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 چکیده

  
گیرد ثیر عوامل متعددی قرار ميأتای تحتحضور و فراواني هر گونه ماهي در يک زيستگاه رودخانهعدم-حضور

دهند. مطالعه حاضر ميتغییرات هر فاکتور زيستگاهي را ترجیح  زا )محدود يا وسیع( های خاصيدامنهها آنو 

و تأثیر عوامل زيستگاهي بر پراکنش و فراواني ( C. raziiماهي )بیت زيستگاه سیاهبررسي شاخص مطلوبا هدف 

برداری از استان مازندران انجام گرفت. برای اين منظور نمونههای بابلرود، رودبابل، از سرشاخهدر رودخانه آن 

زيستگاهي فاکتور  1۰در هر ايستگاه و ايستگاه انجام  2۰در  1396 دی ماهر طي دو هفته اول در ماهیان د

های مطلوبیت سپس منحنيبار صورت گرفت. هر ايستگاه يکبرداری از ، نمونهدر کل دورهگیری شد. اندازه

همچنین  دست آمد.هب HABSELافزار هر ايستگاه با استفاده از نرمدر و  برای هر يک از متغیرهازيستگاه 

ي در هر ايستگاه و ارتباط بهترين متغیرهای زيستگاهي با ماهتوجه به فراواني سیاهتعیین الگوی پراکندگي با

براساس نتايج حاصل از آنالیز  انجام گرفت.  Primer+Permanova-6افزاردر نرم dbRDAآنالیز  از طريقآن 

HABSEL درجه  18تا  14 هايي با عرض زياد، سرعت جريان کم، دمایمکان، ماهي در سرشاخه رودبابلسیاه

متر(، ضريب هدايت الکتريکي  14۰-18۰سانتي متر(، ارتفاع متوسط ) 3۰تا  22ق متوسط )سانتي گراد، عم

 12-13ن محلول باال )ژ، اکسیمتر(میلي 1۰۰-125)های ريز (، قلوه سنگمترسانتيمیکروزيمنس بر  3۰۰-26۰)

همچنین دهد. ا ترجیح مي( ر%7۰تا  41همراه سايه )هزار( بزار و بوتهرم بر لیتر(، پوشش گیاهي )درختچهگمیلي

عمق و عرض رودخانه در درجه اول و سرعت جريان  هایمتغیرنشان داد  DistLMبراساس مدل  dbRDAگراف 

های مختلف نقش ايستگاهمیان ماهي اختالفات فراواني سیاهدر ايجاد و ضريب هدايت الکتريکي در درجه دوم 

 داشتند. 
 

 :های کلیدیواژه

           C. razii،اخص مطلوبیت زيستگاه، پارامترهای محیطي، رودخانه بابلرودش 

 

 مقدمه | 1 

شناسی، از لحاظ تکاملی، بوم ی آبیهامطالعه ماهیان در اکوسیستم

ها برداری از ذخایر و پرورش آنبهره ودیریت ، مرفتارشناسی، حفاظت

 -زیستگاه بهدر این میان، (. Lagler et al., 1962حائز اهمیت است )

با  ، زیرااستها مطرح از گونه حفاظت در ترین عواملاز مهم عنوان یکی

های در معرض گونه وسیلهتعیین خصوصیات زیستگاهی موردپسند به

 ,.Dolatpour et alهای حفاظتی ارائه کرد )توان طرحخطر، می

هایی هستند که به منظور درک ها اکوسیستمنهرها و رودخانه(. 2016

بایست می ،تردگی روابط آن در مجموعه سیمای محیطماهیت و گس

شناسان و (. زیستMikaeeli et al., 2006ها را شناخت )طبیعت آن

-دانند که گونهکنند، به خوبی میها را مطالعه میافرادی که رودخانه

رفتار  (Nichهای اختصاصی )های آبی در ارتباط با پیدا کردن زیستگاه

(. هرگونه ماهی زیستگاه خاصی را Odum, 1971ی دارند )امشابه

کند دهد و این زیستگاه جایی است که یک ماهی زندگی میترجیح می

های مطلوب از قبیل اکسیژن کافی، دمای قابل و باید دارای ویژگی

    دانشگاه گنبدکاووس | 1399   ©              8(4: )1-14؛ 1399شناسی کاربردی، ماهی هایپژوهشنشریه 
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در (. Thurow, 1997تحمل، غذای کافی و محل پنهان شدن باشد )

های محیطی، بایستی اطالعات تعیین ارتباط میان یک گونه و ویژگی

به حضور گونه، فراوانی آن و متغیرهای محیطی در آن ناحیه در  مربوط

(. با چنین اطالعاتی De Kerckhove et al., 2008نظر گرفته شود )

توان الگوی استفاده از زیستگاه و انتخاب زیستگاه یک گونه را می

های پایش زیستگاه براساس کارگیری دادههمشخص نمود و این الگو با ب

رایط زیستگاهی واقعی استفاده شده توسط گونه در یک تکرار رخداد ش

های (. محققان تفاوتGuay et al., 2003آید )دست میهرودخانه ب

شوند. ماهی ممکن است به ای را در استفاده از زیستگاه قائل میویژه

های متنوعی استفاده ها و فضاها از زیستگاهدلیل کاهش رقابت در مکان

ثیر تأهای زیستگاهی تحت(. بیشتر مدلAsadi et al., 2014کند )

د هستنای فاکتورهایی مانند عمق، سرعت، بستر و یا پوشش رودخانه

(Leonard and Orth, 1988 .) 

 و مهم محیطیشناخت عوامل با رابطه در بسیاری مطالعاتتاکنون 

 بازسازی  و زیستیتنوع حفظ هدف با بر پراکنش ماهیان، تاثیرگذار

 Rifflart etهای ماهیان صورت گرفته است )ای آبی و گونههاکوسیستم

al., 2009; Quist et al., 2005; Jaramillo-Villa et al., 2010; 

Humpl and Pivnička, 2006 .) 

