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 چکیده

 ظور،ین منداجرا درآمد. ببه دینور، استان کرمانشاه،رودخانه در تنوع زیستی ماهیان های شاخصتعیین حاضر با هدف  پژوهش
دست در باال 6ایستگاه  که انتخاب شدنددینور رودخانه برداری از ماهیان در طول نمونه ایستگاه جهت 6، تعداد 1397 ماهدر تیر

 ر انجام شد.گاه الکتروشوکبرداری با استفاده از دستنمونهعملیات . ترین دست رودخانه قرار داشتدر پایین 1و ایستگاه رودخانه 
های صید شده بیشتر گونه ،در این مطالعهند. گونه بود 20صید شدند که متعلق به  دینوراز رودخانه نمونه ماهی  2543در مجموع، 

دارای ترتیب به Capoeta truttaو  Alburnus sellalهای ( تعلق داشتند و گونهCyprinidaeبه خانواده کپورماهیان )
، وینر -امل شانونشهای تنوع زیستی شاخصدر این مطالعه،  .بودند بررسیهای مورد بیشترین و کمترین فراوانی در بین گونه

های خصشا کهاد دست آمده نشان دنتایج به ای، غالبیت و یکنواختی )همگنی( تعیین شدند.سیمپسون، غنای گونهمارگالف، 
ایستگاه چهارم با  با افزایش همراه بودند، اما پس از 4( تا ایستگاه 5و  6های باالدست )وینر و مارگالف از ایستگاه -شانون

ن در س از آپن، ایستگاه چهارم بیشترین مقدار این شاخص را نشان داد اما کاهش مواجه شدند. در مورد شاخص سیمپسو
 خود اختصاص دادای را بهگونه ءکمترین مقدار غنا 6ای، ایستگاه گونه ءفت پیدا کرد. از نظر غناشدت اُایستگاه سوم به

در بین ن همگنی بیشترین میزادارای  4ه مشاهده شد. اگرچه ایستگا 4ای در ایستگاه گونه ءکه بیشترین مقدار غنادرحالی
همگنی مشاهده شد.  کاهش 3خصوص ایستگاه دست بههای پاییناما پس از این ایستگاه در بخش ،بودهای مورد مطالعه ایستگاه

رین و در تکم 4اه که میزان غالبیت در ایستگطوریبه شاخص همگنی نشان داددر این مطالعه شاخص غالبیت رابطه معکوسی با 
تواند ناشی دینور می های تنوع زیستی در طول رودخانهتغییرات مشاهده شده در شاخص به بیشترین مقدار خود رسید. 3ایستگاه 

های ناشی از دهرهاسازی انواع آالین نیزاز تغییرات کاربری اراضی در حریم رودخانه، برداشت غیراصولی شن و ماسه و 
 های خانگی به رودخانه دینور باشد.عتی و فاضالبهای کشاورزی، صنفعالیت

 

 ، همگنی، غالبیتینرو-رودخانه دینور، شاخص سیمپسون، شاخص شانون کلیدی: لغات
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 مقدمه
های اکولوژیک مربوط سیستمای به عملکرد تنوع گونه

های آشفتگیناشی از  اثراتها و است و به درک مکانیسم
 Das andکند )نند آلودگی کمک میمحیطی ما

Chakrabarty, 2007; Mora et al., 2008; Bhuyan 

et al., 2017; Jewel et al., 2018براین، (. عالوه
های مختلف مانند در زمینه هااطالعات حاصل از تنوع گونه

 ،سازی خطرات انقراض و در نتیجهکمی، اکوسیستم ءاحیا
تنوع زیستی و حفاظت از مناطق  هایبرنامهبندی اولویت

(. Naigaga et al., 2011) گیرندمورد استفاده قرار می
دهد که ارزیابی تعداد خوبی نشان میمجموع این موارد به

عنوان  های موجود در یک اکوسیستم، همچنان بهگونه
 استشناسی مطرح یکی از موضوعات اساسی در علم بوم

(Radkhah, 2017). 
دلیل قرارگیری در یک موقعیت ویژه  ایران بهکشور 

جغرافیایی از تنوع باالی ماهیان در آبهای داخلی برخوردار 
؛ رادخواه و همکاران، 1394)رادخواه و ایگدری،  است

 (2018و همکاران ) Esmaeili پژوهش . بر اساس(1394
Cyprinidae ،Nemacheilidae ،Gobiidae ،

Cyprinodontidae ،Clupeidae  وCobitidae 
را ماهیان آبهای داخلی ایران در بین ها ترین خانوادهمتنوع

رادخواه ؛ 1394رادخواه و ایگدری، ) خود اختصاص دادندبه
 Radkhah et al., 2019; Radkhah؛ 1399و همکاران، 

and Eagderi, 2020;)ی در فهای مختل. تاکنون، پژوهش
فون ماهیان انجام  منظور بررسی آبهای داخلی ایران به

عباسی و  تحقیقات توان بهکه از جمله آنها می شده است
عباسی و (، 1387عبدلی و نادری )، (1380سرپناه )

(، عباسی و 1392عباسی و همکاران )(، 1388همکاران )
( 1397) افرائی بندپی و همکارانو  (1395همکاران )

 اگرچه تحقیقات انجام شده پیرامون فوناشاره کرد. 
حال،  اینماهیان در ایران قابل مالحظه است، اما با 

