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  چكيده
منظور بررسي اثرات زيست محيطي مخزن سد شهيدرجايي بر فون آبزي منطقه صورت گرفت،  در اين تحقيق كه به

برداري از فروردين ماه نمونه 14و ماهيان منطقه انجام و در مجموع  آب ييايميكوشيزيف اتيخصوصنمونه برداري از 
نمونه  867نمونه از ايستگاه اول در پشت سد و  2129قطعه شامل  2996در مجموع تعداد . انجام شد 1388تأتير  1387

د شده، ماهي خياطه هاي صيدر مجموع نمونه. از ايستگاه دوم در پايين سد شهيد رجايي بعد از دو راهي كياسر صيد شد
خصوص در ايستگاه اول، تفاوت قابل  برداري، بههاي نمونهدرصد گونه غالب بود و فراواني آن در اغلب زمان 44با 

داري بين  نتايج رگرسيون چند متغيره نشان داده كه در ايستگاه پايين سد، همبستگي معني .ها داشتتوجهي با ساير گونه
). P>0.05(وجود ندارد ) كدورت، مواد جامد معلق، شوري و دما(صفات فيزيكوشيميايي  فراواني ماهيان صيد شده با

داري  عالوه، اگرچه در مورد ماهيان باالي سد، بين فراواني ماهيان صيد شده با دماي آب و شوري، همبستگي معني به
هاي برآورد جمعيت گونه ).P>0.05(داري مشاهده نگرديد  ، اما با بقيه عوامل همبستگي معني)P≤0.05(مشاهده شده 

قطعه در مترمربع بيشترين ميزان و  95/0با  )A. bipunctatus(ي خياطه  مختلف ماهي در ايستگاه اول نشان داد كه گونه
مقادير برآورد . قطعه در مترمربع كمترين مقدار برآورد شده است 057/0با  )P.malapterura( ردا ماهي تاج سگ

مقايسه ميانگين ). ANOVA, P≤0.05(داري را نشان داد  هاي متفاوت اختالف معني مختلف در ماههاي  جمعيت گونه
نشان داد كه  ها يبررس). P≤0.05(ها نشان داده است  ي گونه ي خياطه با بقيه داري بين گونه برآوردها، تفاوت معني

بر طبق  كهي طوربه .موثر باشد انيتواند بر جوامع ماه ياز جمله رودخانه م يعيطب يها  سامانه بومبشر در  يها يكار ستد
 ،انيمختلف ماه يهاتيجمع ييجدادر نتيجه تجن و  ي رودخانه يبر رو ييرجا دياحداث سد شه ،قيتحق نيا نتايج

 .شته استگذا يستيزيهاشاخصريو سايرا بر تعداد گونه، فراوانياقابل توجهاثرات 

  اي اثرات زيست محيطي، تنوع گونه رودخانه تجن، :كلمات كليدي
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 مقدمه. 1

 ريرودخانه در اثر ساخت سد تحت تاث يكيدرولوژيه طيشرا
آب، حركت  انيجر يسدها رو. رديگ يقرار م يعوامل مختلف

و باعث گذارند  يم ريثأرودخانه ت انيآب و آبز تيفيرسوب، ك
 يرو قتيرودخانه شده و در حق شناختي يختر راتييتغ جاديا

 نيا. اثرگذار است رودخانه ي سامانه شناسي بوم تمام عوامل
از مهاجرت  يريجلوگ رينظ يممكن است آثار بزرگ راتيتاث
آب به  انياز جر يبار بستر، انحراف بخش بيترس ان،يآبز

همراه داشته  به را البيس كيو كاهش پ يخصوص در زمان كم آب
 يرسوب ورود نيب يكه تعادل يدر صورت .)1376نجمايي، ( باشد

از نظر  ياسبمن طياز مخزن حاصل شود، شرا يو خروج
 زيستي جغرافياي اي دانش پايه .فراهم خواهد شد يطيمح ستيز

