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انجـام   اين پروژه در ايستگاههايي بر روي رودخانه قمرود و سد پانزده خرداد در اسـتان قـم  

گرفت. كه هدف از اجراي آن معرفي گونه هاي مختلف ماهيان و همچنين انـواع موجـودات   

  نبتيك و ساير جانداران موجود در اين منطقه مي باشد. 

در اين بررسي از ادوات مختلف صيد, جهت صيد انواع ماهيـان سـاكن و مهـاجر ( بـومي و     

ر فرمالين و نمونه هاي نبتـوز را در الكـل   غير بومي ) استفاده گرديد ماهيان را پس از صيد د

فيكس كرده و پس از انتقال به تهران كارهاي بيـومتري عكـس و در آوردن دنـدان حلقـي از     

نمونه ها انجام گرفته و بعد به كمك استاد راهنما جناب آقاي دكتر غالمحسين وثوقي اقـدام  

ايسـتگاه   5و تابسـتان و در  به شناسايي جنس و گونه آنها شد كه اين كار در دو فصـل بهـار   

مختلف انجام گرفت بيشتر ماهيان صيد شده متعلق به خانواده كپورماهيان بودنـد كـه برخـي    

 داراي ارزش اقتصادي و برخي فاقد ارزش اقتصادي مي باشند . 
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  مقدمه :  

 هدف از بررسي و مطالعه آبزيان رودخانه ها نهايتاً باعث شناسايي استعدادها و ساير امكانات

  آبي استان در رابطه با پروش آبزيان مي باشد.

مطالعـاتي نيـز دربـاره خصوصـيات      –در اين بررسي عالوه بر مشخصات سد پانزده خـرداد  

  جغرافيايي و منابع آبي استان قم انجام شده است كه در ذيل به آن اشاره مي شود.

ادهاسـت كـه يكـي از    هدف از بررسي و مطالعه آبزيان رودخانه و منابع آبي شناسـايي استعد 

نكات مهم پروش آبزيان مي باشد و از طرفي رشد روز افـزون جمعيـت در كشـور موجـب     

گشته تا مسئله كمبود پروتئين اهميت حياتي پيدا كند لذا عالوه بر استفاده از منبع آبي وسـيع  

كشورمان در جنوب و شمال نبايد از منابع غني آبي كه در آبهاي داخلي كشور موجود اسـت  

غافل ماند و اميد است كه با پژوهش و مطالعـات گسـترده اسـتعدادهاي بـالقوه ايـن آبهـا را       

  بصورت بالفعل در آوريم.  

به عبارت ديگر شناسايي ماهيان جهـت پـي بـردن بـه زيسـت شناسـي آنهـا و مطالعـه بـوم          

سازگانهاي آبي اولين قدم محسوب مي گردد كه بر پايه اينگونه اطالعـات و جمـع بنـدي و    

ردازش آنها مي توان روشهاي صيد, بهره برداري از نظر زماني و مكاني و ارزيابي ذخـاير و  پ

  ترميم ذخاير را تعيين كرده و در اختيار بخشهاي اجرائي قرار داد.  
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  فصل اول

  محيط شناسي

  

  زمين شناسي :  1-1

مركزي  به طور كلي دوران سوم قسمت مهمي از نواحي اطراف قم به واسطه درياي مديترانه

 –پوشيده بوده و رسوبات و ته نشينهاي درياي مزبور اكنون در اطراف كوههاي شـاه جمـال   

  و ساير كوههاي شهرستان قم ديده مي شود.  –كيكويه  –خضر  –دوبرادران  –نرداغي 

آثار درياي مزبور در نقاط نامبرده همان رسوبات ماكاكر ( آهك ) و بعضي اوقـات سـنگهاي   

كي مي باشند كه متعلق به دوره ميوسن از دوران سوم است كه در تمـام  گچي و سنگهاي نم

تشكيالت ميوسن مارنهاي خاكستري و طبقات گچ و كنگلومرا شناخته شـده اسـت در روي   

طبقه گفته شده و در زير تشكيالت ميوسن سنگهاي سبز و آهكهاي ماسه دار ديده مي شـود  

تريد و بـه خصـوص جـنس اسكوتالسـوبر و     كه محتوي فسيل خارپوستاني از فاميل كليپتاس

  توندرا مي باشد. 

در روي طبقه نامبرده رسوبات مارني و آهكي وجـود دارد كـه بـه طـور وفـور داراي فسـيل       

روزنه داراني از فاميل اربيتوئد مي باشد مخصوصاً جنس معروف لپيد و سيكلينا در نزديكـي  

الي كـره نرداتـي فـراوان اسـت     متري خط آهن و همچنين در دامنـه شـم   500شاه جمال در 
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درروي تمام تشكيالت فوق الذكر مانهاي سبز رنگ ديگري قرار گرفتـه اسـت كـه داراي دو    

كفه ايها فراوان است و از آن جمله مي توان جنس معروف پكـتن را نـامبرد خصوصـاً گونـه     

قرنيـه  فراوان آيكتن تيژي ( آيكتن تيژي از بي سران نرم تنان دوران سوم است كه دو صدف 

راست و چپ و دوزايده پهن در دو طرف لوال داشـته اسـت از فسـيل مـذكور در كوههـاي      

  شهرستان قم فراوان ديده مي شود) در تمام مارنهاي سبز رنگ وجود دارد. 

  موقعيت و وسعت   1-1-1

  كيلومتر مربع مي باشد  14631استان قم تقريباً در مركز ايران قرار دارد مساحت آن 

به استان تهران, از مشرق به استان سمنان, از جنوب به اسـتان اصـفهان و    اين استان از شمال

از غرب به استان مركزي محدود است اين استان در غرب درياچه نمك (مسـيله ) و دشـت   

  كوير واقع شده است. 

  ناهمواريها ( پستي و بلندي )  2-1-1

  ناهمواريهاي استان را به سه نوع مي توان تقسيم كرد :  

  ي كوهستان -1

 پايكوهي   -2

 دشت ها   -3

  نواحي كوهستاني :  -1



 5555

متر را شامل شده و عمدتاً در جنوب غرب آن قرار گرفتـه انـد    1500نواحي باالتر از ارتفاع 

كوههاي استان جزئي از رشته كوه مركزي ايران مي باشد نقش نواحي كوهستاني به صـورت  

محسوس از نظر دمـاي   تأثير بر روي آب وهوا و منابع آب آن است به طوريكه يك اختالف

فصلي و ساالنه در بين ارتفاعات و نواحي دشتي ديده مي شود از سوي ديگر به دليل بـارش  

بيشتر در نواحي كوهستاني قلل مرتفع آن به صورت يك كانون آبگيـر فصـلي منشـأ جريـان     

 رودهاي فصلي هستند به طوريكه مراكز جمعيتي واقع در پايكوهها از آن به عنوان منـابع آب 

قابل اطمينان استفاده مي كنند به خصوص اينكه بـه دليـل نفـوذ پـذيري زيادسـنگها در ايـن       

  ارتفاعات چشم هاي متعدد نيز به وجود آمده اند. 

از كوههاي مهم ناحيه كوهستاني مي توان از كوه وليجا, كوه الدها, كوه تخت سر  حوض در 

گلستاني در مغرب قم در نزديكي كوه  –كيلومتري جنوب قم در بخش قهستان ( كهك )  47

كوه آقا نظر در جنوب غربـي قـم وهمچنـين     –كوه خر كشته در جنوب غربي قم  –طغرور 

كوه فردو كه در اطراف قم در بخش قهستان بـوده   –كوه و شنو  –كوه كرمجگان  –كوه تيره 

  و داراي ارتفاع چنداني نمي باشند 

  فته اند عبارتند از : و كوههايي كه در اطراف رودخانه قم قرار گر
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 32گـل تپـه در    –كيلومتري قم  30سياه كوه در  –كيلومتري قم  30سفيد كوه يا منظريه در 

كيلـومتري قـم و كـوه     20كوه نمـك در   –كيلومتري قم  40محمود آباد در  –كيلومتري قم 

  كيلومتري قم   32شاهجرد در 

كوههـايي اسـت كـه در حوضـه      كيلومتري غربي قم است از جملـه  11كوه يزدان هم كه در 

متـر و داراي   1533مركزي قرار گرفته و داراي چشـمه سـارهاي كوچـك اسـت ارتفـاع آن      

  موقعيت مذهبي و آثار ديني زرتشت است 

  كوه خضر و كوه دو برادران نيز از اين سري كوههاست   –كوه كاله قا ضي 

  نواحي پايكوهي  -2

و در پاي ارتفاعات ذكر شده قرار دارند و از اين نواحي نيز بيشتر در جنوب شرقي استان قم 

رسوبات ريز و درشت تشكيل شده و به شكل مخروطه افكنـه هـاي كوچـك و بـزرگ مـي      

باشند بدليل نفوذپذيري زياد اين رسوبات سفره هاي زير زميني آب در اين نقاط غني بوده و 

حي محـل پيـدايش و   به صورت چاه و قنات مورد بهره برداري قرار مي گيرد و لذا ايـن نـوا  

  توسعه روستاهاي متعدد شده است. 