های مطرح در زمینه تنوع زیستی در ارزیابی شاخص
مقایسه با مطالعه فون ماهیان کمتر مورد توجه قرار گرفته 

های اندکی پیرامون تنوع زیستی تاکنون پژوهشاست. 
انجام شده کرمانشاه ای استان های رودخانهاکوسیستم
خانی و حسنتوان به مطالعات از جمله آنها میاست که 

( در حوضه رودخانه سیروان، بیوکانی و 1397همکاران )
علیزاده ( در حوضه رودخانه گاماسیاب و 1390همکاران )

اشاره رود ( در رودخانه گاوه1395مرزناکی و همکاران )
 های آبیتنوع زیستی اکوسیستمرو، مطالعه از این کرد.

های تحقیقاتی در علم عنوان یکی از ضرورت هنوز به
 شناسی کشور مطرح است.ماهی

های اخیر ر سالرشد صنعت و کشاورزی د با توجه به اینکه
یه جمله در حاشاز  ی استان کرمانشاههادر حاشیه رودخانه

ی موجب شده است تا ساختار و تنوع زیسترودخانه دینور 
 بر، دمورد تهدید قرار گیرنویژه ماهیان جوامع آبزی آن به

 تنوعفراوانی و بررسی با هدف مطالعه حاضر این اساس، 
های با استفاده از شاخص دینورودخانه رماهیان زیستی 
 ءینر، مارگالف، سیمپسون، غناو -شانونشامل زیستی 

 منظور درک روند تغییرات به ای، غالبیت و همگنیگونه
معه جاه که با توسعه اثرات دست رودخانبه طرف پایین آنها

 اجرا درآمد.بهانسانی همراه است، 

 
روش کارمواد و   

 برداریهای نمونهها و روشانتخاب ایستگاه
دینور استان در رودخانه  1397اه محاضر در تیرتحقیق 
براساس ایستگاه  6 در این مطالعه،انجام شد.  کرمانشاه

های متغیرهای مختلف محیطی از قبیل مولفه
هیدرولوژیک )دبی، سرعت جریان آب(، نوع بستر، عمق 

برداری نمونه جهت ...و  رودخانه، پوشش حاشیه رودخانه
. موقعیت (1399)رادخواه و همکاران،  ندانتخاب شد

در  1ایستگاه ترتیب از بهها جغرافیایی این ایستگاه
ه ارائ 1در جدول در باالدست  6دست تا ایستگاه پایین

تکرار  3متر با  30برداری از هر ایستگاه از نمونه ه است.شد
متر طول رودخانه بر اساس روش  90و در مجموع از 

 Samusبا استفاده از دستگاه الکتروشوکر )رفت یک

Mp750 ) .پس از شناسایی و تعیین فراوانی، انجام شد
منظور حفاظت از ذخایر  به های صید شدههمه نمونه

 حیط رودخانه بازگردانده شدند.به مماهیان 
 
 
 



 30( 3) 1400مجله علمی شیالت ایران 

 

167 

برداری در های نمونهمختصات جغرافیایی ایستگاه :1جدول 

 دینور مسیر رودخانه
Table 1: Geographical coordinates of sampling 

stations along the Dinor River 
 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ایستگاه

1ایستگاه   47°  26′  46" 34°  26′  11" 

2ستگاه ای  47°  25′  55" 34°  28′  51" 

3ایستگاه   47°  22′  43" 34°  31′  28" 

4ایستگاه   47°  24′  6" 34°  32′  34" 

5ایستگاه   47°  27′  26" 34°  34′  30" 

6ایستگاه   47°  33′  44" 34°  44′  56" 

 
 های تنوع زیستیو شاخص شناسایی ماهیان

یدهای منظور شناسایی ماهیان از کل در این پژوهش، به
و همکاران Esmaeili از قبیل شناسیمعتبر و جدید ماهی

های تنوع شاخص( استفاده شد. 2021) Coad( و 2018)
 ء، مارگالف، سیمپسون، غناوینر -شانونشامل زیستی 

از با استفاده  ای، غالبیت و یکنواختی )همگنی(گونه
قرار  مورد بررسی Pastو  BiodiversityProافزارهای نرم

  .گرفتند
 

 نتایج
د ری شده، تعداابردماهی نمونه 2543از ، بر اساس نتایج

و  ، درصد فراوانیهاگونه فهرستگونه شناسایی شدند.  20
در های ماهی غیربومی هر کدام از گونه زاد/وضعیت بوم

تشخیص  ،شایان ذکر است شده است. ارائه 2جدول 
 ومنابع آخرین س ها بر اسازاد/ غیربومی گونهوضعیت بوم

ن و همکارا Esmaeiliشناسی مانند کلیدهای معتبر ماهی
 ( انجام گرفت.2021) Coad( و 2018)
 

 باشد(می دهنده حضور گونه در ایستگاه مورد نظرهای ماهی، تعداد و درصد فراوانی آنها )عالمت ستاره نشانفهرست گونه :2جدول 
Table 2: List of fish species, abundance and their percentage (star indicates the presence of fish species in the station) 

 تعداد  ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 ST-5 ST-6 هاگونه
 درصد