 و بوده اساسي اشكاالت داراي حال توسعه در كشورهاي در ماهيان
 از). Gopal, 2005(دارند  حفاظت فرآيند در متعددي نيز مشكالت

بيشتر  كشورها اين در ماهيان زيستي تنوع مطالعات رو اهميت اين
هاي مختلف ماهي در هر بخش از  حضور گونه. شود مي نمايان

ي تغييرات در شرايط محيطي آن بخش  كننده يك رودخانه بيان
ي است كه در اين ميان شيب مهمترين عامل آن است و در مناطق

داليل مختلف از جمله وجود سد و يا افزايش دبي،  كه بنا به
شود احتمال ناپديد  تغييرات شدت جريان زياد آب مشاهده مي

ها و  بنابراين بررسي تغييرات گونه. ها وجود دارد شدن برخي گونه
). Taylor et al., 2006(فراواني آنها در يك منطقه ضروري است 

هاي اخير، با وجود احداث سدهاي زياد در كشور از  در سال
جمله سد شهيد رجايي، متاسفانه اثرات زيست محيطي آنها بر 

هدف از . ها بررسي نشده است زيسمندان موجود در رودخانه
اثرات  ليو تحل هيو تجز يمطالعه، بررس تحقيق،اجراي اين 

  .نطقه استم انيآبزبر  ييرجا ديمخزن سد شه يطيمح ستيز

 راك  روشمورد مطالعه و  ي  منطقه. 2

رودخانه تجن از ارتفاعات جنوبي شهرستان ساري واقع در 
هاي پركوه، خليفه،  از كوه) هاي البرز رشته كوه( استان مازندران

 و اكثرگيرد  لت و از كوه نيزآباد سرچشمه مي كوه، سنگ قبله
جهت . دندارمتر از سطح دريا ارتفاع  3500ن آهاي  سرشاخه

شرق و شمال  نوبهاي تجن شمال غرب به ج سرشاخه انيجر
اصلي  ي كه در فواصل مختلف به بدنه استشرق به جنوب غرب 

  .)1شكل ( پيوندد مي ،جنوبي دارد ـ تجن كه روند تقريبي شمالي

  
  برداري نسبت به سد شهيد رجايي هاي نمونه ـ نقشه و موقعيت ايستگاه1شكل 

شدت دستگاه الكتروشوكر با  لهيوس هب انيمطالعه، ماه نيا در
شده به  ديص يها شده و نمونه ديولت ص 300تا  200 انيجر
 نيمختلف شمارش، و بالفاصله در محلول فرمال يها گونه كيتفك
 اتيخصوص ي،بردار مدت نمونه يط. شدند تيدرصد تثب 10
 تيهدا ،يآب رودخانه از جمله، كدورت، شور ييايميكوشيزيف

كدورت  يتاليجيآب توسط دستگاه پرتابل د يو دما يكيالكتر
  .شد يريگ اندازهHach شركت  Cension 5سنج مدل 

در منطقه محمد آباد  ييرجا ديپشت سد شه( اول ستگاهيا در
 ،كمتر آب رودخانه انيبا توجه به عرض، عمق و شدت جر) دودانگه

 تيبود و جمع سريم زيامكان محصور كردن منطقه با تور چشمه ر
در . زده شد نيتخم Le'crenروش  ي لهيوس هشده ب ديص يها گونه

 يمتر يليم 8متر از طول رودخانه با تور چشمه  50روش،  نيا
گونه  كيشده در تالش اول به تفك ديص يها نمونه. محصور شد

 ي گونه كيتفك ها به و نمونه دششمارش و بالفاصله تالش دوم انجام 
ي  معادله هاي صيدشده با استفاده از معيت گونهجو شده شمارش 

  :دگرديبرآورد ) Youngs & Robson, 1978( ريز
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 يها تعداد نمونه C1؛ برآورد شده تيجمع زانيم N: در آن كه
شده در تالش  ديص يها تعداد نمونه C2؛ شده در تالش اول ديص

