نشان داد كه گونه قزل آالی رنگین كمان 

(Onchorhyncus mykiss)  رگنده % بیشترین فراوانی و گونه گاوماهی س97با(Neogobius gorlab)  كمترین فراوانی 5با %

% و گونه 29با  (Chelon saliens)را نسبت به سایر گونه ها در فصل تابستان داشتند. در فصل پاییز گونه كفال پوزه باریک 

 % به ترتیب بیشترین و كمترین فراوانی را به خود اختصاص دادند.  9با   (Rutilus frisii)ماهی سفید 

 

 

http://www.fishbase.ir/
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 1131لیست گونه های مختلف ماهیان شناسایی شده در رودخانه هراز در سال  -2ول جد

 مهاجر ساكن  وضعیت خانواده نام علمی نام محلی نام فارسی

  Squalius cephalus كولی ماهی سفید رودخانه ای

 

 

CYPRINIDAE 

 

 - + بومی

 + - بومی Rutilus frisii سفید ماهی سفید

 - + غیر بومی Carassius auratus اشینی ماهی كاراس

 - + بومی Capoeta capoeta تیل خوس سیاه ماهی

 Alburnoides لپک ماهی خیاطه

eichwaldii 

 - + بومی

 - + بومی Cobitis taenia COBITIDAE - سگ ماهی جویباری

 - + بومی Salmo fario SALMONIDAE آزاد قزل آالی خال قرمز

 - - غیربومی Oncorhynchus mykiss زادآ قزل آالی رنگین كمان

یزلك گاوماهی شنی  Neogobius 

fluviatilis 

GOBIDAE بومی + - 

یزلك گاوماهی دم گرد  Neogobius 

melanostomus 

 - + بومی 

 - + بومی  Neogobius gorlab یزلك گاو ماهی سر گنده

 - - غیربومی Chelon sallies MUGLIDAE كفال كفال پوزه باریک

 - - غیربومی  Chelon auratus كفال كفال طالیی

 Gasterosteus - ماهی سه خاره

aculeatus 

GASTEROSTIDAE غیربومی + - 

 

از تنوع گونه ای بیشتری نسبت به سایر ایستگاهها برخوردار  7بررسی وضعیت ماهیان در فصل تابستان نشان داد كه ایستگاه 

 .R)و ماهی سفید  (C. saliens)یان در این ایستگاه متعلق  به گونه كفال پوزه باریک ، الف( و غالب جمعیت ماه2بود )شكل

frisii) های قزل بود كه این امر می تواند به مصبی بودن زیستگاه و حضور گونه های دریایی و رودخانه ای مرتبط باشد. گونه

از  2، 9در باالدست رودخانه یعنی در ایستگاههای  تنها (S. fario)و قزل آالی خال قرمز  (O. mykissاالی رنگین كمان )

صید شدند. همچنین نتایج نشان داد در فصل پاییز غالب جمعیت ماهیان در  3شاخه اصلی و در شاخه فرعی یعنی ایستگاه 

 .C)هی مربوط به گونه های سیاه ما 5)كفال پوزه باریک( و كمترین آن در ایستگاه  C. saliensمربوط به گونه  7ایستگاه 

capoeta)  و ماهی خیاطه(A. eichwaldii)  گونه سیاه ماهی  6بود. در ایستگاه(C. capoeta) گونه ماهی  2، در ایستگاه



 ........................................بررسی پراكنش و تنوع گونه ای ماهیان                                                  و همكاران  افرائی بندپی

44 
 

ماهی قزل آالی  3و  2و در ایستگاه  (S. fario)ماهی قزل آالی خال قرمز  3، در ایستگاه (S. cephalus)سفید رودخانه ای 

، ب(. اختالف معنی داری از نظر تراكم ماهیان در 2گونه های غالب شناسایی شدند )شكل بعنوان  (O. mykiss)رنگین كمان 

ماهی قزل آالی رنگین كمان  3و  2در ایستگاه  (.p>05/0دو فصل تابستان و پاییز در ایستگاههای مختلف وجود نداشت )