  نواحي دشتي :  -3

سرزمينهاي هموار وسيعي در مركز وشمال استان قم به صورت دشت ديـده مـي شـوند كـه     

متر كمتر است. دشتهاي استان باشيب ماليم از اطراف به سمت درياچـه   1500ارتفاع آنها از 
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اند كه عمدتاً از رسوبات آبرفتي بـا دانـه   هاي حوض سلطان و درياچه نمك قم كشيده شده 

بندي مختلف تشكيل شده اند و لذا به دليل نفوذپذيري زياد داراي سفره هاي زيرزميني غني 

مي باشند اما به دليل آنكه سازندهاي زير رسوبات آبرفتي عمدتاً از گچ و نمـك مـي باشـند    

كوهستاني غرب و جنوب اسـتان  ميزان امالح و شوري اين آبها زياد است. هر قدر از نواحي 

به سمت درياچه نمك حركت كنيم كيفيت خاك و آب دشتها كاهش مـي يابـد بـه طوريكـه     

بيشتر مراكز جمعيتي استان مثل شهر قم, كهك, جعفر آبادو روستاهاي اطـراف آنهـا در روي   

قسمتهاي ابتدايي دشتهاي استان قرار دارند ولي به سمت مركـز و شـرق اسـتان بـه صـورت      

زمين هاي بياباني در مي آيند و مراكز جمعيتـي روي آنهـا كـم و در بعضـي نقـاط اصـالً       سر

متـر و   700وجود ندارند پايين ترين نقطه استان در حاشيه درياچه نمك قم (مسيله ) حدود 

  متر مي باشد.  3330بلندترين نقطه آن كوه وليجا تقريباً با ارتفاع 

  شرايط آب وهوايي   2-1

گـرم و خشـك بيابـاني     –نيمه بياباني  –شامل آب وهواي كوهستاني  آب و هواي استان قم

  مي باشد. 

متـر   1500آب و هواي كوهستاني در نواحي غربي و جنوبي اسـتان در ارتفاعـات بـاالتر از    

ديده مي شود كه خود بـه دو نـوع معتـدل و سـرد كوهسـتاني تقسـيم مـي شـود كـه سـرد           

  ان منطبق است. متر است 3000كوهستاني بر قله هاي بيش از 
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آب و هواي نيمه بياباني بر نواحي كوهپايه اي و دشتهاي استان از جملـه دشـت قـم منطبـق     

  است كه داراي تابستاني گرم وخشك و زمستاني سرد مي باشد

و آب هواي گرم خشك بياباني كه در شرق استان و در سواحل درياچه نمك قم وجود دارد 

ك و زمستانهاي سرد و خشك مي باشد و كمي بارش و و داراي تابستانهاي بسيار گرم وخش

شدت تبخير و دماي شـديد تابسـتانه از ويژگيهـاي برجسـته آن اسـت. در رابطـه بـا تعـداد         

روزهاي يخبندان در طول سال نيز در نقاط مختلف استان تفاوت وجود دارد به طوريكـه در  

ل سال گـزارش شـده اسـت    روز يخبندان در طو 82روز و در عباس آباد قم  40ايستگاه قم 

سرذترين مركز جمعيتي استان روستاهاي خـاوه اسـت كـه بـا محاسـبات آمـاري مـي تـوان         

درجه سانتيگراد زير صفر تنزل مـي يابـد.    13مشخص كرد كه دماي هوا در فصل زمستان به 

بيشترين تبخير در نواحي شرقي و شمالي استان و حداقل آن در نواحي جنوبي اسـت و مـي   

هر قدر از غرب و جنوب به طرف شرق و شمال استان حركـت كنـيم بـر مقـدار      توان گفت

دماي هوا افزوده و از مقدار بارش ساالنه تعداد روزهـاي ابـري و تعـداد روزهـاي يخبنـدان      

  كاسته مي شود. 
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  ميزان بارش در استان  1-2-1

سـاالنه در  بارندگي در سطح استان به طور يكنواخت صورت نمي گيرد بلكه بيشترين بارش 

% از بارندگي اسـتان را تشـكيل    74فصل بهار و زمستان فرو مي ريزد كه بر روي هم حدود 

  مي دهند. 

به طور كلي هر چقدر از غرب به شرق و از جنوب به شمال اسـتان حركـت كنـيم از مقـدار     

بارش كاسته مي شود از سوي ديگر به طرف ارتفاعات استان عالوه بر مقدار بـارش نـوع آن   

  ز تغيير مي كند و بيشترين بارش به صورت برف است. ني

كم باران ترين فصل سال تابستان است بنابراين حدود نيمي از بـارش سـاالنه اسـتان قـم در     

  فصل زمستان مي بارد. 

  جمعيت و تراكم نسبي : 3-1

از جمعيت سـاكن در اسـتان, شهرنشـين     90استان قم از استانهاي كم تراكم بوده و حدود % 

ي باشد افزايش جمعيت شهرنشين در سالهاي اخير بسيار زياد بوده و تركيب سني در استان م

سـال سـن دارنـد, رشـد      15درصـد جمعيـت اسـتان كمتـر از      45قم جوان است و بيش از 

جمعيت شهر قم به عنوان مركز استان در سالهاي اخير بسيار زياد بوده است كـه عّلـت ايـن    

  و مهاجرت باز مي گردد   رشد به افزايش زاد و ولد
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بررسي مهاجرتهاي استاني نيز به شهر قم نشان مي دهد كه اوالً مهاجرت از استانهاي نزديك 

ت روسـتايي بـاال مـي      به شهر قم باال مي باشد و ثانياً مهاجرت از استانهايي كه داراي جمعيـ

  باشند بسيار زياد است 

مهـاجرت افغانيهـا و معـاودين عراقـي و      مهاجرتهاي خارج از كشور به شهر قم نيز به دليـل 

  گسترش مراكز علوم ديني مي باشد. 

به طور كلي رشد جمعيـت شـهر قـم در سـالهاي بعـد از پيـروزي انقـالب اسـالمي بسـيار          

 _سياسـي شـهر قـم     _چشمگيرتر بوده كه اين مسئله بـه عـواملي چـون موقعيـت مـذهبي      

تخت و افزايش زاد و ولـد در سـالهاي   نزديكي به پاي _گسترش مراكز تحصيالت علوم ديني 

  اخير باز مي گردد  
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  فصل دوم

  منابع آبي استان

 

  رودهاي استان  1-2

اين رودها از غرب به شرق و از جنوب به شمال ج يان دارنـد و رودهـاي مهـم شـامل قـره      

  چاي و قمرود فرعي بيرقال, بيدهند, قره سو و طغرور هستند. 

اننـد بيرقـان و بيدهنـد كـه در نـواحي كوهسـتاني و       به جز برخي از رودهاي فرعي اسـتان م 

كوهپايه اي جريان داشته و حالت دائمي دارند بقيه رودها به صورت فصلي هستند و در ايام 

  گرم سال فاقد آب مي باشند 

رودهاي شور و كرج و جاجرود از استان تهران وارد استان قم مي شوند رود قره چاي نيز از 

  ود و باالخره به درياچه نمك مي ريزند  غرب وارد استان قم مي ش

قمرود از ارتفاعات خوانسار و گلپايگان و اصفهان و ارتفاعات لرستان سر چشمه مي گيرد و 

  از بخش جنوب غرب وارد استان قم مي شود 
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  حوزه آبريز رودخانه قمرود و قره چاي  2-2

س قرار گرفته و مساحت آن حوزه آبريز اين رودخانه ها در بين ارتفاعات البرز مياني و زاگر

كيلومترمربع آن را مناطق كوهستاني و  33657كيلومتر مربع مي باشد كه حدود  61413برابر 

  كيلومتر مربع بقيه را دشتها كوهپايه ها تشكيل مي دهد.   27806

دشتها با مساحتهاي متفاوت در تمام بخش هاي حوزه آبريز قرار گرفته اند كه بزرگترين آنها 

  اي كاشان, قهاوند, كبو, درآهنگ, ساوه, دليجان و قم تشكيل مي دهند.را دشته

شهرهاي همدان, شازند, اراك, خمين, محالت, گلپايگان, خوانسـار, ميمـه, دليجان,آشـتيان,    

تفرش, ساوه, قم وكاشان در اين زير حوزه قرار دارند اين زير حوزه عمدتاً به وسـيله اسـتان   

صفهان پوشش يافته و قسمتهاي كوچكي از آن نيز در اسـتان  هاي همدان, مركزي, تهران, و ا

  لرستان قرار دارد. 

حوزه آبريز رودخانه هاي گلپايگان و خوانسار كه سر چشمه هاي رودخانه قمرود مي باشند 

  متر ارتفاع دارد.  3724در ارتفاعات زاگرس بوده و بلندترين نقطه آن كوه مير 

ين رشته كوهها در جنوب همدان و اراك واقع شده سرچشمه قره چاي در بخش ديگر از هم

متر ارتفاع مي باشد. در بخش شمال خاوري نيز  3580است و بلندترين نقطه آن كوه الوند با 

متـر اسـت    3895اين حوزه كوههاي بلند كركس واقع شده است كه ارتفاع بلندترين قله آن 
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حيه تبخيري كوچـك مـي باشـد    در ميان اين زير حوزه, حوزه كوچك كوير ميغان كه يك نا

  واقع است. 