   .است دوم
عرض، عمق و  ليدل هب) اسريك يبعد از دو راه( دوم ستگاهيا در

شدت  ليدل هآب رودخانه نگه داشتن تور ب يباال انيشدت جر
نبود و عمال  ريتور امكان پذ يها و بسته شدن چشمه انيجر

چهار  ستگاه،يا نيدر ا. انجام نشد انيماه تياز جمع يبرآورد
تور چشمه  نرودخانه كه امكان نگه داشت ريقسمت مختلف از مس

 ،يدوره مطالعات يطور ثابت در ط هوجود داشت، ب ي     تا حد  زير
  .در نظر گرفته شد يبردار جهت نمونه

معادله ها مختلف با استفاده از  ستگاهيدر ا انيماه يا گونه تنوع
  .ديمحاسبه گرد )Pielou, 1974( نريو ـ شاخص شانون
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log  

 n؛ هرگونه ينسب يفراوان pi ؛شانون هيمقدار نما 'H: كه در آن
  .است تعداد گونه

 شاخص مارگالوفمعادله از  ي گونه يمحاسبه غنا يبرا
)Ludwig & Reynolds, 1988( استفاده شد.  
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تعداد كل گونه  S؛ مارگالوف يشاخص غنا R1: كه در آن
تعداد نمونه مشاهده شده  Nي؛ ريگ موجود در هر واحد نمونه

  .است
استفاده شده  لويپ ي هيمحاسبه شاخص يكنواختي، از نما يبرا
و ) ها تعداد گونه( تنوع از دو مولفه غنا كه، نيبا توجه به ا. است
مقدار  نيتشكيل شده است، بنابرا) يكنواختي( ها گونه يفراوان

شرح زير يكنواختي از نسبت هر شاخص به حداكثر ممكن آن به 
  :)Ludwig & Reynolds, 1988( ديآ يدست م به
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 ؛شانون هيمقدار نما 'H؛ يكنواختيمقدار شاخص  'J: كه درآن
S  استتعداد گونه در نمونه مورد نظر.  

 تيجمع نيب تيغالب زانيم نييتع يبرا      ًعموما  ت،يغالب شاخص
صفر و  نيب) λ( تيمقدار شاخص غالب. شود يكار برده م هها ب گونه

 د،نك ليم كيسمت  است و هر چه مقدار آن به ريمتغ كي
و هر چه  استآن گونه در اجتماع  تيباال بودن غالب ي دهنده نشان
سمت  تر باشد، مقدار شاخص به كنواختيها  گونه نيافراد ب عيتوز

از  يكيعنوان  هب مپسونيشاخص س. خواهد كرد ليصفر م
. مطرح است يها گونه تيوضع يمعتبر در بررس يها شاخص

ا و عدد ـه گونه نيالب در بـدم وجود گونه غـع نيعدد صفر مب
 .ا استـه گونه نيدر ب ديشد تيالبـوجود غ ي هـمنزل به كي
به شرح زير است  مپسونيس تياخص غالبـشي  ادلهـمع
)Ludwig & Reynolds, 1988(:  
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نسبت  Piو  مپسونيس تيشاخص غالبمقدار  λ: كه در آن
  .ام استـ  iگونه  يفراوان

هاي مختلف  هاي مختلف در ماه براي مقايسه شاخص
ي  برداري از آناليز تجزيه برداري و در دو ايستگاه نمونه نمونه

ها از آزمون دانكن به  واريانس يك طرفه و براي مقايسه ميانگين
و همچنين براي ترسيم نمودارها از  SPSS 14افزار  كمك نرم

بط بين خصوصيات براي بررسي روا. اسنفاده شد Excelبرنامه 
هاي مختلف از رگرسيون چند  فيزيكوشيميايي آب و شاخص

 SPSS 14كمك نرم افزار  متغيره و ضريب همبستگي پيرسون و به
  .استفاده شد

 نتايج. 3

در اين تحقيق، پارامترهاي كدورت، مواد محلول، شوري و دماي 
بيشترين ميزان كدورت در ايستگاه اول . آب اندازه گيري شده است