 فراوانی 
 غیربومی زاد/بوم

Garra rufa * * * * * - 206 10/8 - 

Capoeta shajariani * * * * * * 170 68/6 زادبوم 

Carrasius gibelio * * * - - - 18 70/0 غیربومی 

Chondrostoma regium * * * * * - 119 67/4 - 

Alburnus sellal * * * * * * 1358 40/53 - 

Squalius berak * * - - - - 10 39/0 - 

Barbus lcerta * * * * * - 84 30/3 - 

Pseudorasbora parva * - * - - - 13 51/0 غیربومی 

Alburnoides nicolausi * * * * * * 212 33/8 بومزاد 

Cyprinion macrostomum * * * - * - 59 32/2 - 

Capoeta aculeata * * - * * * 28 10/1 بومزاد 

C. trutta * - - - - - 1 039/0 - 

Acanthobrama marmid - * * - - - 7 27/0 - 

Squalius lepidus - * * * * - 51 00/2 - 

Mastacembulus mastacembulus * * - - - - 16 62/0 غیربومی 

Oxynoemacheilus karunensis * * * * * * 81 18/3 زادبوم 

O. kiabi * * * * * - 75 94/2 زادبوم 

Gambusia affinis * * - - - - 16 62/0 غیربومی 

Cobitis avicennae - * - * - - 10 39/0 زادبوم 

Sasanidus kermanshahensis - - - * - * 9 35/0 زادبوم 
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های تنوع زیستی در شاخصمحاسبه حاصل از نتایج 
بر ارائه شده است.  3در جدول  های مورد مطالعهایستگاه
( )باالدست 5و  6های ایستگاه ،دست آمدهبه ایجتناساس 

 2و  1های ایستگاه وترتیب کمترین تعداد گونه به
تعداد  .بودندتعداد گونه  بیشتریندارای  دست()پایین
کمترین  4بیشترین و در ایستگاه  1در ایستگاه  ماهیان
های شاخصهای تنوع زیستی، از نظر شاخص بود. تعداد

( تا 5و  6های باالدست )وینر و مارگالف از ایستگاه -شانون
با افزایش همراه بودند، اما پس از ایستگاه  4ایستگاه 

در مورد شاخص سیمپسون،  اجه شدند.چهارم با کاهش مو
،ایستگاه چهارم بیشترین مقدار این شاخص را نشان داد

از  شدت افت پیدا کرد.اما پس از آن در ایستگاه سوم به
 ءکمترین مقدار غنادارای  6ای، ایستگاه گونه ءنظر غنا

این در حالی است که بیشترین مقدار  این بود،ای گونه
شاخص رابطه با در  .وجود داشت 4در ایستگاه شاخص 

بیشترین میزان همگنی از  4همگنی، اگرچه ایستگاه 
های در بخش، اما پس از این ایستگاهبرخوردار بود، 

کاهش همگنی  ،3ایستگاه در خصوص دست بهپایین
شاخص غالبیت تحقیق، . در این داری نشان دادمعنی

میزان  هکطوریبه نشان دادرابطه معکوسی با همگنی 
دارای  3کمترین و در ایستگاه  4غالبیت در ایستگاه 

 . بودمیزان بیشترین 
 

 های مورد مطالعه در رودخانه دینورهای تنوع زیستی در ایستگاهنتایج و مقادیر شاخص :3جدول 
Table 3: Results and values of biodiversity indices in the studied stations in Dinor River 

 هاشاخص 1ایستگاه  2ایستگاه  3ایستگاه  4ایستگاه  5ایستگاه  6ایستگاه 

 S-آرایه 16 17 13 12 11 6
 افراد 920 510 433 160 246 274
 نروی -شانون 589/1 897/1 965/0 211/2 719/1 915/0

 مارگالف 198/2 566/2 977/1 167/2 816/1 890/0

 سیمپسون 638/0 730/0 408/0 874/0 724/0 542/0

 ایغنای گونه 524/0 752/0 625/0 949/0 701/0 362/0

 غالبیت 361/0 269/0 591/0 125/0 275/0 457/0

 همگنی 306/0 392/0 202/0 760/0 506/0 416/0

 
 بحث

منظور مقایسه این  های تنوع زیستی بهاستفاده از شاخص
 ها که تحت تاثیرها با شرایط حاکم بر رودخانهشاخص
های انسانی از قبیل کشاورزی قرار دارند، از جمله فعالیت

فراوانی و تنوع بررسی های تحقیقاتی مرسوم است. روش
اطالعات تواند می در یک اکوسیستم آبی ای ماهیانگونه

در اختیار ساختار جوامع ماهیان از مفید و اساسی 
ان ماهیبیشتر  ،براساس نتایج قرار دهد.شناس بوممحققین 

که این  خانواده کپورماهیان تعلق داشتند رودخانه دینور به
دریاچه  ( در1380عباسی و سرپناه ) یهاپژوهش نتایج با

چایِ ( در رودخانه قره1392، عباسی و همکاران )سد ارس
( در دریاچه 1395استان همدان، عباسی و همکاران )

حوضه در ( 1397خانی و همکاران )حسنارسباران و 
 بر اساس زیرا، داشتخوانی کامالً هم دخانه سیروانرو

کپورماهیان (، 2018و همکاران ) Esmaeili هایپژوهش

ای را در بین گونه بیشترین تنوع گونه 117با بیش از 
 اند.خود اختصاص دادهایران بههای داخلی ماهیان آب