(O. mykiss)  اری از نظر تراكم ماهیان در دو فصل ، ب(. اختالف معنی د2بعنوان گونه های غالب شناسایی شدند )شكل

 (. p>05/0تابستان و پاییز در ایستگاههای مختلف وجود نداشت )

 

 الف

 

 ب

تغییرات ایستگاهی تراکم گونه های مختلف ماهیان در فصول تابستان )الف( و پاییز)ب( در رودخانه هراز در سال  -2شکل

1131 

نتایج حاصل از آنالیز خوشه ای ضریب تشابه پیرسون در ایستگاه ها و گونه های مختلف ماهیان بر اساس میزان تراكم  3شكل 

%  75در طبقه اول دارای بیشترین ضریب تشابه با  2و 9آنها در رودخانه هراز را نشان می دهد. نتایج نشان داد كه ایستگاههای 

%( ، در طبقه چهارم  51با طیقه دوم ) 2%، در طبقه سوم، ایستگاه 73ضریب تشابه در طبقه دوم با  6و  5، ایستگاههای 

%( را با سایر طبقات داشت كه  5بود كه كمترین همگونگی ) 7%( و طبقه پنجم مربوط به ایستگاه  20با طبقه اول ) 3ایستگاه 

ختلف رودخانه بستگی داشته باشد. آنالیز خوشه این امر می تواند به حضور گونه های مختلف و پراكنش آنها در ایستگاههای م

حضور  7%( را بین گونه سه خاره ماهی با گاوماهی سرگنده كه هر دو در ایستگاه  15ای بین گونه ای بیشترین ضریب تشابه ) 

% و 57ای  %، سیاه ماهی با سفید رودخانه 10داشتند، نشان داد. میزان ضریب تشابه بین ماهی كپورچه با سگ ماهی جویباری 

% محاسبه شد كه این امر می تواند به پراكنش، تراكم و حضور و عدم حضور  32قزل آالی رنگین كمان با قزل آالی خال قرمز 

 ماهیان در ایستگاههای مختلف بستگی داشته باشد. 
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A 

 الف

B 

( بر B )( و گونه های مختلف ماهیان A)درصد( در ایستگاه های مختلف ) . آنالیز خوشه ای ضریب تشابه پیرسون3شكل  ب

 اساس میزان تراكم ماهیان در رودخانه هراز

برابر با  9شاخص تنوع گونه ای شانون از باالدست به سمت پایین دست رودخانه افزایش یافت، بطوری كه میزان آن در ایستگاه 

از  3و  2بدست آمد و ایستگاههای  33/2برابر با  7( و ایستگاه 53/9) 6(، ایستگاه 9) 5 ، ایستگاه52/9برابر با  2، ایستگاه 55/0

تنوع ای برخوردار نبوده است كه این امر می تواند به پراكنش آنها به ترتیب در در قسمت های باالدست، میانی و مصبی 

گیاهی بستگی داشته باشد، جاییكه با  رودخانه به خاطر افزایش عمق، عریض شدن رودخانه، كاهش شیب بستر و پوشش

فرضیه افزایش تنوع گونه ای ماهیان از قسمت های باالدست رودخانه به پایین دست رودخانه، همخوانی دارد. این موضوع می 

ای عوامل در رودخانه شامل شیب بستر، عریض شدن رودخانه، عمق رودخانه و نزدیكی به مصب تواند به دلیل تغییرات پاره

بستگی داشته باشد. بطوری كه در رودخانه هراز به دلیل برداشت های بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه، احداث سدهای 

انحرافی و عدم كانال پلكان ماهی رو بر روی سدها و پلها و از بین رفتن پوشش گیاهی بر روی شكل ظاهری رودخانه تاثیر 

می باشد  آن محیطی شرایط در تغییرات بیان كننده رودخانه، یک از بخش هر رد ماهی مختلف گذاشته است. حضور گونه های

(Taylor and Cook, 2012) عمق كه نتایج حاصل از این پژوهش را تایید می نماید. بر اساس مطالعات انجام شده، افزایش 