ميكروزيمنس بر ثانيه و كمترين آن در  2240با مقدار  1387در مرداد 
در اين . ميكروزيمنس بر ثانيه بوده است 710با مقدار  1387آبان 

با ميزان  1387ايستگاه بيشترين مقدار مواد جامد محلول در مرداد 
بررسي . بوده است  368به مقدار  1387و كمترين آن در آبان   1118

دهد كه بيشترين مقدار در  در اين ايستگاه نشان ميميزان شوري 
 3/0با  1387درهزار و كمترين آن در آبان  1/1به ميزان  1388مرداد 

دهد كه  نوسانات دماي آب در اين ايستگاه نشان مي. درهزار است
درجه سانتيگراد و كمترين دما  9/22با  1388بيشترين دما در تير ماه 

  .انتيگراد استدرجه س 9با  1387در بهمن 
با  1387در ايستگاه دوم، بيشترين ميزان كدورت در شهريور 
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 1388ميكروزيمنس بر ثانيه و كمترين آن در تير ماه  1983مقدار 
بيشترين و . ميكروزيمنس بر ثانيه مشاهده شد 583به مقدار 

كمترين ميزان مواد جامد معلق در اين ايستگاه به ترتيب در 
بيشترين ميزان . است  290و  992ه مقدار ب 88و تير  87شهريور 

با  1388شوري آب در رودخانه تجن در اين ايستگاه، در شهريور 
درهزار  1/0به مقدار  1387درهزار و كمترين آن در بهمن  1

نوسانات دمايي در آب رودخانه در اين ايستگاه نشان . است
ا ب 1387دهد كه بيشترين دما در طي اين تحقيق در شهريور  مي

 2/8با مقدار  1387سانتيگراد و كمترين دما در بهمن  2/26دماي 
  .درجه سانتيگراد مشاهده شده است

مقايسه خصوصيات فيزيكوشيميايي آب رودخانه در دو 
ايستگاه باال و پايين سد شهيد رجايي نشان داد كه در مجموع در 

ي تحقيق، مقادير صفاتي مانند كدورت، مواد جامد  طول دوره
و شوري در ايستگاه اول بيشتر از ايستگاه دوم بوده ولي  محلول

دماي آب در ايستگاه دوم بيشتر از ايستگاه اول بوده است كه از 
) P>0.05( داري را نشان نداده است نظر آماري تفاوت معني

  ).5و  4، 3، 2هاي  شكل(

  
  ايستگاهي تجن در طي دوره تحقيق در دو  ـ نوسانات ميزان كدورت آب رودخانه2شكل

  
ي تجن در طي دوره  نوسانات ميزان مواد جامد محلول آب رودخانه ـ3شكل 

  تحقيق در دو ايستگاه

  

  
ي تجن در طي دوره تحقيق در  نوسانات ميزان شوري آب رودخانه ـ4شكل 

  دو ايستگاه

  
ي تجن در طي دوره تحقيق در دو  نوسانات ميزان دماي آب رودخانه ـ5 شكل

  ايستگاه

امل ـاهي شـقطعه م 2996تحقيق، در مجموع در اين 
، خياطه )Capoeta capoeta gracilis(ماهي  اهـهاي سي ونهـگ
)Alburnoides bipunctatus( زردك قلمي ،)Barbus mursa( ،

، ماهي )Luciobarbus capito(، اورنج )Barbus lacerta(زردك 
، سگ ماهي جويباري )Squalius cephalus(اي  سفيد رودخانه

دار  اري تاجـاهي جويبـم ، سگ)Cobitis taenia(خاردار 
)malapterura Paracobitis( ي ــي شنـاهــاومـو گ
)Neogobius fluviatilis( نمونه از ايستگاه اول در  2129، شامل

نمونه از ايستگاه دوم در پايين سد شهيد رجايي  867پشت سد و 
هاي صيد شده،  در مجموع نمونه. شدبعد از دو راهي كياسر صيد 