در ایران نیز، مطالعاتی با هدف بررسی ترجیح زیستگاهی برخی 

 Cobitisای مانند سگ ماهی خاردار کیوان ماهیان شاخص رودخانه

keyvani  در رودخانه توتکابن(Rostamian et al., 2017a ،)

گل در رودخانه زرین Paracobitis hicanicaماهی جویباری سگ

(Gholizadeh et al., 2018سیاه ،) ماهیCapoeta capoeta  در

ماهی در رودخانه (، سیاهAsadi et al., 2014رود )رودخانه سیاه

 .C توئینی ماهیسیاه (،Zamani Faradonbe et al., 2015طالقان )

damascina کردان رودخانه در (Dolatpour et al., 2016 گونه ،)P. 

iranica در رودخانه ( کردانTabatabaei et al., 2014 ماهی ،)

 Rostami et) نور-الویج رودخانه در Alburnoides eichwaldiiخیاطه 

al., 2017  .انجام شده است ) 

 C. capoetaکه قبالً با نام علمی  C. Raziiلمیماهی با نام عسیاه

(Keyserling 1861)  ماهی، نام فارسی سیاهشناخته میشد و با

ارزش شیالتی است که در حوزه خوس یکی از ماهیان باخور و یا تیلگل

 Naderiشود )یافت میوفور هبارس تا اترک از خزر  جنوبی دریای

Jeloudar and Abdoli, 2005 .)متعلق به رده ماهیان ونه که این گ

 شکالناز راسته کپورماهی (Teleostei) استخوانی حقیقی

(Cyprinoidei) راسته یرو زCyprinoidei  است(Vosoughi and 

Mostajir, 1998)  بودهدارای ارزش اقتصادی (Abdoli and Naderi, 

پروری، صید از لحاظ ماهیگیری در آبهای داخلی، آبزی و (2009

 Anvarifar et) باشدمهم مینیز و مطالعات جغرافیایی جانوری ورزشی 

al., 2012). ماهی، یک ماهی رودرو و غالب در حوضه جنوبی سیاه

 شودیافت میخزر است که هم در آب ساکن و هم در آب جاری دریای

(Samaee et al., 2006 .) مطالعات صورت گرفته در گذشته نشان داد

ها با خانه و چشمههای پایینی و میانی رودسمتر قکه افراد این گونه د

سنگی همراه با ماسه و گل و الی، دمای آلود، بستر قلوهآب شفاف تا گل

متر بر ثانیه  1، سرعت جریان آب از 9تا  7از  pHدرجه،  25تا  5آب از 

-سیاه (.Vosoughi and Mostajir, 1998) حضور دارندتا آبهای راکد 

کپور ماهیانی است که بیشتر عادت به زندگی در ماهی جز آن دسته از 

-کرژیم غذایی این ماهی از جلب گراد دارد.درجه سانتی 20دمای زیر 

تشکیل شده همراه الرو حشرات آبزی های چسبیده به بستر رودخانه به

باالی این بیوماس . (Naderi Jeloudar and Abdoli, 2005) است

های زیستی و طالعه ویژگیهای داخلی سبب شده تا مبماهی در آ

کوشش در جهت معرفی آن به سیستم پرورشی برای مصارف انسانی از 

در (. Abdoli and Eskandari, 1999ای برخوردار باشد )اهمیت ویژه

کشور گرجستان و برخی دیگر از کشورهای آسیایی اقدام به این راستا، 

 ,Abdoli) اندتکثیر مصنوعی و پرورش آن در استخرهای خاکی نموده

در غالب  C. raziiماهی توجه حضور این گونه سیاهلذا با(. 2000

های های استان مازندران و کمبود اطالعات در زمینه ویژگیرودخانه

اش در این منطقه که های آن و ترجیح زیستگاهیزیستی زیستگاهغیر

در  (Rostamian et al., 2017bرستمیان و همکاران )تنها به مطالعه 

شود، این تحقیق با هدف شناخت و درک خانه کالرود محدود میرود

تری از نیازهای زیستگاهی این گونه در رودخانه رودبابل از کامل

ی بومی و با اهمیت در هاعنوان یکی از گونههرود بهای فرعی بابلشاخه

های خزر انجام گرفت تا بتوان از نتایج حاصله در برنامهحوضه دریای

 حفاظتی استفاده کرد.  مدیریتی و 

 هامواد و روش | 2
رودخانه  فرعیهای این تحقیق یکی از سرشاخهحدوده مورد مطالعه درم

 ترین اصلی عنوان یکی ازهب بابلرود رودخانه که رودبابل است نام ، بهبابلرود

های حوضه آبریز مازندران در بخش مرکزی دامنه شمالی رودخانه 

 52°25´ و شمالی 36°45´ ییختصات جغرافیام البرز با کوههایرشته 

کیلومتر  7/110با اصلی شرقی واقع شده است. این رودخانه  52° 55´تا

های کالرود و گنج افروز و یک شعبه فرعی طول از دو شعبه اصلی به نام

است و رودبابل بخشی از شعبه گنج افروز به نام سجادرود تشکیل شده 

کیلومتر  42/1746 دخانه بابلرودسعت حوضه رووآید. حساب میبه

دبی و درصد،  74/0متر، شیب متوسط  3180حداکثر ارتفاع آن  ،مربع

متر مکعب در ثانیه متغیر است  67/16تا  44/2متوسط ساالنه آن از 

(Khani Sedhi, 1996 بستر .) رودخانه در قسمت علیا از این

ی هاهای خاکستری و مارنی همراه با ماسه سنگ و سنگسیلت

های ولکانیکی و آهکی و خاکستری تیره و در قسمت سفلی از سنگ

های ه آبریز شاخهضدولومیتی و آهکی پوشیده شده است. همچنین حو

-میو بیش مختلف رودخانه بابلرود، دارای پوشش جنگلی با تراکم کم 