كيلـومتر مربـع آن را    2015كيلومتر مربع بوده و حـدود   5460وسعت زير حوزه كوير ميغان 

  كيلومتر مربع آن را مناطق كوهپايه و دشتها تشكيل مي دهند.   3447مناطق كوهستاني و 

ر توده هاي باران در قسمت جنوبي و باختري حوزه رودخانه قمرود و قره چاي به عّلت عبو

زاي مديترانه اي از كوههاي زاگرس قسمت مهمي از توان باران زايـي خـود را بـه صـورت     

برف وباران از دست مي دهند به طوري كه ميانگين بارندگي ساالنه در اين قسمت حـوزه از  

ميليمتر در مناطق كوهسـتاني   600ميلي متر در حاشيه كويرهاي خاور تا حداكثر  100حدود 

  ير مي كند تغي

درصـد بارنـدگي در فاصـله ماههـاي آبـان تـا        90رژيم بارندگي منطقه مديترانه اي و قريب 

  ارديبهشت نازل مي گردد  

  رودخانه قره چاي  3-2

اين رودخانه از دامنه هاي شمالي و شمال شرقي كوههاي زاگـرس واقـع در همـدان كبـوتر     

مسير شاخه هاي فرعي متعـددي بـه    آهنگ مالير و شاه زند اراك سرچشمه گرفته و در طول

كيلومتري جنوب  30آن اضافه شده و باالخره پس از گذشتن از محل بندشاه عباسي واقع در 

  غربي ساوه به درياچه حوض سلطان مي ريزد  
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كيلومتر مربع مي باشد كه  39865كيلومتر بوده و وسعت حوزه آبريز آن  540طول قره چاي 

كيلومتر مربع آنرا دشـتها   18305مربع آنرا مناطق كوهستاني و كيلومتر  21560در اين مقدار 

  و كوهپايه ها تشكيل مي دهد  

حوزه آبريز قره چاي در داخل ارتفاعات البـرز مركـزي و زاگـرس قـرار داشـته و شـهرهاي       

همدان گلپايگان خوانسار محالت اراك شازند تفرش آشتيان قـم دليجـان ميمـه گلپايگـان و     

  ار گرفته اند ساوه در داخل آن قر

كيلومتر مربـع در داخـل حـوزه آبريـز قـره       5462از طرفي زير حوزه ميغان با وسعتي معادل 

  چاي قرار دارد  

اين رودخانه به نامهاي وفرقان قره سو زرين رود مسيله شراء و چراء نيـز ناميـده مـي شـود     

سـتن سـدي   مسير قره چاي در دره ها و كوههاي باختري استان مركزي طوري است كه بـا ب 

كوچك مي توان آبهاي اضافي آن را براي مصارف كشاورزي ذخيره نمـود و در گذشـته بـر    

  كيلومتري شهر ساوه ساخته شده است.  35روي آن بندي به نام بند عباسي در 

  رودخانه قمرود   4-2

اين رودخانه يكي از مهمترين رودخانه هاي كشور بـوده و در بخـش جنـوبي حـوزه آبريـز      

دارد آبهاي منطقه وسيعي از نواحي مركزي كشور و استانهاي مركزي و اصـفهان   مركزي قرار

  را جمع آوري و به رودخانه قره چاي و سپس درياچه نمك مي رساند
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متـري هشـتاد واقـع در     3906شاخه هاي اوليه و سرچشمه اي آن از دامنه هـاي كـوه بلنـد    

كيلـومتري   52وه پر بـرف در  شهرستان اليگودرز و زاگرس مركزي سرچشمه مي گيرد اين ك

  جنوب خاوري شهر اليگودرز واقع گرديده است 

در جهت شمال جريان مي يابد و روستاي هزار جريـب را مشـروب نمـوده و شـاخه هـاي      

مهمي را دريافت و پس از عبور از روستاي كيرچ به شمال تغيير مسير مي دهد و با رودخانه 

از دره اي باريك و تنـگ گذشـته و وارد روسـتاي    دربند تالقي مي نمايد رودخانه قم سپس 

  اختوان مي گردد در اين محل سدي به نام گلپايگان يا اختوان بر روي آن احداث شده است 

رودخانه تا اين محل و پس از عبور از شهر گلپايگان به نام رودخانـه گلپايگـان ناميـده مـي     

ر مربع بـوده و ايـن قسـمت از    كيلومت 1050شود وسعت حوزه آبريز آن تا محل سد اختوان 

متـر از سـطح درياسـت     3000تا  2000حوزه رودخانه مرتفع مي باشد به طوريكه ارتفاع آن 

ميليون متر مكعب در سال انـدازه گيـري    79/ 8آبدهي رودخانه در محل سد به طور متوسط 

 گرديده است. 

بد از شهر گلپايگـان  رودخانه پس از سرريز از سد مزبور در جهت شمال خاوري ادامه مي يا

گذشته و رودخانه خوانسار را با شعبات مربوطه در محلي به نام ديز جان ضميمه خـود مـي   

  نمايد رودخانه در اين قسمت به نام خرقاب ناميده مي شود 
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قمرود پس از باتالقي با رودخانه خوانسار وارد دره اي تنگ مي گردد و در حوالي روسـتاي  

در دهكده چلماجرود جديد رودخانه ريحـان و شـعبات آن وارد   مزاين وارد دشت مي گردد 

اين رودخانه مي گردد مجدداً رودخانه وارد دره اي بسيار تنگ مي شود اين قسمت از بسـتر  

كيلومتري شمال خاوري شهر گلپايگـان   30رودخانه در بين كوههاي غالغه و ميانكوه كه در 

  واقع مي باشند قرار دارد  

از اين محل در روستاي چهل رز رودخانه در بند شـور را دريافـت مـي    قمرود پس از عبور 

كند سپس وارد اراضي شهرستان محالت و دليجان مي گردد در بستري كه دره اي عريض و 

  پهن قرار دارد جريان مي يابد و وارد شهرستان قم مي گردد  

ك آبـاد واقـع در   از وسط شهر عبور كرده و در محلي به نام پل دالك در نزديكي روستاي مل

كيلومتري شمال خاوري قم با رودخانه قره چاي تالقي و سپس وارد درياچه نمـك مـي    21

  گردد  

كيلـومتر   15750كيلومتر بوده و مسـاحت حـوزه آبريـز آن     290طول رودخانه قمرود حدود 

 9255كيلومتر مربع آنرا مناطق هموار و دشـت و   6495مربع برآورد گرديده است كه حدود 

  متر مربع آنرا مناطق كوهستاني تشكيل مي دهند  كيلو
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رودخانه داراي آب دائم بوده و دوران پر آبي آن در زمستان و بهـار و دوران كـم آبـي آن در    

فصل تابستان مي باشد از آب اين رود در مسير طوالني آن اسـتفاده و مـازاد آن نيـز در بـاال     

  دست شهر قم به مصرف مي رسد 

مستان و اوايل بهار در بستر اصلي از شهر قم گذشـته و بـه قـره چـاي     آبهاي اضافي آن در ز

  اتصال مي يابد 

آب رودخانه در باال دست خوب و شيرين بوده و در پايين دست عباس آبـاد و در نزديكـي   

  مي گردد   2قم به عّلت عبور از زمين هاي شور تغيير كيفيت داده و از نوع درجه 

شان, لعل بار, اناربار, لعل رود و گلپايگـان هـم ناميـده مـي     رودخانه قمرود به نامهاي گل اف

  شود 

ميليون متر مكعب و متوسـط آب دهـي لحظـه اي     176آبدهي ساليانه قمرود به طور متوسط 

متر مكعب در ثانيه بوده است رودخانه داراي رژيـم كـامالً سـيالبي اسـت و در مواقـع       5آن 

ه ميزان آبدهي متغير آن احداث سـد عـالوه بـر    سيالب آن منطقه را تهديد مي كند با توجه ب

 15سـد  سد گلپايگان بر روي آن الزم بوده و به همين منظور در حال حاضر سـدي بـه نـام    

در باال دست قم بر روي اين رودخانه وجود دارد كه آمـاده بهـره بـرداري مـي باشـد.       خرداد

. سـد گلپايگـان نيـز جهـت     عالوه بر سد پانزده خرداد كه از آب اين رودخانه بهره مي گيرد

  مصارف مختلف بر روي اين رودخانه قرار دارد كه مشخصات آن ارائه گرديده است 
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  مشخصات سد گلپايگان  5-2

 6500كيلومتر مربع در ارتفاع سر ريز و مسـاحت اراضـي زيـر كشـت      7/2مساحت درياچه 

ودخانه سراب هكتار و مصرف آب خروجي براي كشاورزي بوده و منبع تأمين آب درياچه ر

ميليـون متـر مكعـب, حجـم      6/56متر و حجم ذخيـره آب   56هنده مي باشد ارتفاع از كف 

ميليون متر مكعب بوده و محل سد در اختخوان و نوع سد  30/45ذخيره آب ( حجم مفيد ) 

كيلـومتري جنـوب غربـي     20متر مـي باشـد سـد گلپايگـان در      360خاكي و طول تاج سد 

درجـه و   33,  26درجه و عرض جغرافيـايي َ  50,  7ول جغرافيايي َشهرستان گلپايگان در ط

متري از سطح دريا بر روي رودخانـه قمـرود كـه از حوضـه آبخيـز       1900در ارتفاع متوسط 

  ارتفاعات شرقي زاگرس و كوههاي بختياري سرچشمه مي گيرد احداث گرديده است 

  يده است كيلومتر مربع بر آورد گرد 1030حوضه آبريز سد گلپايگان 

آب و هواي اين منطقه نسبتاً معتدل و زمستانهاي نسبتاً سرد و تابسـتانهاي نسـبتاً گـرم دارد.    