در  ایستگاه 6ماهی از  2543در مجموع،  ،در مطالعه حاضر
نی بیشترین فراوانشان داد که و  انه دینور صید شدرودخ

 نهکمترین آن در باالدست رودخا و دست رودخانهپایینر د
دست فراوانی ماهیان از باالعبارت دیگر،  وجود دارد. به

که چنین  دست با کاهش همراه استرودخانه به پایین
( و 1390بیوکانی و همکاران )مطالعات در  ینتایج
 .است گزارش شدهنیز  (1396ندپی و همکاران )بافرائی

 .A متعلق به گونهماهیان بیشترین فراوانی یق، قدر این تح

sellal ی غالب در رودخانه عنوان یک گونه بهکه  بود
در مطالعه یوسفی ساداتی و  .شودمحسوب میدینور 

ای و الگوی پراکنش تنوع گونه بر( که 1395همکاران )
های استان در رودخانه( .Alburnus spلی )کوجنس شاه

بیشترین دارای  آلبرنوسبود، جنس  کرمانشاه انجام شده
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 C. truttaهای مورد مطالعه، در بین گونه. بودفراوانی 
ترتیب در بهآن از عدد و تنها دو  بودکمترین فراوانی دارای 

هرحال، این نتایج به داشت. حضور 6و ایستگاه  1ایستگاه 
گرا عنوان یک گونه عام به A. sellalکه گونه  دادشان ن

ای قابلیت باالیی در سازگاری به شرایط متنوع رودخانه
آبهای در که یک گونه شاخص  C. trutta دارد، ولی گونه

و حضور  فراوانی، ستهاباالدست رودخانهنواحی تمیز و 
 دهد.نشان میکمتری 

 در C. gibelioغیربومی  حضور گونه مقاوم و ،عالوههب
نامساعد محیطی شرایط  بیانگرهای اول تا سوم ایستگاه
همگنی و  های تنوع زیستیشاخصتواند باشد که آنها می

. مشابه این حالت برای باشداین موضوع میتایید در 
آمورچه مانند های غیربومی و مهاجم گونه

(Pseudorasbora parva ) گامبوزیا )وGambusia 

affinis ) (1399)رادخواه و همکاران،  است صادقنیز .
در های غیربومی و مهاجم حضور گسترده گونه

، خصوص در ایستگاه اولبههای مورد مطالعه، ایستگاه
های ویژه گونهسایر ماهیان به بریرات منفی تواند تاثمی

 Cobitis avicennaeو  C. shajarianiبومی از قبیل 
. رادخواه و (Radkhah et al., 2016; 2017) باشدداشته 

( بیان داشتند که گونه آمورچه به دلیل 1397همکاران )
پتانسیل تولیدمثلی  نیزتحمل گسترده شرایط محیطی و 

های آبزی یک باال قادر است در بسیاری از اکوسیستم
جمعیت غالب را تشکیل دهد. این جمعیت غالب در گذر 

طه اشغال آشیان اکولوژی سایر واستواند بهزمان می
ای ماهیان و در اثرات منفی بر تنوع گونه ،های ماهیگونه

این چنین اکوسیستم داشته باشد. آن  نهایت تنوع زیستی
( نیز صادق G. affinisدر مورد گونه گامبوزیا ) یوضعیت

 (.1399)رادخواه و همکاران، باشد می
( بیشترین 211/2وینر در ایستگاه چهارم )-شاخص شانون

تغییرات این شاخص با بود که بیانگر این است که مقدار 
بر اساس معیارهای است.  شاخص سیمپسون هماهنگ

شاخص تنوع، اگر چنانچه مقدار شاخص شانون کمتر از 
 1-3یک باشد، تنوع پایین است. اگر مقدار این شاخص 

یشتر از اگر مقدار آن بباشد، نشان دهنده تنوع متوسط و 
(. Ulfah et al., 2019دهنده تنوع باالست )باشد، نشان 3

های ، تنوع زیستی ماهیان در همه ایستگاهبر این اساس
جز ایستگاه چهارم پایین مورد مطالعه در رودخانه دینور به

در حد متوسط  در ایستگاه چهارم میزان تنوعبود، ولی 
 .شودارزیابی می

است  تغیرم 0-1 در دامنهدامنه شاخص سیمپسون 
(BFSC, 2021 .)شاخص سیمپسون در  بیشترین مقدار

اه ( و کمترین مقدار آن در ایستگ874/0ایستگاه چهارم )
چهارم و  یها، ایستگاهبنابراین( مشاهده شد. 408/0سوم )

بیشترین و کمترین میزان تنوع دارای ترتیب سوم به
 زنی. این نتایج با شاخص غالبیت بودندای ماهیان گونه

ین بیشتردارای ایستگاه سوم  به عبارت دیگر، .مرتبط است
کمترین میزان شاخص سیمپسون و میزان شاخص غالبیت 

هارم . مشابه این حالت برای ایستگاه چبودای( )تنوع گونه
تر و شاخص سیمپسون باالتر که شاخص غالبیت پایین

با توجه به نتایج میزان همبستگی داشت، صادق است. 
ن و غالبیت، این وینر، سیمپسو-های شانوناخصباالی ش