 تغذیه آب مختلف های الیه از یماه مختلف گونه های زیرا دارد، گونه ای تنوع افزایش در بسزایی آب و شیب بستر تأثیر

)مصب(، به  7این موضوع برای رودخانه هراز نیز صادق است. چنانكه در ایستگاه  (.Rahel and Hubert, 1999میكنند )

دلیل نداشتن پلكان ماهی رو بر روی پل و عریض شدن و داشتن عمق مناسب از تنوع گونه ای بیشتری نسبت به سایر 

پوشش  بود، مؤثر گرگر رودخانه در ماهیان فراوانی و گونه ای تنوع نوسانات در كه عواملی د. ازجملهایستگاهها برخوردار بو

( كه با مطالعه حاضر 9312بود )میرساالری و همكاران،  پاییز فصل در به ویژه مورد مطالعه ایستگاههای در موجود گیاهی
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 برای غذا تولید در درون آب، به اكسیژن تزریق و گیری كربن ملع بر عالوه آبزی نیمه و آبزی همچنین گیاهان همخوانی دارد.

( كه با 9319میباشند )خوشناموند،  ماهیها ازجمله آبزیان از بسیاری تخمگذاری برای مناسبی محل و مفید گیاهخوار آبزیان

توپوگرافی، جغرافیایی،  نتایج بدست آمده مطابقت دارد. در مطالعه حاضر پراكنش گونه های مختلف ماهیان عالوه بر شرایط

به دلیل عدم فعالیت كارگاههای  2و 9شیب و نوع بستر رودخانه به كیفیت آب رودخانه نیز بستگی نشان داد. در ایستگاه های 

شن و ماسه، باال بودن ارتفاع از سطح دریا، كوهستانی بودن منطقه، شفاف بودن آب و افزایش اكسیژن محلول تنها خانواده آزاد 

% جمعیت را بخود اختصاص داد. بناگر و 15غالب  بودند و از بین این خانواده گونه قزل آالی رنگین كمان بیش از  ماهیان

)گزنک( غالب جمعیت مربوط به قزل آالی رنگین  9اظهار نمودند كه در رودخانه هراز در ایستگاه  9337همكاران در سال 

هی سفید رودخانه ای گونه غالب، در ایستگاه سوم و چهارم )نزدیک شهر كمان بود و در ایستگاه دوم )بعد از سد منگل( ما

آمل( گونه های سیاه ماهی، گاوماهی و ماهی خیاطه و در مصب كفال پوزه باریک غالب رودخانه بودند كه نتایج مطالعه حاضر 

كثیر مصنوعی مولدین ماهی سفید و را تایید می كند. حضور بچه ماهی سفید در مصب رودخانه هراز می تواند به دلیل برنامه ت

 ماهی همراه به ماهی سیاه رهاسازی بچه ماهیان به رودخانه در بهار توسط سازمان شیالت ایران بیان نمود. گونه های مختلف

 حساب به پراكنش و تعداد لحاظ به ایران شیرین آبهای در ها گونه فراوانترین ( جزءAlburnoides eichwaldiiخیاطه )

( در مقابل، در 9331جوهری و همكاران  ;9330افرائی بندپی و همكاران  ;9373افرائی بندپی،  ;9373)عبدلی، آید می

، سیاه ماهی و ماهی سفید رودخانه ای از حد مطلوبی برخوردار نبوده  (A. eichwaldi)رودخانه هراز جمعیت ماهی خیاطه 

نامناسب بودن كیفیت آب، افزایش كدورت آب، كاهش اكسیژن است و بشدت كاهش یافته است جائیكه می تواند به دلیل 

( و سایر موارد اشاره شده در این تحقیق بستگی داشته باشد، چرا كه 9335نادری و همكاران  ;9319محلول )فرزانه و همكاران 

اثر گذاشته و در  افزایش میزان مواد جامد معلق در آب می تواند بر روی تخم حاصل از تكثیر طبیعی و تخمک گشایی آنها

(، گزارش نمودند كه در حوضه 2097و همكاران )  Esmaeiliنهایت سبب كاهش جمعیت ماهیان بومی رودخانه می شود. 