باشد و در حاشیه دو طرف این رودخانه غالباً درختان بید، توسکا، توت 

طی وفور روئیده است. این پژوهش در ی تبریزی و اوجا بهو انجیر و حت

رودبابل )نزدیک  باالدست رودخانهاز  1396دی ماه سال دو هفته اول 

ایستگاه  20در  های فرعی رودخانه بابلرود است،، که از شاخهسد البرز(

 در طولمتر( 1000طور متوسط )بهمتر  1500الی  700به فاصله هر 

 Johnson andدست انجام شد )خانه تا منطقه پایینکیلومتر از رود 25

Arunachalam, 2009 .) 
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برداری از هر ایستگاه تنها یکبار در طی این دوره صورت نمونه

ای انتخابی ماهیان به هتعیین مقیاس مکانی در بررسی زیستگاهگرفت. 

نظر  های در دسترس و نوع گونه موردهدف مطالعه، نوع سیستم، داده

ها براساس (. ایستگاهElith and Leathwick, 2009)بستگی دارد 

د به فاکتورهایی شامل عدم همپوشانی با یکدیگر، فاصله از محل ورو

رودخانه  هشناسی رودخانه، کیفیت حاشیرودخانه اصلی، تنوع در ریخت

به نحوی انتخاب شدند که همه تنوع زیستگاهی در دسترس را شامل 

بیشترین تعداد ممکن سعی شد تا ( و Oberdorff et al., 2001شوند )

نظر گرفته کل رودخانه در پایش رایب رودخانه شناسیاز تنوع در ریخت

یایی فموقعیت جغرا 1در شکل  (.Palialexis et al., 2011شود )

برداری از ماهی و سایر متغیرهای های نمونهرودخانه بابلرود و مکان

 ده است. زیستگاهی از رودخانه رودبابل نشان داده ش

 
 (1396)دی ماه  در سرشاخه رودبابلماهي و پارامترهای زيستگاهي برداری های نمونهعیت جغرافیايي ايستگاهموق -1لشک

برداری از ماهیان با استفاده از دستگاه الکتروشوکر در خالف جهت نمونه

ها در تمامی جریان آب انجام شد. برای اطمینان از صید کامل نمونه

چشمه پشتیبان و نیز یک تور گوشگیر ریزها از یک تور ساچوک ایستگاه

برداری در هر ایستگاه در تمام عرض رودخانه نمونهاستفاده شد. 

متر با سه  10براساس روش دو رفت )رفت و برگشتی( هر کدام به طول 

در وسیله دستگاه الکتروشوکر انجام شد. همتر( ب 30تکرار )در مجموع 

های موجود در هر ایستگاه صید ی شد تا همه نمونهگیری سعطی نمونه

روش شده و پس از بیهوشی در محلول یک درصد گل میخک، براساس 

های هر ( مورد شناسایی قرار گرفتند. تعداد نمونهCoad, 2020)کد 

ان شناسایی شده با ماهیسیاهطول و وزن گونه در هر ایستگاه ثبت و 

متر میلی 1/0و کولیس با دقت گرم  01/0ترازوی دیجیتال با دقت 

-قدرت شنای نمونه در پایان، پس از اطمینان از بازیابیگیری شد. اندازه

 Price and) شده به رودخانه بازگردانده شدندها، ماهیان صید

Peterson, 2010.) برخی ماهی  های زیستگاهی اینویژگی بررسی برای

ه و نیز عوامل آب رودخانهیدرولوژیک خصوصیات فیزیکوشیمیایی و 

شامل ارتفاع از سطح دریا )متر(، عرض رودخانه )متر(، عمق محیطی 

، متر()میکروزیمنس بر سانتی متر(، ضریب هدایت الکتریکیآب )سانتی

درجه دما )، (متر بر ثانیه(، سرعت جریان آب )گرم بر لیترمیلیشوری )

ر سنگ بستر گرم بر لیتر(، قطگراد(، میزان اکسیژن محلول )میلیسانتی

، و نوع (Overstream canopy closure) (، میزان سایهمترمیلی)

، سنجش شدند. در هر (Riparian vegetation type) گیاهان ساحلی

ایستگاه ارتفاع از سطح دریا و موقعیت جغرافیایی محل به کمک 

ثبت شد. عرض  Garmin( مدل GPSیاب جهانی )دستگاه موقعیت

دست، وسط و از متر نواری در سه نقطه پایینرودخانه با استفاده 

منزله عرض رودخانه ها بهگیری و میانگین آنباالدست هر ایستگاه اندازه

در هر ایستگاه درنظر گرفته شد. عمق رودخانه نیز در هر ایستگاه در 

عنوان متوسط عمق گیری و میانگین این اعداد بهنقطه اندازه 20

 ;Gorman and Karr, 1978ب شد )رودخانه در آن ایستگاه حسا

Pusey et al., 1993به .)( کمک الگوی جسم شناورHasanli, 1999 )

ها بعد از ضرب گیری و میانگین آنسرعت جریان رودخانه سه بار اندازه

و برای بستر  9/0در ضریب ناهمواری )برای بستر شنی و صاف=

( در هر m/sن )به منزله متوسط سرعت جریا (8/0ای و ناهموار= صخره

دما  اکسیژن محلول، شوری، (.Lotfi, 2012)نظر گرفته شد ایستگاه در

تصادفی در سه طور هنیز در هر ایستگاه ب ضریب هدایت الکتریکیو 

چکر حمل واتر کمک دستگاه الکترونیکی قابلنقطه از ایستگاه به

ها در ( ثبت شد و میانگین آن8603مدل  AZ-Instrument)شرکت 
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برداری از رتصویطر سنگ با گیری قاندازه نظر گرفته شد.هر ایستگاه در