سيالبها معموالً از اسفندماه شروع و تا اواخر ارديبهشت مـاه سـال بعـد ادامـه دارد. متوسـط      

  ميلي متر گزارش شده است  250بارندگي ساالنه 

شناسـان صـورت گرفتـه نمونـه هـاي كفـزي و       طي بررسيهاي ليمنولوژيكي كـه توسـط كار  

پالنكتون درياچه سد گلپايگان به مراتـب بيشـتر از درياچـه هـاي ديگـر اسـت. مخصوصـاً        

فراوان مي باشند فراواني اينگونه پالنكتونهاي جـانوري    Rotatoriaزئوپالنكتون هاي نوع 
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فيتوپالنكتونهـا از  به خاطر شرايط مطلوب آبي درياچه از نظر دارا بودن رستنيهاي كوچـك (  

) و ذرات كوچك از بقاياي مـرده گيـاهي و جـانوري ( باكتريهـا )       Chlorophytaراسته 

  بوده است 

نوسان بيوماس زئوپالنكتون در اين درياچه در طول مدت سال زيـاد بـوده و رقـم بيومـاس     

 خواهـد   Cladoceraو مخصوصـاً    Rotatoriaزئوپالنكتوني بسته به زاد و ولد و كثرت 

  داشت 

گزارش گرديده كه كف درياچه به عّلـت    Oligocheataبيشترين گونه هاي كفزي درياچه 

  دارا بودن گل رس نرم شرايط مطلوبي را براي رشد و نمو اينگونه دارد 

گرم در متر مربع بوده كه رقم نسبتاً خـوبي   4/ 3بيوماس محاسبه شده از كفزيان اين درياچه 

  در فصل زمستان مي باشد 

  ونه هاي ماهيان شناسايي شده در درياچه پشت سد گلپايگان به ترتيب شامل  گ

    Stizostedion  luciopercaماهي سوف 

    Cyprinus  carpioماهي كپور معمولي 

    Barbus  barbusسس ماهي 

    C apoeata  buhseiو سياه ماهي 
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تعادل طبيعي در درياچه مي باشند كه ماهي سوف بومي نبوده و در سالهاي گذشته به منظور 

  رها سازي شد 

بررسيها نشان مي دهد كه اين ماهي به شدت از ماهيان بومي درياچه تغذيـه نمـوده و رشـد    

فوق العاده اي داشته به طوريكه پس از رسيدن به سن بلوغ موفق به تخمريزي و ازدياد نسل 

  شده است 

سـال كليـه ماهيـان     12الي  10شدت زاد و ولد ماهي سوف به حدي بود كه پس از گذشت 

بومي را از سيكل زنجيره غذايي خارج و در حال حاضر به استثناي ماهي كپور معمولي تنهـا  

  ماهي موجود درياچه به شمار مي رود  

درياچه پشت سد گلپايگان به عنوان يكي از منـابع مهـم حفـظ و نگهـداري مولـدين مـاهي       

  سوف در كشور به شمار مي رود  

  خرداد  15تاريخچه سد  6-2

انجام گرديـد و  » كورتني –جاستين « مطالعات اوليه آن توسط مهندسي مشاور 1337در سال 

مطالعات آن تحت عنوان مطالعات مرحله اول احداث سد بـر روي رودخانـه    1364در سال 

  به انجام رسيد » مهاب قدس« قمرود و انتقال آب سرشاخه هاي ذر توسط  مهندسين مشاور

فرمان رهبر كبير انقالب اسالمي عليات اجرايي اين سد آغاز شد و در سال  به 1365در سال 

  توسط شركت سابير ادامه يافت    1368
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كيلومتري شمال دليجان بر روي رودخانه قمرود مي  12محل اين سد در قريه عباس آباد در 

  باشد 

زي هدف از احداث اين سد تأمين آب شرب شهر مقدس قم و همچنـين تـأمين آب كشـاور   

 هكتار اراضي كشاورزي و مهار سيالب مي باشد  8000حدود 

  خرداد   15ويژگيهاي فني سد مخزني  7-2

متـر و   54/ 30نوع سد اصلي خاكي غير همگن با هسته رسي بوده و ارتفاع از كف رودخانه 

ميليـون   200متر, حجم كـل مخـزن    320متر, طول تاج  96/ 80حداكثر ارتفاع از سنگ كف 

متـر   450000ميليون متر مكعب, حجم خاك بـرداري   35حجم غير مفيد مخزن متر مكعب, 

متر مكعب, نوع سرريز نيلوفري بوده و با ظرفيـت   2000000مكعب, حجم خاك ريزي سد 

كيلـومتر مربـع, طـول     13/ 5متر مكعب در ثانيه, سـطح درياچـه در تـراز عـادي آب      1418

از سطح دريا داراي بازوي خاكي كـه محـل    متر 1448/ 80كيلومتر, تراز تاج سد  12درياچه 

احداث آن جناح راست تكيهگاه سد بوده و هدف از احـداث آن افـزايش حجـم درياچـه و     

  مهار سيالب مي باشد 

متر از سـطح دريـا,    80/1448نوع سازه خاكي با هسته غير قابل نفوذ, تراز تاج بازوي خاكي 

متـر   380000تـر, حجـم خـاك بـرداري     م 1350مت , طول تاج  28حداكثر ارتفاع از زمين 

  متر مكعب مباشد  1500000مكعب, حجم خاك ريزي 
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در اين طرح مشاور سد اصلي مهندسين مشاور مهاب قدس و مشاور بازوي خاكي شركتهاي 

روسي زاروبژانر گواستروي وهيدروپرتك به عنوان همكار شـركت سـابيربوده پيمانكـار نيـز     

  مي باشد  1373و پايان كار  1365به ترتيب  شركت سابير بوده و سال آغاز كار

  چاهها    -قناتها  2– 8

به طور كلي از مهمترين ابداع و ابتكار گذشتگان قنوات بـوده كـه در حفـظ و نگهـداري آن     

ليتر در ثانيـه مقـدار    10تأكيد بسيار شده كه از مجموع تعداد قنوات منطقه قم يا متوسط دبي 

  ر سال آب تخليه مي شود ميليون متر مكعب د 163/ 5حدود 

حلقه و چـاه   189حلقه و چاه نيمه عميق  438رشته و چاه عميق  528تعداد قناتهاي موجود 

  رشته چشمه در منطقه وجود دارد   110حلقه و  221دستي 

سفره هاي آبي كه در منطقه قم تاكنون شناخته شده اند شامل سفره هاي سطحي, نيمه تحت 

  الخره سفره هاي آرتزين مي باشد فشار, تحت فشار كامل و با

  حجم آب قابل تنظيم ساالنه سدهاي تحت پوشش آب منطقه اي  

  خرداد  15حجم آب قابل تنظيم ساالنه سد 
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  فصل سوم

  مواد و روش كار

  

  تعيين ايستگاههاي نمونه برداري    1-3

نظـر  ايسـتگاه در    5خرداد  15براي انجام اين كار در طول رودخانه قمرود و در نزديك سد 

  كيلومتر بود  3گرفته شد كه فاصله هر ايستگاه از ايستگاه ديگر حدود 

كيلـومتري سـد, در قسـمت پـايين سـد در منطقـه آبگـرم در         3ايستگاه به ترتيب در  5اين 

  نزديكي سد, در پشت سد و در سه كيلومتري پشت سد انتخاب گرديد. 

  روش كار و وسايل الزم :  2-3

بـار نمونـه    5تابستان انجام شد و به طور كلي از هر ايستگاه  نمونه گيري در دو فصل بهار و

  بعد از ظهر انجام گرفت   6ظهر و  12صبح  6برداري شد و نمونه برداريها در سه نوبت 

براي پالنكتونها از تورپالنكتون گير و براي صيد ماهيان از تور ساليك و پره و بـراي نمونـه   

الـك و پـنس جمـع آوري شـد نمونـه هـاي        هاي كفزي در مناطق قلوه سـنگي بـه وسـيله   

قسـمت   1قسـمت آب,   9درصـد (  4درصد و ماهيان هم در فرمالين  70پالنكتوني در الكل 

  فرمالين ) ثابت گرديدند 
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و بعد از انتقال نمونه ها به تهران كارهاي شناسايي جنس و گونه و بيومتري روي آنها انجـام  

  گرفت  



 25252525  

  فصل چهارم

  نتايج

  

  نتايج  1-4

موجود در ايستگاههاي تعيين شده عبارتنـد از : موجـودات نبتيـك يـا نبتوزهـا و       گونه هاي

  ماهيان صيد شده. 