 نتایج قابل انتظار بود.
در مورد شاخص مارگالف، بیشترین مقدار این شاخص 

هارم ( و چ19/2(، اول )56/2های دوم )ترتیب در ایستگاهبه
 هااین ایستگاه تفاوت زیادی بینو ( مشاهده شد 16/2)

الف نشان بودن میزان شاخص مارگوجود نداشت. باال 
 هایدست رودخانه )ایستگاههای پاییندهد که ایستگاهمی
 . بربودندبیشترین مقدار شاخص مارگالف دارای ( 2و  1

شاخص ( Mehler et al., 2015)مطالعات قبلی  اساس
دست با مارگالف از باالدست رودخانه به سمت پایین

ر افزایش همراه است. باال بودن مقدار شاخص مارگالف د
 های سیمپسون ونتایج حاصل از شاخصبا ایستگاه چهارم 

 . نتایج این مطالعه نشان دادگرددمیتایید نیز وینر -شانون
که کمترین مقدار شاخص مارگالف در ایستگاه ششم 

 ودخانهعنوان ایستگاه باالدست در ر به ،( که در واقع89/0)
های فتهشود، ثبت شد. این نتیجه با یادینور شناخته می

نه ( در رودخا1399حاصل از مطالعه رادخواه و همکاران )
ر خوانی داشت. آنها اظهار نمودند که مقدارود همزرینه

ه برود از بخش باالدست شاخص مارگالف در رودخانه زرینه
 دست با کاهش همراه بود.سمت پایین
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 ( بیشترین760/0از نظر شاخص همگنی، ایستگاه چهارم )
که خود اختصاص داد درحالیمقدار همگنی را به

 کمتریندارای ( 202/0( و سوم )306/0های اول )ایستگاه
Krebs (1989 ) هاییافته بر اساس. بودندمیزان همگنی 

قرار داشته  0-5/0در دامنه اگر چنانچه شاخص همگنی 
ر اهیان به عنوان یک جامعه آشفته در نظباشد، جامعه م

-75/0در دامنه شاخص این شود. در صورتی که گرفته می
 است دهنده یک جامعه ناپایدارنشان ،قرار داشته باشد 5/0

نوسان  75/0-1در دامنه گر چنانچه، مقدار این شاخص و ا
ر داشته باشد، جامعه ماهیان به عنوان یک جامعه پایدا

 Krebsبا توجه به اظهارات رو، از این. گرددمعرفی می
های مورد نمود که اکثر ایستگاه اظهارتوان ( می1989)

 دهنده یک جامعه آشفتهمطالعه در رودخانه دینور نشان
های واسطه توسعه فعالیتکه این موضوع به باشندمی

در  انسانی در مسیر رودخانه قابل توجیه است. این مسئله
دارای ه چهارم که در مقایسه با سایرین ایستگامورد 

 نیز صادق است و این ایستگاه به بودبهترین وضعیت 
شود. مجموع این جامعه ناپایدار شناخته میعنوان یک 

دهد که از نظر شاخص همگنی، شرایط نتایج نشان می
 ستنامساعدی بر جامعه ماهیان در رودخانه دینور حاکم ا

(Ulfah et al., 2019) . 
ت میزان شاخص غالبیو کمترین بیشترین بر اساس نتایج، 

این نتایج . ه شدمشاهد 4و  3های ترتیب در ایستگاهبه
سایر با  شاخص غالبیتدهنده این است که نشان

، سیمپسون، ینرو -شانونهای مورد مطالعه شامل شاخص
و همکاران  Ulfahرابطه عکس دارد.  مارگالف و همگنی

ردند بیان کآنها و  نمودهتایید را ن موضوع اینیز ( 2019)
که هرچه مقدار شاخص غالبیت در یک اکوسیستم آبی 

ه یابد و بالعکس، هرچ، میزان تنوع کاهش میباشد بیشتر
 قدارمقدار تنوع ماهیان در یک پیکره آبزی بیشتر باشد، م

ها یافتهاین  .یابدشاخص غالبیت آن اکوسیستم کاهش می
 باشد.یج ارائه شده در مطالعه حاضر میسو با نتاهم

ای ماهیان از تنوع گونهنشان داد که حاضر نتایج مطالعه 
نوسانات مختلفی داشته است که باید از  6 الی 1ایستگاه 

Grando (2000 ) زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
ای های رودخانهبیان کرد که جوامع ماهی در اکوسیستم

ای، تنوع و فراوانی از گونه ءالگوی افزایش غنامعموالً از 
بر اساس نتایج  .کننددست تبعیت میباالدست به پایین

 الی 1های ای از ایستگاهاین مطالعه، تقریباً تنوع گونه
به باالترین  4و در ایستگاه است افزایش یافته  4ایستگاه 

میزان خود رسیده است. این در حالی است که در 
ای کاهش محسوسی داشته گونه ءغنا 6و  5های اهایستگ
 باالدستهای ای در ایستگاهگونه ءعلت کاهش غنااست. 