-و میانگین Digimizerافزار کمک نرمهای بستر و بهتعدادی از سنگ

ها سعی بر توجه به تنوع قطر سنگها انجام شد. باری از قطرهای آنگی

طور تصادفی هپالت که ب 20های موجود در آن شد که تمامی سنگ

-سآوری و عکمتر(، جمعسانتی 50×50انتخاب شده بودند )با ابعاد 

بندی نوع گیاهان ساحلی و طبقه (.Platts et al., 1983برداری شوند )

 میزان سایه روی سطح رودخانه براساس مدل کیفی ارائه شده توسط

انجام شد  (Johnston and Slaney, 1996استون و اسالنی )جان

 (. 1)جدول 

 

 سطح رودخانه یرهای اسمي نوع پوشش گیاهي ساحلي و میزان سايه برغتوصیف مت -1جدول

 میزان سايه روی رودخانه هان ساحلينوع گیا

 پوشیده ٪20تا  0 1 بدون پوشش گیاهی عمدتاً

 یت است(ؤ)سطح رودخانه و سواحل قابل ر

1 

 پوشیده ٪40-21 2 (پوشش گیاهی٪10چمنزار یا باتالق )کمتر از 

 یت است(ؤهایی قابل ر)سطح رودخانه و سواحل در زمان

2 

 پوشیده ٪70-41 3 درختچه /بوته

 یت است اما سواحل قابل مشاهده نیست(ؤ)سطح رودخانه قابل ر

3 

 پوشیده ٪90-71 4 ریز و خزان کنندهجنگل برگ

 یت است(ؤهایی قابل رسطح رودخانه کمی یا در لکه)

4 

 5 یت نیست(ؤ)سطح رودخانه قابل ر٪90بیش از  

 

یستگاهی )شاخص دامنه ارزش بهینه برای هر یک از فاکتورهای ز

-ایستگاهها در ( که فراوانی نمونهSI، (Suitability Index) مطلوبیت

افزار کمک نرمدهند، بهتأثیر قرار میبرداری را تحتهای نمونه

HABSEL-1.0 (Habitat Selection)  محاسبه شد. این محاسبه

شود که دامنه مربوط به هر متغیر کمی به بدین صورت انجام می

( مشخص SIشود و ارزش مقدار بهینه هر طبقه )تقسیم میطبقاتی 

 -به SI=%Uc,i/%Ac,i( طبق رابطه SIشود. ارزش مقدار بهینه )می

طبقه آن متغیر،  iاست، زیستگاهی  متغیر cدست آمد که در این رابطه 

%Uc,i ای خاص از هر یک از متغیرهای درصد استفاده ماهی از طبقه

زیستگاهی دسترس بودن آن متغیر  درصد در Ac,i%و زیستگاهی 

منظور محاسبه (. بهWaddle, 2012; Guay et al., 2003است )

مطالعه در ( کل برای گونه موردHSIشاخص مطلوبیت زیستگاه )

=SI1(SI HIS×2× از رابطه میانگین هندسی سرشاخه رودبابل 

1/n)nIS… ( 2009 ,.استفاده شدet alChen  در این معادله .)1SI  تا

nSI زیستگاهی  متغیرهایترتیب شاخص مطلوبیت برای هر یک از به

در این معادله،  یستگاهی مورد مطالعه است.ز تعداد متغیر nو  )مستقل(

، سایر متغیرها در صورت صفر بودن شاخص مطلوبیت برای هر متغیر

شده و زیستگاه برای گونه هدف نامطلوب است نیز نامطلوب تلقی

(Brown et al., 2000) . وزن نسبیSI  برای هر طبقه از متغیر

-دست آمد و در نهایت از دادههب SIزیستگاهی نسبت به باالترین مقدار 

های مختلف های وزن نسبی برای مقادیر مختلف آن متغیر در ایستگاه

عنوان شاخص مطلوبیت آن متغیر برای همیانگین حسابی گرفته شد و ب

های شد. قبل از انجام تحلیل کل زیستگاه )سرشاخه رودبابل( معرفی

-مربوط به مطلوبیت زیستگاه، همبستگی میان متغیرهای کمی فیزیکو

شیمیایی و هیدرولوژیکی و محیطی با استفاده از ضریب همبستگی 

مورد بررسی قرار گرفت و  (s correlation test,Pearson) پیرسون

( EC)که میان متغیر شوری با ضریب هدایت الکتریکی مشخص گردید 

( و با متغیر ارتفاع sig=0.001; r=0.68دار )همبستگی مثبت و معنی

( sig=0.000; r=-0.952دار )از سطح دریا همبستگی منفی و معنی

 داشت و لذا متغیر شوری در محاسبات در نظر گرفته نشد.  