  بي مهرگان سد پانزده خرداد عبارتند از :

    Dipteraاز راسته دو باالن يا   Chironomidaeتيره شيرونوميده ها 

  يا بال موداران  Trichopteraاز راسته   Hydropsychidaeخانواده 

  ( يكروزه ها)    Ephemeropteraاز راسته   Beathidaeاده خانو

  يا سنجاقكها   Odonataاز راسته Aeshnidae , Gomphsidae  خانواده 

  يا دوباالن    Dipteraراسته 

  بال چين خورده ها    Plecopteraراسته 

    Gastropodaرده شكم پايان يا 

    Crustaceaگاماروس از رده سخت پوستان يا 

Nematod   ها وOligochaeta   از رده كرمها ياWorms    
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جنس از خـانواده   5ماهيان موجود متعلق به دو خانواده كپور ماهيان و رفتگر ماهيان بوده كه 

Capoeta  orokica  -   Capoeta  cephalus   Leuciscusكپورماهيان بـه نامهـاي   

 macrolepic -  alburnus  Alburnus -  ctatusbipun  Alburnoides  2و 

Neomachilus  و  Noemachilus  Genus جنس از خانواده رفتگر ماهيان به نامهاي 

 malapterurus  مي باشند  

     Benthosموجودات نبتيك (نبتوزها )  2-4

اين جانوران در سطح يا در درون و يا در ارتباط با رسوبات منطقه كـف يـا در كـف آبهـاي     

امل الرو حشـرات آبـزي حلزونهـا الرو پشـه     جاري رودخانـه هـا زنـدگي مـي كننـد و شـ      

  شيرونوميد كرمها اعم از كم تاران و پرتاران و سخت پوستان مي باشند 

مـي نماينـد تغييـر شـكل داده و بـه       جانوران كفزي ذرات موادآلي را كه براي غـذا اسـتفاده  

صورت پروتئين حيواني قابل دسترس براي گوشتخواران بزرگتر همانند ماهياني كـه از كـف   

  يا بستر تغذيه مي كنند آماده مي سازند 

  نبتوزها ممكن است توسط عمل دفع مواد غذايي را مجدداً به آب باز گردانند 

ها اصوالً توسط غلطت اكسيژن موجود در محيط توزيع و انتشار همچنين پراكندگي زئونبتوز

  و نوع رسوبات بستر مشخص و معين مي گردد  
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  يا رقاص پشگان    Chironomidaeشيرونوميده  1-2-4

بـوده كـه     Chironomidaeو تيـره    Dipteraراسته دو باالن   Insectaاز رده حشرات 

  در پي طي مي كند   مراحل تخم, الرو, شفيره و حشره بالغ بالدار را به طور پي

  در قسمت زير سر دهان و طرفين سر دو جفت چشم دارد  

  سانتيمتري زندگي مي كند  10در لجن نرم تا عمق 

شيرونوميده ها به درجه حرارت پايين كمي حساسيت نشان داده و به تدريج به سرما عـادت  

ار مـي  كرده و در درجه حرارت نزديك به صفر در وضعيت خواب زمسـتاني يـا سـكون قـر    

درجه سانتيگراد به صورت توده اي زاد و ولد مـي كننـد و شـفيره دهـي      17-18گيرد و در 

  توده اي آنها آغاز و سپس پرواز جنسي بالغ و تخم گذاري مشاهده مي گردد  

در مناطقي كه كمبود اكسيژن دارد به حيات خود ادامه داده و بنـابراين قادرنـد در مكانهـايي    

  موجودات توان آن را ندارند سكونت گزينند كه ساير 

نرهاي آن از ماده ها درشت ترند و سبيل هاي طويل و پر پشت دارند و آخرين حلقه شـكم  

  تبديلبه عضو جنسي شده است 

كرمينه هاي شيرونوموس در مراحل اول از مواد ذخيره اي تغذيه كرده و متعاقباً زندگي كفـي  

دد بزاقـي مبـادرت بـه توليـد لولـه يـا       را بر مي گزينند و توسط ترشحات غدد ترشحات غـ 

دودكش نرم مي كنند بدن كرمينه با حركت مارپيچي در داخل لوله جريان آبـي برقـرار كـرده    
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كه همراه آن ذرات غذايي اعم از دتريت ها و ساير جـانوران تـك ياختـه را بـه درون خـود      

از مـواد آلـي    هدايت كرده بهترين و با ارزش ترين غذاي كرمينه همان لجن است كـه مملـو  

  همچون باكتريها و قارچها ست. 

  يا بال موداران   Trichopteraراسته  2-2-4

  اين راسته در بيشتر محيطهاي آبي به وفور يافت مي شوند 

حشرات كامل اين راسته بيشـتر در شـب بـه فعاليـت مـي پردازنـد از ايـن راسـته خـانواده          

Hydropsychidac   شناسايي شد  

انواده بندهاي شكمي داراي برانش و موهاي پرز مانندش انتهاي بـدن را  در گونه هاي اين خ

پوشانيده است داراي چنگك هستند و الرو اينها به صورت گروهي در آبهاي منطقه در زيـر  

  چوب و يا سنگ زندگي مي كنند. 

  گونه هاي اين خانواده اكثراً شكارچي و گاهي گياهخوار نيز هستند 

وي گياهخوار هستند و حشرات كامل با پرواز سـريع ولـي كوتـاه    اين حشرات در مرحله الر

  غالباً شبها به فعاليت مي پردازند 

  يا زود ميران  Ephemeropteraراسته  3-2-4

شناسايي شد كه   Beatidaeاين راسته زندگي و عمر كوتاهي دارند و از اين راسته خانواده 

ي در اطـراف بنـدهاي شـكمي قـرار     الرو آنها داراي دمي سه شاخه است و صفحات برانشـ 
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عدد همراه با زائـده هـاي خـاري     9تا  8گرفته است و تعداد بندهاي شكمي در اين خانواده 

  شكل مي باشد 

طول آنتن كه در جلوي سر قرار دارد بيشتر از دو برابـر انـدازه طـول سـر اسـت الروهـا از       

از غـذاهاي مهـم بـراي     انگلهاي روي سنگ و گياهان تغذيه مي كنند الروهاي اين حشـرات 

  ماهيان محسوب مي شوند تكامل الرو حدوداً كمتر از يكسال به طول مي انجامد 

حشرات كامل ماده پس از جفت گيري تخمهـاي خـود را در آب رهـا مـي كننـد در هنگـام       

  جفت گيري نيز حشرات به مقدار زياد در نزديكي ساحل رودخانه ديده مي شوند 

  :  Odonataا راسته سنجاقكها ي 4-2-4

  حشرات بزرگ و اغلب داراي بدني كم رنگ هستند قطعات دهاني خرد كننده دارند 

ــيش از      ــته و داراي ب ــزرگ و برجس ــا ب ــمهاي آنه ــت (    300000چش ــايي اس ــد بين واح

Ommatidia   داراي دو جفت بال با رگبالهاي زياد است (  

جلـوي هـر يـك از بالهـا      يك رگبال قوي و متقاطع و يك بريدگي يا گره هـايي در حاشـيه  

وجود دارد شكم آنها باريك و دراز است و حيوانات بالغ داراي پرواز قوي و شكاري هستند 

و حشرات ديگر را در موقع پرواز صيد مي كنند و همچنين در هوا مي توانند زمـاني توقـف   

  كنند در آب يا روي گياهان آبزي تخمگذاري مي كنند 
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 11زائده هاي لب پايين خود طعمه را صيد مي كننـد در حـدود   الروها نيز آبزي هستند و با 

سال داراي دگرديسي تـدريجي و آهسـته هسـتند     5ماه تا  3پوست اندازي دارند و از  15تا 

 5000سپس براي آخرين پوست اندازي تا مرحله بالغ بالدار از آب خارج مـي شـوند داراي   

  ه و مي كنند. تاكنون زندگي كرد  Permianگونه اند و از پرمين 

  از اين راسته جنسهايي كه در منطقه شناسايي شدند عبارتند از : 

    Onchogomphus  forcipatus . larveجنس   Gomphsidaeخانواده 

    Aeshna . sp . larveجنس   Aeshnidaeخانواده 

بـه   اين الروها معموالً در آبهاي جاري وجود دارند و در بين گياهان آبزي زندگي مـي كننـد  

رنگ زرد خاكي است يا عالئم سياه و سفيد دارد تكامل آن دو سال طول مي كشد و الروهـا  

داراي آبششهايي در ناحيه راست روده مي باشند و براي انجام عمل تنفس آب را به داخل و 

  خارج راست روده مي كشانند و اين عمل به حركت آنها نيز كمك مي كند. 