%(، 2/33خانواده از ماهیان غیر بومی زیست می كنند كه سهم خانواده كپورماهیان بیشترین مقدار با  1گونه از  21آبهای ایران 

بودند. در مطالعه حاضر سهم  3/3% و سایر خانواده ها با 7/7%(، كفال ماهیان با 92گامبوزیا ماهیان ) %،33/95آزاد ماهیان با 

% بدست امد كه شامل گونه های كپورچه، قزل آالی رنگین كمان، كفال پوزه باریک، 79/35ماهیان غیر بومی در رودخانه هراز 

 توجه مطابقت دارد. بهر حال و با (، 2097و همكاران )  Esmaeiliلعهكفال طالیی و ماهی سه خاره می باشند كه با نتایج مطا

 و شده تخریب مهرگان كفزی بی و ماهیان مداوم رودخانه، زیستگاه مسیر تغییر در رودخانه هراز و ماسه و شن برداشت  به

كارگاه  30كه فعالیت بیش از  ( ضمن این9373باشد )بناگر و همكاران،  می موثر ای ماهیان گونه تنوع و بر فراوانی بالطبع

معادن شن و ماسه در مسیر و اطراف رودخانه هراز تاثیر بسزایی را بر روی كیفیت آب بخصوص میزان كدورت آب و در نهایت 

 (. 9313پراكنش و تراكم ماهیان رودخانه هراز داشته است )افرائی بندپی و همكاران، 
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 یافته پژوهشی

میزان تراكم ماهیان صید شده در ایستگاهها و فصول مختلف نشان داد  درداری را نیهای معنتایج این تحقیق تفاوت

مختلف بخاطر  افزایش كدورت آب به دلیل برداشت بی رویه شن و ماسه اما آنچه مسلم است تراكم كم ماهیان در ایستگاههای 

سیون جهت جلوگیری پساب ناشی از شستشوی از بستر رودخانه و دیواره كوهها ، نداشتن یک برنامه مدون برای نصب فیلترا

ها ، كمبود استخرهای رسوب گیر مناسب برای كاهش آلودگی آب و تاثیر این فعالیت بر روی چرخه زندگی ماهیان )سن، سنگ

از رشد، تغذیه، زادو ولد، مرگ و میر( می باشد. بنابراین برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی حفاظت از رودخانه هر

بصورت كوتاه مدت و بلند مدت برای شركت های تعاونی برداشت شن و ماسه و پرورش دهندگان ماهیان سردابی پیشنهاد می 

 گردد. 
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Abstract 

This research was carried out in two seasons of summer and autumn in 2014. Fish sampling 

was done using a 2.3kW electrofishing in 7 stations. The purpose of this study was to 

investigate the effects of sand and gravel harvesting on abundance and variation of Shannon 

Wiener Index of Haraz River community. The results showed that the species diversity 

increased from the upstream (0.55) to the downstream (2.83) of the river and there was a 

significant difference in Shannon wiener index at different stations (p<0.05). The results of 

the survey on fish populations in the Haraz river showed that rainbow trout (Onchorhyncus 

mykiss) had the predominant fish population in the upstream of the river, in which could be a 

food competitor for the indigenous species of brown trout (Salmo fario) which led to a 

decrease in the populations of brown trout and its absence in catch and sampling was in the 

main stream of the river. Also, the catches from the cyprinidae were of a lower variety and 

density than the past, so that no specimens were collected from the species of fish Barbus spp. 

groups, and other species such as Squalius cephalus, Capoeta capoeta, Alburnoides 

eichwaldii, and brown trout (S. fario) has a very low abundance, which could be due to fish 

aquaculture,  the increased activity of the sand and gravel extraction, the lack of attention to 

the installation of filtration apparatus for rocks washing, increasing the water turbidity and its 

effect on the eggs and larvae of fish. 

Keywords: Fish, species diversity, Sand grapple, Haraz, River, Iran 

 

 

 