 نتايج | 3
هیدرولوژیکی  ،فیزیکوشیمیاییگیری برخی عوامل نتایج حاصل از اندازه

ایستگاه در طی  20سرشاخه رود بابل از رودخانه بابلرود در یطی و مح

میزان . نشان داده شده است 2 برداری در جدولنمونه تقریباً دو هفته

 و پنجم با کمترین های چهاردهمایستگاه ، درmg/l 9 بااکسیژن محلول 

هشت بیشترین مقدار است. کمینه   در ایستگاه mg/l 3/12 مقدار و

 و بیشینه آن در ایستگاه پانزدهم با C 7/7°نهم با  ر ایستگاهدمای آب د

°C 4/17 ثبت گردید. سرعت جریان آب بین m/s29/0  در ایستگاه

در ایستگاه دوم متغیر بود. میزان ضریب هدایت  m/s 7/0 هشتم تا

 S/cmμدر ایستگاه سیزدهم تا  S/cmμ 120 الکتریکی در محدوده

مترین و بیشترین ثبت شد. ک گیری ودر ایستگاه هجدهم اندازه 356

در  cm36 در ایستگاه چهاردهم و  cm 14 ترتیبمقدار عمق آب به

ایستگاه شانزدهم ثبت شد. بیشترین عرض رودخانه در ایستگاه هفدهم 

بود. ارتفاع از  m 5/10 و بیشترین آن در ایستگاه سیزدهم  با m5/2 با 

 در ایستگاه m225 تم تا در ایستگاه بیس m 60 سطح دریا در محدوده

های نهم، در ایستگاه mg/l 8/1 اول ثبت شد. بیشترین میزان شوری با

 mg/lچهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، نوزدهم و بیستم وکمترین میزان با 

سنگ بستر در قطر  هفت ثبت شد. های دو، شش ودر ایستگاه 1/1

  -میلی 44/187 و رمقدا کمترین با 7 ایستگاه در مترمیلی 76/103 محدوده
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   5       |                                                                                                                                              ...و مهمترين عوامل اثرگذارشاخص مطلوبیت زيستگاه تعیین  

 

بود. بود. همچنین  متغیربیشترین مقدار  در ایستگاه هفدهم بامتر 

ماهی در سرشاخه رودبابل مناطقی با همچنین زیستگاه انتخابی سیاه

درصد  41-70زار و میزان سایه زار و بوتهپوشش گیاهی از نوع درختچه

 بود.

 هبه تفکیک ايستگا خصوصیات فیزيکوشیمیايي، هیدرولوژيکي و محیطي آب در سرشاخه رودبابل -2 جدول

 عمق     ايستگاه
(cm) 

 عرض
(m) 

 جريان سرعت

 (m/s)آب

 دما
(˚C) 

 اکسیژن
(mg/l) 

EC 
(S/cmµ) 

 ارتفاع

 )متر(

قطر سنگ 

 (mmبستر 

 پوششنوع 

 ساحلي گیاهي

 میزان

 سايه

1 22 25/19 69/0 12 4/10 236 223 96/109 4 3 

2 20 25/12 7/0 2/11 2/9 5/241 225 91/150 4 3 

3 20 20 69/0 12 8/11 236 222 38/106 4 3 

4 19 19 48/0 11 10 228 222 91/180 1 1 

5 24 25/16 67/0 12 9 232 220 7/144 1 1 

6 28 75/16 51/0 9/13 6/9 5/241 218 27/107 2 1 

7 17 75/20 45/0 1/14 8/9 214 218 75/103 1 1 

8 19 25/23 29/0 7/10 3/12 290 158 51/106 4 3 

9 19 5/23 54/0 7/7 3/9 339 122 1/121 4 4 

1۰ 20 625/18 49/0 3/14 2/10 5/313 124 75/144 3 2 

11 17 5/24 37/0 3/9 10 321 133 72/104 4 3 

12 16 375/11 48/0 8/16 8/10 317 104 14/112 4 4 

13 26 5/10 6/0 1/17 8/11 120 97 85/126 4 4 

14 14 75/18 66/0 3/12 9 341 81 05/111 3 3 

15 22 625/17 44/0 4/17 5/10 352 77 44/114 4 4 

16 36 125/13 59/0 5/16 5/11 320 72 57/125 4 4 

17 20 25 49/0 9/16 9/11 354 68 44/187 4 4 

18 32 375/24 53/0 4/13 10.5 356 64 96/157 4 3 

19 21 25/16 67/0 2/12 3/9 346 63 45/149 4 5 

2۰ 31 625/13 59/0 1/11 9/9 33/350 60 59/125 4 4 

  1 1 78/37 60 120 9 7/7 0/ 29 5/10 14 حداقل

 5 4 8/181 225 356 3/12 4/17 7/0 25 36 حداکثر

   52/106 55/138 09/286 34/10 09/13 54/0 2/18 38/14 میانگین

   56/40 1/67 96/65 03/1 75/2 11/0 54/4 74/5 انحراف معیار

              cmمتر؛ : سانتیm متر؛:m/sثانیه؛ : متر بر°Cگراد؛ : سانتیmg/lگرم بر لیتر؛ : میلیEC ضریب هدایت الکتریکی؛ :S/cmµمتر؛ : میکروزیمنس بر سانتیmmمتر: میلی  

 
سنجی نشان داد که بین میانگین تایج حاصل از بررسی زیستن

وجود داری های مختلف تفاوت معنیماهی در ایستگاهطول و وزن سیاه

تعداد  14و  12، 9، 2های در ایستگاه(. 3( )جدول p<0.05) داشت

شده کافی نبوده و لذا در مقایسات آماری لحاظ نشدند. نمونه ماهی صید

های ترتیب در ایستگاهماهیان صید شده بهبزرگترین و کوچکترین سیاه

مشاهده شدند که متوسط طول و وزن  7ترین ایستگاه( و )پایین 20

-میلی 33/68و  گرم 33/73متر و میلی 94/160ا ترتیب برابر بها بهآن

اختالف  20شده از ایستگاه ماهیان صیدگرم بود. وزن سیاه 9متر و 

ها داشت شده در سایر ایستگاهماهیان صیدداری با سیاهآماری معنی

(p<0.05میان سایر ایستگاه .)ها اختالف آماری در مقادیر وزن نمونه-

شده (. طول سیاه ماهیان صیدp>0.05ماهی مشاهده نشد )های سیاه

 <pداری نشان نداد )اختالف آماری معنی 20و  10های میان ایستگاه

و  19، 17، 10، 8، 6های با ایستگاه 16و  7های (. میان ایستگاه0.05

(. p<0.05داری مشاهده شد )از لحاظ طول اختالف آماری معنی 20

شده اختالف آماری اهیان صیدمها از لحاظ طول سیاهمیان سایر ایستگاه

 (.  p>0.05داری وجود نداشت )معنی
 

 