  االن  يا دوب  Dipteraراسته  5-2-4

خانواده, به حالـت انگلـي در    37در اين راسته فعاليت حشره خواري به صورت شكاري در 

  Brachyceraو مگسها يـا    Nematoceraخانواده مربوط به دو زير راسته پشه ها يا  18

  مشاهده شده است 
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رژيم حشره خواري در دوباالن غالباً مشخص به يكي از مراحل رشدي الرو يا حشره كامـل  

ست در اين حشرات تعداد و گونه هاي شكاري بيشتر از گونه هاي انگلـي اسـت حشـرات    ا

كامل معموالً شيره خوار هستند و از نوش گلها, عسلك شـته هـا, زنجيـره هـا و شپشـكهاي      

  نباتي تغذيه مي كنند 

هفتـه اسـت دوره فعاليـت     4روز تا  2دوره تخم در دو باالن حشره خوار معموالً كوتاه و از 

وي نيز كوتاه و بستگي به شدت متابوليسـم ميـزان مخصوصـاً در حالـت انگلـي داخلـي       الر

رطوبت, خشكي و سـاير شـرايط محـيط دارد. در دوره الروي معمـوالً بـدون پـا        _حرارت

  بند تشكيل شده است.  9تا  4هستند و بدن از 

  يا بال چين خورده ها :   Plecopteraراسته  6-2-4

ره مانندها هستند و اغلب در منـاطق كوهسـتاني سردسـير انتشـار     اين حشرات موسوم به بها

شناسايي شده است كه حشرات كامل ايـن خـانواده     Perlidaeدارند از اين راسته خانواده 

  در فصل بهار و اوايل تابستان در كنار نهرها و رودخانه ها ديده مي شوند 

دخانـه نشـاندهنده وضـعيت    داخل آب تخم ريزي مي كنند و وجود اين خـانواده در آب رو 

  مي باشد.   Salmonidaeمطلوب و مناسب رودخانه براي ماهيان گونه 



 32323232  

  :   Gastropodaرده شكم پايان يا  7-2-4

  مي باشد   Molluscaرده اي از شاخه نرمينان يا 

گروههايي از آنها در آب شيرين سكونت دارند از ويژگيهاي آنها مي توان وجـود صـدف را   

  ر نازك مواد آلي پوشيده شده متذكر شد كه از يك قش

شكل صدف اينگونه نرمتنان نشان مي دهد كه به زندگي در محيطهاي متنوع سازش يافته اند 

رنگ و شكل صدف برحسب اينكه در بستر گلي و يا در مسير تند آبها يا در آبهاي لب شور 

  يا شور زندگي مي كنند متفاوت است 

  ناسايي شدند عبارتند از : جنسهايي كه از اين رودخانه ش

    Ancylus  spجنس   Aneylidaeاز خانواده 

    Bithynia  spجنس   Bithynidaeاز خانواده 

     Physa  spجنس   Physidaeاز خانواده 

    Pisidiumجنس   Pisididaeاز خانواده 

    Class  Crustaceaرده سخت پوستان  2-4– 8

) كشـتي چسـب هـا يـا       Water  fishesسـخت پوسـتان شـامل ميگوهـا, آبكـك هـا (      

Barnacles   خرچنگهاي آب شيرين ,Cray  fishes    خرچنگهـاي معمـولي ,Crabs   و

وابستگان آنها مي باشد بيشتر آنها دريايي بوده و بسياري نيـز در آبهـاي داخـل خشـكي هـا      
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 در جاهاي مرطـوب وجـود    Sowbugsزندگي مي كنند و تعدادي نيز از قبيل خرخاكي ها 

دارند گونه هاي آبزي به طور مختلف در ساحل, بـين صـخره هـا, در الي گياهـان زيـر آب      

روئيده يا در آبهاي باز به سر مي برند بسياري از الروها و بعضي از بالغها نقب مي زنند عده 

اي ميان دريايي هستند و تعدادي نيز در عمق دريا زيست مي كنند اكثريـت عظـيم آنهـا آزاد    

  گونه ها به صورت دسته هاي وسيع زندگي مي كنند.  بوده و بعضي

كشتي چسبها غير مهاجر يا انگلي مي باشند عده اي از سخت پوسـتان همسـفره و يـا انگـل     

  ) مي باشند   Whales) تا واالن (  Hydraidsجانوران آبزي ديگر از آب وشان (

و شباهت آنها به سخت  بعضي از گونه هاي انگل آنچنان زياد تغيير شكل مي يابند كه حالت

  پوستان فقط در مراحل الروي آنها روشن مي شود 

  از سخت پوستاني كه در نمونه گيريها مشاهده شدند عبارتند از : 

كه اين   Gammarusو گاماروس   Eurycarcinus  orlentalisخرچنگ گرد از جنس 

 دو سخت پوست جزء سخت پوستان عالي هستند 

ر آب شور و هـم در آب شـيرين زنـدگي مـي نماينـد و در      هم د  Gammarusگاماروس 

  ساحل بندر امام و در اغلب آبهاي صاف و روشن نقاط مختلف ايران وجود دارد  

هستند در اين جـانوران بـدن اغلـب از      Amphipodaگاماروس جزء راسته ناجورپايان يا 

م قابل انعطـاف  طرف فشرده است و فاقد كاسه سنگ مي باشند اغلب بين قطعه سوم و چهار
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است و دنباله شكمي مشخص دارند و اغلب دريازي هستند جانور ماده داراي كيسه تخمـي  

است و از دوران سوم تا عهد حاضر زندگي كرده و مي كنند گاماروس در اغلـب ايسـتگاهها   

  مشاهده شده و به وفور وجود داشت 

    Wormsكرمها   9-2-4

و زالوهـا مـي     Oligochaetaو اوليگوكت  Nematodاين ارگانيسمها شامل نماتودها يا 

  باشند 

نماتودها پارازيتهاي داخلي معمول در بيشتر حيوانات آبزي مي باشـند زالوهـا ممكـن اسـت     

شكارگرهاي فعالي بـراي حيوانـات بزرگتـر يـا ماهيـان باشـند در منـاطق بـااليي رودخانـه          

Oligochaeta  ار آلوده نوعي زالـو بـه   به صورت غالب مشاهده مي شود و در نواحي بسي

  به فراواني وجود دارد.    Helobdella  stagnalisنام 

,   Ohigochaeta, راسـته    Annelidaeاز زالوها و كرمهـاي شناسـايي شـده بـه شـاخه      

ــانواده  ــانواده   Naididae  Nais  sp of  paradalisخ   Tubificidaeخ

limmodrilus  sp  of  Hohhemeisteri   خانوادهLumbriculidae ,  Tubifex  

sp    راسـتهHirudinae    خـانوادهGlossiphoniidae  Helobdella  Stagnalis   و

  اشاره كرد.    Erpobdellidae  Erpobdella  spخانواده 
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     Tubifexكرم لوله اي  1-9-2-4

ب بوده بدن آن مانند پرتاران بند بند اسـت و در تـه آ    Oligochaetaاز راسته كم تاران يا 

  زندگي مي كند و تعدادي از آنها در خاك به سر مي برند 

غالباً به شكل توده وسيعي دور هم جمع مي شوند بعضي از آنها بسيار مقاومند و قادرنـد بـا   

حداقل اكسيژن محلول در آب سازش كننـد حتـي در چنـد شـبانه روز در محلـي كـه فاقـد        

در خـون آنهـا هموگلـوبين وجـود و     اكسيژن است زندگي كنند قرمز يا صورتي هستند زيرا 

هموگلوبين باعث شده كه از اكسيژن محلول در آب اسـتفاده كننـد در نتيجـه در بسـتر و در     

لجن زارها به سر مي برند جلوي بدن در لجن فرو رفته اما بخش عقبي بدن از خـاك بيـرون   

رم بوده و با حركات نوساني عمل تنفس را انجام مي دهد در پوسـت بخـش عقـب بـدن كـ     

رگهاي خوني بسيار منشعب وجود داشته كه تبادالت گازي به منظور تنفس در آنها صـورت  

مي گيرد هر قدر در محيط زندگي اكسيژن كمتر باشد به همان نسبت دم آنها بيشـتر از لجـن   

بيرون مي آيد و با انرژي بيشتر دم خود را به منظور جـذب اكسـيژن تكـان مـي دهـد و بـر       

  ن بيشتر در لجن فرو مي روند عكس با افزايش اكسيژ

در اطراف بخشي از بدن كه در لجن فرو رفته ماده مخاطي چسبناكي ترشح مي شود كـه بـه   

  صورت لوله خميده اي است به اين علت اين كرم را لوله اي مي نامند 
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ميليمتري در رسوبات كف آب فـرو   100تا  50از خاك تغذيه مي كند جلوي بدن را تاعمق 

  تمام اوقات لجن مي بلعند و آن را از لوله گوارشي خود مي گذرانند.  مي كند و در

هنگام عبور از روي لجن مواد آلي جذب و بقيه به خارج دفع مي گردند در تغذيه ماهيان بـه  

ويژه كپور نقش مهمي داشته و به سهولت در بدن آنها هضم مي شوند توليد مثل منحصـراً از  

  راه جنسي است.

    Cyprinidaeپور ماهيان خانواده ك 3-4

بدن پوشيده از فلسهاي مدور است به طوريكه ماهي فاقد فلس به نـدرت و يـا اصـالً ديـده     

  نمي شود 

سر بدون فلس ، فيكن فاقد دندان و همگي تخمگذارند حس شنوايي قوي داشته و پنجمـين  

  رديفي تغيير شكل پيدا كرده است  3و 2، 1كمان برانشي به نام دندان حلقي 

 2اشكال مختلف دندان حلقي آسيابي، شمشيري، قاشقي و گرزي شـكل اسـت كيسـه شـنه     

هزار عدد است بعضي از گونه  200هزار تا  20قسمتي بوده و معموالً بزرگ است تعداد بين 

ها از الرو و تخم خود مراقبت مي كنند تعداد ماهيان اين خانواده زياد و متنـوع اسـت فاقـد    

)   Weiberدستگاه گيرنده صـوت آنهـا توسـط اسـتخوانهاي وبـر(      باله چربي بوده و ضمناً

  گوش داخلي به كيسه مرتبط و از اين نظر تقويت گشته است 
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به هنگام جفت گيري و تخمريزي به خصوص در ماهيان نر اين خانواده دانه هـاي مرواريـد   

وره روي سر و پوست بدن ظاهر مي شوند كه پـس از طـي ايـن د    Epitelialشكلي به نام 

  ناپديد مي گردند. 