را عالوه بر موقعیت آن نسبت به سایر  6ویژه ایستگاه به
توان به عوامل مختلف انسانی از جمله ورود میها، ایستگاه

های کشاورزی )کودهای های حاصل از فعالیتپساب
در نسبت داد. توسعه اسکان جامعه انسانی  میایی( وشی

تغییرات که  ( ابراز نمود2000) Bengenتایید این مسئله، 
ای ماهیان در یک اکوسیستم گونه ءغنا نیزتنوع زیستی و 

عوامل فیزیکوشیمیایی و در شدت تحت تاثیر آبی به
 دسترس بودن منابع غذایی قرار دارد.

نوع زیستی در رودخانه مورد های تبررسی اکثر شاخص
ایستگاه ششم  الیکه از ایستگاه اول  دادمطالعه نشان 

توان تنوع تغییرات پیچیده تنوع زیستی مشهود است. می
در رودخانه مورد مطالعه را به دو بخش تقسیم کرد  زیستی

که بخشی از آن قبل از ایستگاه چهارم و بخشی نیز پس از 
گیرد. اگرچه میزان قرار میایستگاه چهارم مورد بررسی 

 (5و  6های باالدست )ایستگاههای تنوع زیستی در ایستگاه
نوسانات مختلفی دارد، اما به طور کلی پایین بودن تنوع 

توان به مداخالت و ها را میزیستی در این ایستگاه
ها با های انسانی و در واقع، ورود انواع آالیندفعالیت

های کشاورزی و صنعتی جمله فعالیت منشاهای مختلف از
 باالدستهای ها در ایستگاهنسبت داد. ورود آالینده

تنوع زیستی ماهیان تاثیرات منفی داشته باشد.  برتواند می
نشان  6و  5های دست آمده از ایستگاههای بهبررسی گونه

، O. karunensisهای ها اغلب گونهداد که در این ایستگاه
O. kiabi ،S. kermanshahensis ،A. sellal ،C. 

shajariani ،A. nicolausi  وC. aculeata  حضور
در طول زمان  هااین گونههای ریختی سازگاری دارند.

موجب شده است که بتوانند بسیاری از شرایط محیطی در 
مثال،  برایند. های باالدست رودخانه را تحمل کنبخش

ها موجب شده است که در شکل خاص بدن این گونه
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های باالدست رودخانه که های تند آب در بخشجریان
)احمدی و  تحت تاثیر ارتفاع نیز قرار دارد، مقاومت کنند

 . (1395همکاران، 
 اهیانای و پراکنش مفراوانی، تنوع گونهبا توجه به اینکه 

های تواند تحت تاثیر متغیرهای محیطی در بخشمی
شود که در د، پیشنهاد مینه متفاوت باشمختلف رودخا

 وتحقیقات آتی ارتباط بین متغیرهای محیطی و فراوانی 
رار قای ماهیان در رودخانه دینور مورد مطالعه تنوع گونه

پارامترهای  گیرد تا به طور دقیق مشخص شود که کدام
ای ماهیان تاثیر بیشتری بر فراوانی و تنوع گونهمحیطی 

  رند.دا

 
بعمنا  

 .1395احمدی، س.، ایگدری، س. و جوادزاده، ن.، 
پذیری ریختی شکل بدن ماهی کاراس مطالعه انعطاف

(Carrassius auratusمطالعه موردی جمعیت :) های
 ب،رودخانه سفیدرود و دریاچه آالگل. اکوبیولوژی تاال

8 (27 :)115-107. 

 افرائی بندپی، م.ع.، نصراله زاده ساروی، رامین م.،
. بررسی پراکنش 1396اقری، س. و اسماعیلی، ر.، ب

 -میو تنوع گونه ای ماهیان در رودخانه هراز. مجله عل
 .54-43(: 7)2 ،ترویجی آبزیان دریای خزر

. 1397، .ر، ششهالپوی، ح. و فضل ،ی، م.بندپ یافرائ
گرگان.  جیدر خل انیماه یاو تنوع گونه ییشناسا

 .69-61: (2)27، مجله علمی شیالت ایران
 .1390بیوکانی، س.، امینی، ش. و سرخوش، ج.، 

 بررسی ماهیان رودخانه گاماسیاب استان کرمانشاه و
 ،شناسی جانوریتاثیر آلودگی بر پراکنش آنها. زیست

3(4 :)15-27. 
 خانی، م.، کیوانی، ی.، جبله، ا.ر، پوالدی، م. وحسن

ع بررسی فراوانی و تنو. 1397محبوبی صوفیانی، ن.، 
زیستی ماهیان حوضه رودخانه سیروان کردستان. 

 .50-35(: 3)6 ،شناسی کاربردیهای ماهیپژوهش
گزارش  نینخست .1394 ،ایگدری، س.و  ع.ر. رادخواه،

 Hemiculter leucisculus) یکولزهیحضور گونه ت

Basilewsky, 1855 )حوضه  رودنهیدر رودخانه زر(

آن. مجله  یستیز اتیخصوص ی( و برخهیاروم اچهیدر
 .121-116( :4)4 ،انیآبز یبوم شناس

 .1394 ،ایگدری، س.و  ع.ر.، پورباقر، ه. رادخواه،
 یهایژگیمؤثر بر و یکیعوامل اکولوژ یبررس

 Alburnus) یکولشاه یماه یسنجختیر

atropatenae Berg, 1925یها( در رودخانه 
 ،انیآبز ی. مجله بوم شناسرودنهیو زر رودنهیمیس
5(3: )12-20. 