 

 

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4/
ja

ir
.8

.4
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 14

http://dx.doi.org/10.22034/jair.8.4.1
http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-637-fa.html


 پرست و همکارانحق                                                                 شناسي کاربردیهای ماهيپژوهشنشريه                                                                                        |   6 

 
 بابلماهي صیدشده از سرشاخه رودسیاه در مورد بررسي سنجيزيست میانگین و انحراف معیار فاکتورهای -3جدول 

 فراواني مطلق  ايستگاه

 ماهيسیاه

 متر()میلي طول کل )گرم( وزن ماهي

 میانگین±معیار انحراف میانگین±انحراف معیار 

1 15 14/8 ± 13/20 bc 29/15±6/115 bc 

2 2 41/1±11  12/2±5/99     

3 16 02/7±18 bc 115/10±93/110 bc 

4 8 54/7±12/18 bc 69/8±87/108 bc 

5 10 33/9±5/19 bc 31/23±4/116 bc 

6 68 04/9±23/25 bc 16±07/126 b 

7 3 81/0±9 c 52/1±33/68 c 

8 80 10±55/24 bc 66/21±93/124 b   

9 1 12 90  

1۰ 13 56/29±30/42 b 33/26±92/144a  

11 42 34/8±35/20 bc 08/23±5/113 bc 

12 0 - - 

13 16 06/6±25/19 bc  15/13±31/118bc 

14 0 - - 

15 174 45/10±90/19 bc 20/12±75/116bc  

16 37 17/20±58 /19 bc 32/16±55/113c 

17 52 73/10±19/25 bc 04/19±73/126b 

18 14 53/6±24/23 bc 92/8±92/118bc 

19 15 45/5±33/23 bc 29/8±66/121b 

2۰ 53 11/92±33/73 a 45/52±94/160a 

 (.p<0.05دار است )دهنده اختالف معنیحروف متفاوت در هر ستون نشان                                    

ارتباط میان متغیرهای محیطی و فراوانی سیاه ماهی در  2در شکل 

 dbRDA گرافهای مختلف سرشاخه رودبابل از طریق ایستگاه میان

داده شده است. بردارها وزن و جهت مایش ن DistLMبراساس مدل 

دهند که نشان می dbRDAعوامل محیطی آب رودخانه را در پالت 

ی در بینی کننده از فراوانی سیاه ماهعنوان بهترین عوامل پیشهب

بینی کننده و سایر عوامل پیش اندهای مختلف مشخص شدهایستگاه

حدود  dbRDAبراساس این آنالیز کنار گذاشته شدند. محور عمودی 

ها را در مقایسه با محور افقی واریانس برازش شده در داده 20%

dbRDA (80%تبیین می ) کند. محورهای افقی و عمودیdbRDA  به

ل موجود های برازش شده و کواریانس %30و  %117ترتیب همراه هم به

 کنند. ها را تبیین میدر داده

دهد که متغیرهای عمق و عرض همچنین این گراف نشان می

( و متغیر ضریب هدایت Xرودخانه با تغییرات حول محور افقی )

( به Yالکتریکی و سرعت جریان آب با تغییرات حول محور عمودی )

نه در اند. لذا دو متغیر عمق و عرض رودخابهترین شکل تشریح شده

درجه دوم  درجه اول و سرعت جریان آب و ضریب هدایت الکتریکی در

ماهی شان بر اختالفات فراوانی سیاهترتیب اهمیتاهمیت قرار دارند و به

، dbRDAهای مختلف نقش داشتند. براساس نتایج گراف در ایستگاه

طول و جهت بردار عمق رودخانه و تا حدی عرض رودخانه در طول 

دهنده اهمیت و تأثیر این دو پارامتر بر نیز نشان dbRDAمحور اول 

-توجهی از سیاه ماهی در آنهایی است که فراوانی قابلیستگاهتفکیک ا

های موقعیت ایستگاهها دیده شد. همچنین جهت بردار عمق نسبت به 

توجه این عامل بر تفکیک این دو دهنده تأثیر قابلنشان 14و  12

ها است که کمترین میزان عمق را داشتند و تگاهایستگاه از سایر ایس

ها یافت نشد. ایستگاه دوم که در ای از سیاه ماهی نیز در آنهیچ نمونه

است با باالترین میزان سرعت  باالدست سرشاخه رودبابل قرار گرفته

جریان آب، در طول بردار این متغیر توزیع شده است تا همبستگی باال 

ن پارامتر نشان دهد. قابل ذکر است در مقایسه با و مستقیم آن را با ای

ماهی در های واقع شده در باالدست، کمترین تعداد سیاهسایر ایستگاه

بینی کننده های پیشعدد(. همچنین متغیر 2این ایستگاه یافت شد )

اول و ضریب هدایت الکتریکی در درجه دوم در تفکیک  عمق در درجه

توجه به گراف ها نقش داشتند. درمجموع باستگاهاز سایر ای 19ایستگاه 

 38توان بیان کرد که پارامتر عمق و عرض رودخانه توانستند حاصل می

بندی ها را تبیین نمایند و در دستهاز واریانس کل موجود در داده %

ماهی مؤثرتر از برداری براساس فراوانی سیاههای مختلف نمونهایستگاه

 د.سایر پارامترها نقش داشتن
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های مختلف سرشاخه در ايستگاه (C. razii) ماهيبیني کننده پراکنش سیاه( براساس بهترين متغیرهای پیشDistLMحاصل از مدل خطي ) dbRDAگراف  -2شکل