   Alburnus  alburnus  ( Linnaeus  1758 )نام علمي: (  1-3-4

  نام فارسي : ماهي مرواريد  

  مشخصات سيستماتيكي : 

Ph . t  2.5-5.2   

D 1211/ −III    A 2318/ −III  

  زيست شناسي : 

باال قرار دارد و دهان زبرين مي باشد بدن كشيده و از طرفين فشرده، شكاف دهاني به طرف 

قاعده باله مخرجي طويلتر از باله پشتي است ناحيه شكم بين باله شـكمي و مخرجـي داراي   

فلس مي باشد پهلوها و شكم اين ماهي به رنـگ نقـره اي اسـت ايـن مـاهي زمسـتان را بـه        

  صورت دسته هايي در عمق آب و مناطق امن به سر مي برند 

أم بـا سـر و صـدا در دهانـه       ز فروردين تا خرداد مـاه اسـت تخمريـزي تـو    زمان تخمريزي ا

رودخانه ها و در هنگام شب صورت مي گيرد ماهي نر در اين زمان داراي دانه هاي مرواريد 



 38383838  

شكل بر روي سر و پشت مي گردد تخمهاي چسبناك بر روي گياهان آبزي و سنگها ريختـه  

  شده وبه آنها مي چسبد 

روز مـي بـا     7عدد است و دوره انكوباسيون بر حسب دماي آب حـدود   1500تعداد تخمها 

شد تغذيه فعال پس از اتمام كيسه زرده انجام مي شود و بچه ماهيان در اواخر سال اول عمر 

سـالگي بـه حـد بلـوغ مـي رسـند مـاهي         3تـا   2سانتي متر و در سنين  5تا  3خود به طول 

اهيان اختالط پيدا مي كند اين ماهي غذاي خـوبي  مرواريد با ماهي چشم قرمز و ساير كپورم

  براي ساير ماهيان از جمله اردك ماهي و سوف ماهيان مي باشد 

  انتشار : 

اين ماهي به صورت گله در سطح آبهاي ساكن بـا جريـان كـم و پوشـيده از گياهـان آبـزي       

  زندگي مي كند و به ساحل نيز نزديك مي شود 

  ارزش اقتصادي :  

گوشت ماهي مرواريد خشك بوده و فاقد ارزش اقتصـادي اسـت ولـي از فلسـهاي آن     

مرواريد مصنوعي مي سازند از اين ماهي به عنوان طعمه براي صيد ساير ماهيان استفاده مـي  

  شود 
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   Alburnoides   bipunctatus  (Bloch  1782نام علمي : ( 2-3-4

  نام فارسي : ماهي خياطه 

  مشخصات سيستماتيكي :

D 97/ −III       A 1511/ −III  

L.l   42-54  ph.t  2.5-5.2  

  زيست شناسي : 

بدن بر آمده، دهان مياني و شكاف دهان افقي است. دندان حلقي دو رديفي مي باشد و خـط  

خصه ماهي است و به هنگام جفت گيـري و تخمريـزي در روي   جانبي سياه رنگ صفت مش

خط جانبي نوارهاي تيره رنگي كه از پيش سرپوش آبششي تا قاعـده بالـه دمـي امتـداد دارد     

ظاهر مي شود قاعده باله هاي سينه اي شكمي و مخرجي نارنجي بوده و با افزايش كـدورت  

  آب رنگ طبيعي آن از بين رفته و ماهي بيرنگ مي شود 

  زمان تخمريزي اين ماهي از اوايل ارديبهشت تا اوايل تيره ماه است 

  از پالنكتونها، نكتونبتوزها و حشرات روي آب تغذيه مي كند  

  انتشار : 

به صورت دسته جمعي در آبهاي زالل رودخانه ها و يا قناتهاي با جريان سريع زيسـت مـي   

ر رودخانه سفيد رود در سـر شـاخه   نمايد در رودخانه هاي و رودي تاالب انزلي و در سراس
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 –هاي شاهرود و قزل اوزن ديده مي شود همچنين در اطراف تهران در رودخانه هـاي هـزار   

  كرج جاجرود و در قناتهاي جنوب تهران نيز يافت مي شود. 

  ارزش اقتصادي :  

  ماهي خياطه فاقد ارزش اقتصادي مي باشد 

   Leuciscus (squalius) cephalus  (Linnaeus  1758)نام علمي :  3-3-4

  نام فارسي : ماهي سر مخروطي سياه فلس  

  مشخصات سيستماتيكي : 

L.Lat = 44-46   

Ph.t =2.5-5.2 

  زيست شناسي : 

بدن اين ماهي سياه فلس كشيده و در مقطع عرضي دايره اي شكل اسـت داراي سـر پهـن و    

نگ بوده و شبيه تـور بـه   ضخيم و شكاه دهاني بزرگ است فلسها درشت و اطراف آن تيره ر

نظر مي رسد قسمت خارجي باله مخرجي به طرف خارج برآمده به نظر مـي رسـد كـه ايـن     

  برآمدگي را در ماهيان بالغ به خوبي مي توان مشاهده كرد  

بچه ماهيان از كرمها، سخت پوستان كوچك الرو حشرات حشـرات غيـر آبـزي (هـوازي )     

  نرمتنان و گياهان آبزي تغذيه ميكنند 
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با افزايش سن ماهيان رژيم غذايي آنها معطوف به تخم سـاير ماهيـان بچـه ماهيـان ميگوهـا      

قورباغه ها و حتي موشهاي آبزي مي شود زمان تخمريزي ماههاي فروردين تـا خـرداد مـي    

  باشد كه در اين هنگام ماهيان نر لباس عروسي به تن مي كنند 

ميلي  5/1بدن ماهي ماده است قطر تخمها  هزار عدد براي هر كيلوگرم وزن 45تعداد تخمها 

هفتـه   1متر مي باشد و به گياهان آبزي و سنگها مي چسبند دوره انكوباسيون تخمها حـدود  

سالگي بالغ  4سالگي و ماده در  3است. رشد اين ماهي چندان سريع نيست ماهي نر در سن 

  مي شوند 

  انتشار : 

هايي كه داراي جريان سـريعتر زنـدگي مـي    اين ماهيان به صورت دسته جمعي در رودخانه 

  كنند و در سواحل فنالند اين ماهي وارد آبهاي لب شور مي گردد  

  ارزش اقتصادي :  

  اين ماهي داراي ارزش اقتصادي مي باشد. 
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    Capoeta  macrolepisنام علمي :  4-3-4

  نام فارسي : سياه ماهي  

  مشخصات سيستماتيكي :  

D 7/III     A 5/III     L.Lat= 40-44   

  زيست شناسي : 

اين زير گونه داراي يك جفت سبيلك بوده و سر در آنها كوتاه و پوزه كند ديـده مـي شـود    

شكاف دهاني بزرگ دارند و اولين شعاع سخت باله پشتي در اين ماهيان سـخت و مضـرس   

بل رؤيت است فلسهاي درشت بر روي بدنشـان  مي باشد وجه تمايز آنها كه به طور عمده قا

  عدد است  44الي  40است كه تعداد آنها بر روي خط جانبي حدود 

  عدد  18-28عدد و روي قوس پسين  16-24شكافهاي آبششي روي اولين قوس پيشين 

رديف بـين خـط    7تا  6رديف فلس باالي خط جانبي و  7-8% طول استاندارد  25طول سر 

  ه شكمي مي باشد جانبي و محل بال

   انتشار :

  انتشار و پراكندگي آن كامالً مشخص نيست 
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    Capoeta  arakicaنام علمي :  5-3-4

  نام فارسي :سياه ماهي  

  مشخصات سيستماتيكي 

D 9/III                        A 5/III                      L.L=49 –54 

  :  زيست شناسي

اين ماهي داراي بدني كشيده و دهان بزرگ بوده داراي يـك جفـت سـبيلك و لـب زيـرين      

  شاخي و لبه آن برنده است 

  مواد غذايي اين ماهي شامل الرو حشرات موجودات كفزي و گياهان آبزي مي باشد 

  انتشار : 

  يي شد اين نمونه در آبگرم (واقع در چند كيلومتري قم نزديك سد پانزده خرداد) شناسا

  ارزش اقتصادي : ندارد 
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   Cobitidaeخانواده رفتگر ماهيان  4-4

عدد سبيلك در اطـراف   12تا  6ماهيان اين خانواده كفزي با بدني كشيده و خيلي ريز داراي 

  دهان مي باشند 

رشد فلس در اين ماهيان كاهش يافته است دهـان زيـرين و شـاخي شـده و كيسـه شـنا دو       

ين در يك كپسول غضروفي قرار گرفتـه اسـت از ايـن خـانواده در     قسمتي بوده و بخش پيش

  جنوب آسيا و هندوستان گونه هاي مختلفي وجود دارند 

    Genus  Noemachilus  (hasselt  1823)نام علمي :  1-4-4

  نام فارسي : لوچ ماهي  

  زيست شناسي : 

در نوك و يـك  براي ماهيان ايران مشخصه ترين صفت اين جنس وجود سبيلك ( دو جفت 

  جفت در گوشه دهان است ) 

سر گرد و غير فشرده باله پشتي كمي در جلو يا عقب منشأ باآله شكمي قرار دارد كيسه شـنا  

در كپسول استخواني پوشيده شده است بدن برهنه يا توسط فلسهاي ريزي پوشيده شده يك 

آسـيا وجـود دارد در   تاج پشتي اغلب در عقب باله پشتي دارند گونه هـاي زيـادي از آن در   

  اروپا دو گونه و در اتيوپي يك گونه از اين خانواده وجود دارد  
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  انتشار : 

گونـه از   19در ايران در تمام حوزه هاي آبريز به جز حوزه زاينده رود وجود دارد و حـدود  

  اين خانواده در ايران هستند 

  ارزش اقتصادي :  

  اين ماهي فاقد ارزش اقتصادي مي باشد. 