رادخواه، ع.ر.، ایگدری، س.، پورباقر، ه. و حسینی، 
مروری بر پراکنش گونه غیربومی  .1397س.و.، 

( در آبهای داخلی Pseudorasbora parvaآمورچه )
ت ایران و بررسی اثرات اکولوژیکی آن. کنفرانس حفاظ

، های آبهای داخلی ایراناز ماهیان بومزاد اکوسیستم
شناسی نشگاه تهران( و انجمن ماهیگروه شیالت )دا

 .236-226، ص 1397آذرماه  28ایران، کرج، 

 .1399ع.ر.، ایگدری، س. و پورباقر، ه.،  رادخواه،
های ناشی از همپوشانی مروری بر اثرات و چالش

 Gambusiaآشیان اکولوژیک بین ماهی گامبوزیا )

holbrookiاولین کنفرانس های ماهی. ( و سایر گونه
، 1399اسفندماه  13و  12، وع زیستی فارستن

 دانشگاه شیراز.
، رادخواه، ع.ر.، ایگدری، س.، پورباقر، ه. و شمس، ی.

بررسی فون ماهیان و عوامل محیطی موثر بر . 1399
رود، حوضه دریاچه تنوع زیستی در رودخانه زرینه

 ارومیه )استان آذربایجان غربی(. مجله علمی شیالت
 .91-81(: 1)29، ایران

شناسایی، بررسی . 1380عباسی، ک. و سرپناه، ع.ن.، 
فراوانی و پراکنش ماهیان دریاچه سد ارس و 

 ،های ایرانی آن. مجله علمی شیالت ایرانشاخابه
10(2 :)41-62. 

 .1388سرشت، ک. و نوروزی، ه.، عباسی، ک.، نیك
گل، های آقشناسایی و بررسی جمعیت ماهیان تاالب

های گاماسیاب و مناطق تاالبی رودخانه پیرسلمان و
(: 1)1، آباد استان همدان. مجله اکوبیولوژی تاالبحرم

71-90. 
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نژاد، ا.، روحانی، ا. و سرپناه، عباسی، ک.، صادقی
شناسایی ماهیان حوضه رودخانه  .1392ع.ن.، 

چای استان همدان. دومین همایش ملی شیالت و قره
 فحه.ص 10، 1392آبزیان ایران، 

 .1395عباسی، ک.، صلواتیان، م. و عابدینی، ع.، 
شناسایی و بررسی فراوانی و ساختار طولی، وزنی و 

های نوین در آوریسنی ماهیان دریاچه ارسباران. فن
 .38-33(: 4)10 ،پروریتوسعه آبزی

تنوع زیستی ماهیان  .1387ا. و نادری، م.،  ،عبدلی
علمی آبزیان،  حوضه جنوبی دریای خزر. انتشارات

 صفحه. 242تهران. 
علیزاده مرزناکی، ع.، شجاعی کاوان، ل. و شهریاری، 

بررسی تنوع زیستی و فراوانی و پراکنش  .1395ر.، 
و  ثیررود استان کرمانشاه. علوم تکماهیان رودخانه گاوه

 .84-69(: 8)4 ،پروریآبزی
ر.  یزین.ع، وطن دوست ص، چنگ یسادات یوسفی

پراکنش جنس  یو الگو یاتنوع گونه یبررس. 1395
استان  یهادر رودخانه( .Alburnus spی )شاه کول

 ،4. دوره پرروییو آبز ریکرمانشاه. فصلنامه علوم تکث
 .65-74. صفحه 11شماره 

Bengen, D.G., 2000. Kosistem dan Sumber 

Daya Alam Pesisir dan Laut Sinopsis Pusat 

Kajian Sumber Pesisir dan Lautan Institut 

Pertanian Bogor Bogor, 62 p. 
BFSC, 2021. Barcelona Field Studies Centre. 

Simpson's Diversity Index. 

https://geographyfieldwork.com/Simpson%

27sDiversityIndex.htm. Cited 17 Feb, 2021 

Bhuyan, M.S., Abu Bakar, M., Hoque, M.E., 

ASM, S. and Islam, M.S., 2017. Industrial 

pollution and its effects on fish in 

Bangladesh: A review. Indian Journal of 

Science, 24(90): 46-57. DOI: 

10.11648/j.sjee.20170504.13 

Coad, B.W., 2021. Freshwater Fishes of Iran. 

Available at http://www.briancoad.com. 

Cited 5 May, 2021. 

Das, S.K. and Chakrabarty, D., 2007. The 

use of fish community structure as a 

measure of ecological degradation: a case 

study in two tropical rivers of India. 

Biosystems, 90(1): 188-196. DOI: 

10.1016/j.biosystems.2006.08.003 

Esmaeili, H.R., Sayyadzadeh, G., Eagderi, 

S. and Abbasi, K., 2018. Checklist of 

freshwater fishes of Iran. FishTaxa, 3: 1-95. 
Grando, C., 2000. Ecology of Communidades 

the Paradigm of Freshwater Pisces. 

University of Seville Secretariat 

Publications, Sevilla. 

Jewel, M.A.S., Haque, M.A., Khatun, R. and 

Rahman, M.S. 2018. A comparative study 

of fish assemblage and diversity indices in 

two different aquatic habitats in 

Bangladesh: Lakhandaha Wetland and 

Atari River. Jordan Journal of Biological 

Sciences, 11(4): 427-434. DOI: 

10.1078/JJBS.2018 

Krebs, C.H.J., 1989. Ecological metho-

dology Univ of British ColumbiaHarper 

Collins Publisher, 645 P. 