بابلرود
 

در  ساکن ماهیسیاه حاضر، تحقیقدر آمده دستهب نتایج براساس     

سرشاخه رودبابل از رودخانه بابلرود در محدوده وسیعی از تغییرات 

 ءجزهبرداری بهای نمونهمامی ایستگاهمحیطی پراکنش داشته و در ت

(. ولیکن رنج متغیرهای 5و  3 هایول)جد مشاهده شد 14و  12

، m 180-140زیستگاهی در زیستگاه انتخابی این ماهی در ارتفاع 

(، دمای باال m/s 39/0-29/0، سرعت جریان پایین )m 18-14عرض 

(°C 18-14( عمق متوسط ،)cm 30-22ضریب هدایت الکت ،) ریکی

(μS/cm300-260( اکسیژن محلول باال ،) mg/l13-12 شوری ،)

(mg/l 7/1-5/1 بستر سنگ فرشی با قطر ،)mm 125-100  بوده و

زار در حاشیه هایی از رودخانه با پوشش گیاهی درختچه زار و بوتهمکان

درصد نیز از سایه پوشیده شده باشد، را  90تا  71که سطح آب نیز بین 

(. همچنین متغیرهای 4و جدول  4و  3 هایشکل)دهد ترجیح می

زیستگاهی شامل درجه حرارت، شوری، قطر سنگ بستر و میزان سایه 

در مقایسه با سایر متغیرها  SIاز باالترین میزان میانگین نسبی 

های برخوردار بودند که این امر حاکی از مطلوب بودن اکثر ایستگاه

ماهی در های زیستگاهی برای سیاهبرداری از نقطه نظر این متغیرنمونه

(. لذا سایر متغیرهای مورد بررسی در 4سرشاخه رودبابل است )جدول 

ماهی نسبت به انتخاب زیستگاه نقش کلیدی داشتند ترجیح بیشتر سیاه

 (.   2)شکل 

    

   

   

 ( در سرشاخه رودبابل C. raziiماهي )( برای هر يک از متغیرهای زيستگاهي سیاه-( و انتخابي )-(، در دسترس )-محدوده زيستگاه مورد استفاده )دامنه  -3شکل 
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 (C. raziiهای انتخاب شده برای هر متغیر اسمي توسط سیاه ماهي )محدوده -4شکل 

 

ها، هر متغیر در تمامی ایستگاه (SI)پس از تعیین شاخص مطلوبیت 

ها به تفکیک برای تک تک ایستگاه (HIS)شاخص مطلوبیت زیستگاه 

باالترین  15 اس نتایج این جدول، ایستگاه(. براس5 محاسبه شد )جدول

ماهی در سرشاخه رودبابل از رودخانه شاخص مطلوبیت را برای سیاه

برای هریک از متغیرهای  SI(. محاسبه شاخص 81/0)نشان داد بابلرود 

شامل متغیرهای زیستگاهی نشان داد که  15زیستگاهی در ایستگاه 

خانه و میزان سایه عرض رودپوشش گیاهی، عمق، درجه حرارت، 

 شتند. دادر این ایستگاه را  SIبیشترین مقدار 

 ساکن در سرشاخه رودبابل  (C. razii) ماهيارتباط با سیاهدر از متغیرهای زيستگاهي و میانگین نسبي کل برای هر متغیر برای هر طبقه  SIمیزان  -4جدول

 متغیر
بندی برای هر طبقه

 طبقه
SI متغیر 

بندی برای طبقه

 هر طبقه
SI متغیر 

بندی برای طبقه

 هر طبقه
SI 

سرعت جريان 

آب 

 (متربرثانیه)

39/0>-29/0 359/0 

  میزان سايه

2>-1 273/0 

ارتفاع از 

سطح دريا 

 )متر(

100>-60 244/0 

49/0>-39/0 273/0 3>-2 179/0 140>-100 076/0 

59/0>49/0 174/0 4>-3 351/0 180>-140 433/0 

69/0>59/0 129/0 5>-4 183/0 220>-180 192/0 

79/0>69/0 065/0 6>-5 015/0 260>-220 055/0 

 386/0 میانگین 651/0 میانگین 508/0 میانگین

 

عرض رودخانه 

 )متر(

14>- 10 160/0 

-)میلي اکسیژن محلول

 گرم برلیتر(

10>-9 114/0 

گ سن قطر

 بستر 

 متر()میلي

125>-100 392/0 

18>-14 493/0 11>-10 227/0 150>-125 236/0 

22>-18 68 0/0 12>-11 181/0 175>-150 079/0 

26>-22 279/0 13>-12 478/0 200>-175 294/0 

 776/0 میانگین 387/0 میانگین 463/0 میانگین

 

 پوشش گیاهي

2>-1 284/0 

-)سانتيدرجه حرارت 

 گراد(

  

 عمق

-)سانتي

 متر(

  

3>-2 0 10>- 6 241/0 22>- 14 175/0 

4>-3 565/0 14>-10 286/0 30>- 22 512/0 

5>-4 15/0 18>-14 473/0 38>- 30 313/0 

 546/0 میانگین 733/0 میانگین 349/0 میانگین

 

ضريب هدايت 

 الکتريکي

)میکروزيمنس 

 متر(برسانتي

140>-100 076/0 

 

  

   

180>-140 0   

220>-180 168/0   

260>-220 048/0   

300>-260 378/0   

340>-300 088/0 

 380>-340 243/0 

 387/0 میانگین

 
 به تفکیک هر ايستگاهسرشاخه رودبابل ر صید شده د (C. razii) ماهي( و تعداد سیاهHSIزيستگاه )شاخص مطلوبیت  -5 جدول

 2۰ 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1۰ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ايستگاه