درصد گونه غالب بود و فراواني آن در اغلب  44ماهي خياطه با 
خصوص در ايستگاه اول، تفاوت قابل  برداري به هاي نمونه زمان

البته در ). 6شكل (ها داشته است  توجهي با ساير گونه
اي از اين گونه  در ايستگاه دوم هيچ نمونه 1387برداري مهر  نمونه

كمترين فراواني گونه صيد شده در اين تحقيق مربوط . صيد نشد
به ماهي اورنج بوده كه در طي مدت مطالعه فقط يك نمونه از 
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  ).7شكل (صيد شده است  1388ايستگاه دوم و در ارديبهشت 

  
هاي مختلف ماهي در ايستگاه باالي سد  گونه) به درصد(فراواني  ـ6شكل 

  هاي مختلف در زمانشهيد رجايي 

  
هاي مختلف ماهي در ايستگاه پايين سد  گونه) به درصد(فراواني  ـ7شكل 

  هاي مختلف شهيد رجايي در زمان

با توجه به عرض، عمق و شدت جريان كمتر آب رودخانه در 
پشت سد شهيد رجايي در منطقه محمد آباد (ايستگاه اول 

چشمه ريز ميسر امكان محصور كردن رودخانه با تور ) دودانگه
دليل  به 1388و فروردين  1387هاي آبان و اسفند  بود ولي در ماه

شدت زياد آب رودخانه برآورد جمعيت انجام نشد و در ساير 
هاي صيد شده، انجام برداري برآورد جمعيت گونه هاي نمونه ماه

  ).8شكل (گرديد 
نتايج رگرسيون چند متغيره نشان داده كه در ايستگاه پايين 

داري بين فراواني ماهيان صيد شده با صفات  د، همبستگي معنيس
وجود ) كدورت، مواد جامد معلق، شوري و دما(فيزيكوشيميايي

و ضرايب همبستگي پيرسون در اكثر موارد نيز ) P>0.05(ندارد 
همچنين، اگرچه در مورد ماهيان باالي سد، بين . پايين بوده است

آب و شوري همبستگي فراواني ماهيان صيد شده با دماي 
داري با  ، اما همبستگي معني)P≤0.05(داري مشاهده شد  معني

  ).P>0.05(ساير عوامل وجود نداشت 
هاي مختلف ماهي در ايستگاه اول نشان  برآورد جمعيت گونه

قطعه در  95/0با  )A.bipunctatus(ي خياطه  داده كه گونه
با  )P.malapterura( ردا ماهي تاج مترمربع بيشترين ميزان و سگ

براساس جدول . قطعه در مترمربع كمترين فراواني را دارد 057/0
هاي مختلف  آناليز ـ واريانس يك طرفه، مقادير برآورد شده گونه

داري را نشان داده است  هاي متفاوت اختالف معني در ماه
)P≤0.05 .( ،مقايسه ميانگين برآوردها، بر اساس آزمون دانكن

ها نشان داده  ي خياطه با بقيه گونه ين گونهداري ب تفاوت معني
دليل  ، به)بعد از دو راهي كياسر(در ايستگاه دوم ). P≤0.05(است 

شدت زياد آب رودخانه، عرض و عمق زياد رودخانه و شدت 
پذير نبوده و  ي ريز امكان جريان باالي آب، نگه داشتن تور چشمه

البته در اين . نشدهاي صيد شده انجام  برآوردي از جمعيت گونه
طور ثابت  ايستگاه، چهار قسمت مختلف از مسير رودخانه به

  .برداري ماهانه در نظر گرفته شد جهت نمونه

  
هاي مختلف در  تغييرات ميزان جمعيت برآورد شده براي گونه ـ8شكل 

  ايستگاه باالي سد شهيد رجايي

هاي باال و  اي شانون در ايستگاهبررسي شاخص تنوع گونه
ي تجن نشان داده كه اختالف  دست سد در رودخانه پايين
طور ميانگين در داري از نظر آماري وجود دارد و به معني
نوسانات ). P≤0.05(دست سد بيشتر از باالدست بوده است  پايين