Mehler, K., Acharya, K., Sada, D. and Yu, 

Z., 2015. Factors affecting spatiotemporal 

benthic macroinvertebrate diversity and 

secondary production in a semiarid 

watershed. Journal of Freshwater Ecology, 

30(2): 197-214. DOI: 

10.1080/02705060.2014.974225.



 30( 3) 1400مجله علمی شیالت ایران 

 

173 

Mora, C., Tittensor, D.P. and Myers, R.A., 

2008. The completeness of taxonomic 

inventories for describing the global 

diversity and distribution of marine fishes. 

Proceedings of the Royal Society B: 

Biological Sciences, 275: 149-155. DOI: 

10.1098/rspb.2007.1315 

Naigaga, H., Kaiser, H., Muller, W.J., Ojok, 

L., Mbabazi, D., Magezi, G. and 

Muhumuza, E., 2011. Fish as bioindicators 

in aquatic environmental pollution 

assessment: A case study in Lake Victoria 

wetlands, Uganda. Physics and Chemistry 

of the Earth, 36(14–15): 918-928. DOI: 

10.1016/j.pce.2011.07.066 

Radkhah, A.R., Eagderi, S. and Mousavi-

Sabet, H., 2016. First record of the exotic 

species Hemiculter leucisculus (Pisces: 

Cyprinidae) in southern Iran. Limnetica, 

35(1): 175-178. DOI: 10.23818/limn.35.14. 

Radkhah, A.R., 2017. Introduction to some 

species of Argulus (Crustacea: Branchiura), 

parasitic infections in the freshwater fishes. 

Journal of Applied Sciences and 

Environmental Management, 21(7): 1268–

1271. DOI: 10.4314/jasem.v21i7.7. 

Radkhah, A.R., Eagderi, S. and 

Poorbagher, H., 2017. Habitat effects on 

morphological plasticity of Saw-belly 

(Hemiculter leucisculus) in the Zarrineh 

River (Urmia Lake basin, Iran). Journal of 

BioScience and Biotechnology, 6(1): 37-41. 

Radkhah, A.R., Eagderi, S. and 

Poorbagher, H., 2019. Book review: 

Fishes of Guilan, By Abbasi Ranjbar K. 

2017. 206 p. Iliya Culture Publication, 

Rasht, ISBN: 978-964-190-517-2. 

International Journal of Aquatic Biology, 

7(2): 112-116.  

Radkhah, A.R. and Eagderi, S., 2020. Anzali 

Wetland Basin Fishes, by Abbasi K., 

Moradi M. & Mirzajani A.R. 2018. North 

Green Books Publishing, Lahijan. First 

Edition, 144 p. ISBN: 978-622-6715-00-3. 

(In Persian). Iranian Journal of 

Ichthyology, 7(1): 120-124. 

Ulfah, M., Fajri, S.N., Nasir, M., Hamsah, 

K. and Purnawan, S., 2019. Diversity, 

evenness and dominance index reef fish in 

Krueng Raya Water, Aceh Besar. IOP 

Conf. Series: Earth and Environmental 

Science, 348: 012074. DOI: 10.1088/1755-

1315/348/1/012074.

 



Iranian Scientific Fisheries Journal                                                                                                       Vol.30,  No.3 

 

A study on the abundance and biodiversity indicators of fish in Dinor River, 

Kermanshah Province 

 
Radkhah A.R.1; Eagderi S.1*; Poorbagher H.1 

 
*soheil.eagderi@ut.ac.ir 

 
1- Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran 

 

Abstract 

The aim of this study was to determine the biodiversity indicators of fish in Dinor River, 

Kermanshah province. For this purpose, in July 2018, six stations were selected for fish 

sampling along the Dinor River, with Station 6 upstream and Station 1 downstream. Fish 

sampling was performed using an electroshocking device. In total, 2543 fish specimens were 

caught from the Dinor River, belonging to 20 species. In this study, most of the species caught 

belonged to the family Cyprinidae. Alburnus sellal and Capoeta trutta had the highest and 

lowest abundance among the studied species, respectively. In the present study, biodiversity 

indices including Shannon-Wiener, Margalf, and Simpson, species richness, dominance and 

homogeneity were determined. The results showed that the Shannon-Wiener and Margalf 

indices increased from the upstream stations (6 and 5) to station 4, but decreased after the 

fourth station. In relation to the Simpson index, the fourth station showed the highest value of 

this index, but then fell sharply in the third station. In terms of species richness, stations 6 and 

4 had the lowest and highest species richness, respectively. Although Station 4 had the highest 

level of homogeneity among the studied stations, but after this station, a decrease in 

homogeneity was observed in the downstream sections, especially Station 3. In this study, the 

dominance index showed an inverse relationship with homogeneity, so that the dominance 

value was lowest in station 4 and reached its highest in station 3. Changes in biodiversity 

indices along the Dinor River can be due to land-use changes in the riparian zone, improper 

extraction of sand, as well as the entry of pollutants from agricultural, industrial and domestic 

wastewater into the Dinor River. 
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