    Noemachilus  malapeterurusنام علمي :  2-4-4

  نام فارسي : ماهي لوچ سبيلك دار 

  مشخصات سيستماتيكي : 

D 7/IIIII−
   A 5/IIIII−

 

زيست شناسي : داراي يك چين پوستي بوده كه از عقب باله پشتي تا پايانه باله دمـي امتـداد   

طول سـاقه دمـي    72ته است باله مخرجي از باله سينه اي طويلتر است عمق ساقه دمي % ياف

بوده بدن و چين پوستي توسط لكه هاي قهوه اي تيره پوشـيده شـده كـه در قسـمت عقـب      

تمايل به تشكيل خطوط منظم عرضي دارد داراي يك لكه تيره عرضي در پايه باله دمي است 

نداني رشد يافته كه درون شكاف آرواره پايين جـاي مـي گيـرد    آرواره باال داراي يك زائده د

در قسمتهاي عقبي بدن نمونه هاي بزرگ فلس ديده مي شود باله هاي پشتي و مخرجي گرد 

  است 
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Nalbant , Banarescu   )1964    ــد ــناخته انـ ــراي آن شـ ــه بـ ــر گونـ ــه زيـ )سـ

N.m.malapeterus   از حوزه دجله وفراتN.m,ma  cmahoni  ي رود هلمند از دلتا

در سيستان و حوزه درياي خزر و درياچه نمك به نمونـه هـاي تركيـه نزديـك اسـت و بـر       

اساس منابع و ارتباطات جغرافيايي جانوري نمونه هاي حـوزه دريـاي خـزر بـه زيـر گونـه       

N.m.malapterurus   تعلق دارند  

  انتشار : 

  درياچه نمك وجود دارد   در حوزه دجله در تركيه، حوزه درياي خزر ـ حوزه هاي تجن و

  ارزش اقتصادي :  

  اين ماهي فاقد ارزش اقتصادي مي باشد. 

  جداول بيومتري مربوط به نمونه هاي صيد شده 
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  فصل پنجم :

  نتيجه گيري و پيشنهادات

  

  نتيجه گيري   1-5

گونه هايي كه در اين بررسي داده شده اكثراً از گونه هايي ثابـت منـاطق كـويري و خشـكي     

  ايران است. 

اين رودخانه ها كه در مناطق كويري قرار دارند بيشترين ميزان آبشان در اواخر فصل زمستان 

و ائايل بهار است چرا كه با گرم شدن هوا قسمت زيادي از آب آنها تبخير شده و يا خشـك  

مي شوند و به صورت مرداب در مي آيند و اينگونه ماهيان مي توانند در اين محيطها زندگي 

  ه صرف نظر از ماهي ساير آبزيان ديگر هم در اين مناطق وجود دارند كنند البت

اگر بتوان با توجه به اقليم نسبت به ماهي دار كردن اين رودخانه هـا و گونـه هـاي سـازگار     

اقدام نمود از نظر تنوع و فراواني بسيار مفيد خواهد بـود بـراي اينكـار ابتـدا بايـد ارزيـابي       

را كه مطالعه غير اصولي و يا ضعيف باعث عواقب ناگواري درستي از منطقه صورت گيرد چ

  در اكوسيستم منطقه اي مي شود 
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به هر حال در ميهن پهناور ايران اينگونه محيطهاي آبي وجود دارد كه بررسـي و مطالعـه اي   

روي آنها صورت نگرفته و استعدادهاي آنها ناشناخته مانده و ايـن نيـاز بـه يـك ذوق كمـي      

 ي و بودن امكانات ميسر واقع مي شود همت و پيشتيبان

  پيشنهادات  2-5

با توجه به اهميت پروتئين حيواني و رشد جمعيت الزم به تذكر اسـت كـه بـه امـر حفـظ و      

توسعه و تكثير آبزيان توجه شاياني مي شود زيرا فرآورده هاي موجـودات آبـزي بـه لحـاظ     

سـاير مـواد خـوراكي انسـان      مواد معدني و پروتئيني و ساير فاكتور هاي موجود در آن بـين 

  اهميت ويژه اي دارد  

از طرف ديگر فعاليتهاي انسان از همان روزگار اوليـه هميشـه منجـر بـه ايجـاد تغييراتـي در       

محيط زيست شده است ولي در دهه هاي اخير تأثير اين فعاليت سريعتر و مشخص تر است 

شده شهرنشـيني گسـترش   فشار هاي حاصله از رشد جمعيت مصرف زياده از حد و كنترل ن

  صنعت و پيشرفتهاي علوم و تكنولوژي سرعت تغييرات محيط زيست را باعث شده است 

اين عوامل مشكالتي را ايجاد مي كند كه نه تنهـا بـر محلـي يـا اجتمـاعي خـاص بلكـه بـر         

جمعيت سراسر دنيا اعم از كشورهاي پيشرفته اثر مي گذارند و با توجـه بـه رشـد جمعيـت     

نيا و كمبود موادغذايي هميشه يكسري راه حلهايي براي كاهش جمعيت ( كنترل انساني در د

  جمعيت ) و يا افزايش مواد غذايي ارائه شده است 
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با توجه به افزايش مواد مغذي توليد غذا در خشـكي بـه مراتـب مشـكلتر از توليـد غـذا در       

مـي سـازد و ايـن    درياست و اين با توجه به محدوديتي است كه توليد در خشكي را مشكل 

نكته مهمي است كه تغذيه و توليد از طريق درياها بايست مـد نظـر مسـئولين و كارشناسـان     

  قرار گيرد.  

لذا حفظ منابع آبي نظير اقيانوسها، درياها، رودخانه ها، درياچه ها و .....در هر زمـان وظيفـه   

ررسي اينگونه منـابع  همگي ماست كه در جلوگيري از آلودگي اينگونه منابع آبي بكوشيم با ب

آبي نظير رودخانه هاي مورد نظر و مطالعه در اين موارد باعث ايجاد نتايجي خواهد شد كـه  

هم از نظر علمي و هم از نظر انتفاعي براي مؤسسات ذينفع مفيد خواهد بود و در اقدام آنهـا  

  بر روي اين منابع آبي كمك خواهد كرد  

صوصاً سمي ) در اين مجامع زيستي بسيار مهم و بـا  زدودن زباله ها و اليروبي رسوبات (مخ

توجه به زنجيره غذايي مواد ويژگيهاي بيولوژيكي اثرات جبران ناپذيري را به همراه خواهـد  

داشت كه در آينده انسانها دچار اين معضالت خواهيم شد پس چه بهتـر كـه هـم اكنـون در     

  فكر اين سرمايه هاي خدادادي باشيم 
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  پيوستها 

  تصاوير مربوط به نمونه هاي صيد شده 

    Alburnoides  bipunctatus(ماهي خياطه ) 

    Leusiscus  cephalus  orientalisي سياه فلس ) (ماهي سر مخروط

     Capoeta  Arakicaسياه ماهي 

     Capoeta  macrolepisسياه ماهي 

    Neomachilus  malapterurusماهي لوچ سبيلك دار 

  نمونه هاي موجودات نبتيك رودخانه قمرود و سد پانزده خرداد  
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Abstract 

This  project  was  accomplished  on  ghomrood  river  and  panzdah  

khordad  damm  in  ghom  province .  

The purpose  of  this  project  was to  define different  species of  the  

river  fish also  to  mention  all  the Bentics  and  other  species  of  

the  province .  

In  this research  was  used  different  means  of  fishing  appliances  

to  catch  all  the  ethnic  and  non  ethnic  species  and  other  

providing .  

The  species  the  fish  were  fixed  by  formalin  and  Benthose  

species  were  fixed  by  alcohol .  

After  transferring  to  Tehran  Biometric  of  photographs  and  

removing  the  pharyngeal  teeth  removal  were  accomplished  and  

then  with  the  advisor  of  Dr . Gholamhossein  Vossoughi  the  

Genius  and  the  species  were  diffined .  
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This  research  was  held  on  spring  and  summer  and  in  five  

stations  and  like  other  fresh  water  habiants  the  over all  result  

showed  that  most  fish  belonged .  

To Cyprinidae  family  and  some  of  the  had  economical  Value  

while  other , s   didn , t .  

 

 

  