برداري به غير از شهريور و  هاي نمونهشاخص تنوع در تمامي ماه
. باالدست سد بوده استدست رودخانه بيشتر از  در پايين 87مهر 

 443/0±075/0طور ميانگين مقدار اين شاخص در ايستگاه اول به
  .محاسبه گرديد 554/0 ± 088/0و در ايستگاه دوم 

اي در دو ايستگاه نشان داد كه در بررسي شاخص غناي گونه
در  837/0تا  87در شهريور  523/0ايستگاه اول اين شاخص از 

كه در ايستگاه دوم حداقل و ر حاليدر نوسان بوده، د 88خرداد 
 88و ارديبهشت  87هاي مهر ترتيب در ماه حداكثر اين شاخص به

مقايسه اين . در نوسان بوده است 497/1و  745/0با مقادير 
طور ميانگين در شاخص در دو ايستگاه نشان داده است كه به

بررسي اين شاخص . ايستگاه دوم بيشتر از ايستگاه اول بوده است
برداري،  هاي نمونهي تحقيق نشان داد كه در تمام ماه طي دوره
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مقدار شاخص در ايستگاه دوم بيشتر از ايستگاه اول بوده و 
  .ي تغييرات آن نيز در اين ايستگاه قابل توجه بوده است دامنه

بررسي شاخص يكنواختي نشان داده است كه تغييرات آن در 
ها تي از نظر آماري بين آندو ايستگاه تقريبا يكسان بوده و تفاو

هاي عالوه، شاخص تنوع در ماه به). P>0.05(مشاهده نشد 
ها در ايستگاه دوم بيشتر بوده و در بقيه ماه 87شهريور و مهر 

  .مقدار اين شاخص در ايستگاه اول بيشتر بوده است
هاي مرداد، بررسي شاخص غالبيت نشان داده كه به غير از ماه

مقدار اين شاخص در ايستگاه اول بيشتر است ، 87شهريور و مهر 
  ).P>0.05(داري را نشان نداد  ها تفاوت معنيولي مقايسه ميانگين

هاي مختلف با خصوصيات رگرسيون چند متغيره بين شاخص
هاي تنوع دهد كه شاخصها نشان ميفيزيكوشيميايي آب رودخانه

كدام از هيچ اي بااي و يكنواختي گونهاي شانون، غناي گونهگونه
صفات فيزيكو شيميايي آب رودخانه در دو ايستگاه همبستگي 

؛ اما شاخص غالبيت با دماي )P>0.05(داري نداشته است معني
داري داشته آب و شوري آب در ايستگاه دوم همبستگي معني

  ).P≤0.05(است 

  گيري نتيجهبحث و . 4

نشان داده  ستگاهيدر دو ا ييايميش كويزيف اتيخصوص سهيمقا
اول در  ستگاهيدر ا يكدورت، مواد محلول جامد و شور زانيم كه

ساخت سد  ليدلهب احتماالبوده كه  شتريب يتمام زمان نمونه بردار
- هب 87 وريدر شهر. بوده است ستگاهيا نيدر باالدست ا يانحراف

كدورت  زانيم دوم ستگاهيبودن آب رودخانه در ا يالبيس ليدل
نمونه  يهازمان يدر تمام آب يدما يول. است باال بوده اريبس

دوم  ستگاهيدر ا 88 بهشتيو ارد 87از بهمن  ريبه غ يبردار
كاهش ارتفاع و  ليدلهب احتماال اول بوده كه ستگاهياز ا شتريب

  .استهوا  يدما شيافزا
كه  كندميمشخص  ستگاهيشده در دو ا ديص يهاگونه يبررس

شده از  ديص انيماه ،ييرجا دياول در پشت سد شه ستگاهيدر ا
دوم در بعد از سد،  ستگاهيدر ا يگونه مختلف بوده ول چهار
ي آن  هدنده ند كه نشانهستگونه مختلف  نهشده از  ديص انيماه

تعداد  ،دست رودخانه نييپا يسمت نواح با حركت به است كه
 زانيم ينوع و به افتهي شيافزا يفيشده از نظر ك ديص يهاونهگ

بودن شاخص تنوع در  نييپا. دهد مينشان  شيافزا ياتنوع گونه
 ياگونه) يهمگن(ي كنواختيبودن  نييتوان به پاياول را م ستگاهيا

ها در گونه يكم يناهمگون فراوان عينسبت داد كه مربوط به توز
مختلف  طيمعتقد است كه شراشلدون  .است ستگاهيا نيا

 يهايموجودات و سازگار ييو روابط غذا ازهاين ،شناختي بوم
 را مختلفي هاگونه تراكم و پراكنش ستشان،يز طيمح با هاآن

  ).Sheldon, 1968( دهديم قرار ريتاث تحت
اول  ستگاهيها در اشاخص ريبرخالف سا تيغالب شاخص

 يباال يفراوان ي دهنده دوم بوده است كه نشان ستگاهياز ا شتريب
زمان مورد مطالعه بوده  يدر ط ستگاهيا نيگونه خاص در ا كي

ها در اكثر زمان اطهيخ ي گونه ،اول ستگاهيكه در اطوري  به. است
درصد  50 يد و معموال باالده مي نشانرا  ديص زانيم نيشتريب

معموال  زيدوم ن ستگاهيدر ا. گيرد دربرميشده را  ديص يهانمونه
  .بوده است يماه اهيس ،شده ديگونه ص نيترفراوان

درصد از ماهيان اقتصادي  79دهد كه مطالعات نشان مي
ها و آب شيرين زندگي حوضه جنوب درياي خزر يا در رودخانه

ماهيان (هستند  ها وابستهكنند و يا براي توليد مثل به رودخانهمي
متاسفانه در ...). خاوياري، ماهي سفيد، سياه كولي، كپور معمولي و

موجود در مهاجرت و يا مهاجرت در دليل موانع  هاي اخير به سال
ها در خطر انقراض قرار زمان توليد مثل ماهيان، نسل اغلب آن

ها اميدوار توان به نجات آناند و تنها با تكثير مصنوعي، ميگرفته
رغم نياز ي تجن، علي همچنين مشخص شد كه در رودخانه. بود

واخر گذاري و توليد مثل ماهيان مهاجر در ابه آب براي تخم
هاي ماهيان از زمستان و اوايل بهار كه اوج مهاجرت اغلب گونه

شود و آب دريا به رودخانه است، آب در سد مخزن ذخيره مي
). و در برخي مواقع خشك است(كمي در رودخانه جريان دارد 
هاي كشاورزي به آب دليل نياز زمين سپس در اواخر فصل بهار به

ايان يافته است، آب در رودخانه و در زماني كه مهاجرت ماهيان پ
بنابراين براي حفظ تنوع زيستي آبزيان . كندجريان پيدا مي

آبه، بايد حجم آب ها و درياي خزر، ضمن رعايت حقرودخانه
  .كافي و جريان آن در فصل توليد مثل ماهيان مد نظر قرار گيرد

دليل موقعيت كه، سد مخزني شهيد رجايي بهي آخر اين نكته
كاني و جانمايي، در محلي قرار گرفته است كه موجب خاص م
شده، وجود مواد آلي، رسوبات زدايي و از بين رفتن مراتع جنگل

هاي روستايي در مخزن نيز بر حاوي مواد مغذي و فاضالب
متاسفانه، عدم رعايت الگوي كشت و . آلودگي آن افزوده است

آفرين  ز موارد مشكلاي اپايين بودن راندمان انتفال آب نيز در پاره
شده است و تجمع رسوب در اين سد موجب كاهش عمر آن 

اين مخاطرات و پيامدهاي نامناسب زيست محيطي . شده است
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هاي مختلف آبزيان گذاري، جدايي جمعيتتاثير مستقيمي بر تخم
ها وجود آورده است و از اين طريق ميليونهاي آن بهو گونه
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