HIS 33/0 21/0 29/0 34/0 38/0 52/0 48/0 68/0 41/0 42/0 47/0 46/0 51/0 0 81/0 51/0 57/0 52/0 52/0 50/0 

 53 15 14 52 37 174 0 16 0 42 13 1 80 3 68 10 8 16 2 15 فراوانی 
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 گیریبحث و نتیجه | 4
-های رودخانهزیستی اکوسیستمحفظ تنوع در پایدار برداریبهره منظوربه

های زیستی آبزیان امری ضروری است و ترجیح ای، شناخت نیاز

-ترین عوامل مدیریتی برای جمعیت ماهیان میزیستگاهی یکی از مهم

(. در این میان، شاخص مطلوبیت زیستگاه، Asadi et al., 2014باشد )

استفاده زیستگاه، یک ابزار تحلیلی است ترین شاخص موردرایجعنوان هب

های مختلف برای ترکیبی از متغیرها که برای نشان دادن ترجیح گونه

 ,.Armour and Taylor, 1991; Jowett et alشود )استفاده می

(. روابط بین شرایط زیستگاهی و فراوانی افراد یک گونه پیش 2008

های مطلوبیت زیستگاه است که استفاده در ساخت مدلهای موردفرض

کند می به شناخت اهمیت عوامل زیستگاهی در زندگی موجود کمک

(Tabatabaei et al., 2014 .) 

مطالعه حاضر با هدف بررسی روابط بین فاکتورهای زیستگاهی و 

 -به HABSEL( با استفاده از آنالیز C. raziiماهی )فراوانی سیاه

منظور درک مطلوبیت زیستگاهی این گونه در رودخانه رودبابل از 

آنالیز ر های محیطی دبررسی پارامترآمد. های بابلرود به اجرا درسرشاخه

-زیستگاهساکن در این رودخانه  انماهیسیاه جمعیت که داد نشان مذکور

برای  SI)با باالترین میزان  دندههایی با سرعت جریان کم را ترجیح می

 ای معکوس. به عبارتی فاکتور سرعت رابطهثانیه(متربر 3/0- 4/0سرعت 

گونه که در گراف ونه دارد؛ هماناین گبا مقادیر شاخص مطلوبیت 

dbRDA .های در این خصوص، تطبیق بررسی نیز مشخص گردید

ها نتایج نسبتاً ماهی ساکن در سایر رودخانهصورت گرفته بر سیاه

توان به دهد که از آن جمله مینزدیکی را با مطالعه حاضر نشان می

ارجحیت ( مبنی بر Asadi et al., 2014و همکاران ) اسدی مطالعه

 44/0-56/0با محدوده سرعت هایی به مکان C. raziiماهی سیاه

و همکاران فرادنبه توسط زمانی ثانیه در رودخانه سیاهرود،متربر

(Zamani Faradonbe et al., 2015 مبنی بر ارجحیت این گونه به )

 ثانیه در رودخانه طالقان، وبرمتر 3/0-6/0هایی با دامنه سرعت بخش

( مبنی بر ترجیح Dolatpour et al., 2016همکاران ) و پوردولت

هایی از ( به مکانC. damascinaماهی توئینی )زیستگاهی سیاه

 .برثانیه اشاره کردمتر 06/0 -25/0رودخانه کردان با سرعت جریان 

های داخلی پیش از این نیز، این مسئله در مطالعه جامع ماهیان آب

ماهیان از های سیاهجمعیت شیرین در کشور مطرح شده بود که

دهند های راکد را ترجیح میبرثانیه تا آبمتر 1های سرعت

(Vosoughi and Mostajir, 1998 ؛ اگرچه در مطالعه صورت گرفته)

( مشخص Rostamian et al., 2017bو همکاران ) رستمیان توسط

هایی با ( ساکن در رودخانه کالرود مکانC. raziiماهی )شد که سیاه

پسندند. ثانیه( را بیشتر میمتربر 10-11جریان متوسط به باال ) رعتس

های مختلف آب در بین توان بیان نمود ترجیح سرعتمی ،کلیطوربه

موجودات زنده توسط اندازه موجود، تغییرات اکومورفولوژی، رفتاری و 

ماهیان و از نظر مورفولوژیک سیاه شودفیزیولوژی آن تعیین می

ها یا در دارند که در بستر رودخانه، بین درزها و شکاف امکان آن را

ها زندگی نمایند، جایی که سرعت جریان آب شدت کمتری پناه سنگ

  .(Dolatpour et al., 2016دارد )

 -مهمترین فاکتور پیش محققین بسیاری دریافتند که عمق از جمله

 Jowettسازی مطلوبیت زیستگاه است )بینی کننده در مطالعات مدل

et al., 2008; Smokorowski and Pratt, 2007; Vadas and 

Orth, 2001 عمق متوسط ماهی در مطالعه حاضر، سیاهنتایج (. براساس

بود. مطلوبیت بیشتری شاخص  وانی وادارای فر متر(سانتی 30تا  22)

نیز ( Rostamian et al., 2017bو همکاران ) رستمیاندر این رابطه، 

 مهمترین متغیرهایاز سرعت جریان آب  و عمقدریافتند که 

در رودخانه ماهی گونه سیاهاین برای انتخاب زیستگاه هیدرولوژیکی 

 32تا  29کالرود است و ترجیح زیستگاهی آن مناطقی با دامنه عمقی 

نیز  (Asadi et al., 2014)و همکاران  اسدی باشد.متر میسانتی

 -38) اعماق میانهانه سیاهرود، در رودخ گاهی این گونه راترجیح زیست

معرفی  (ثانیهمتربر 44/0-56/0)آرام  با سرعت نسبتاًمتر( سانتی 17

حالی است که شاخص مطلوبیت عمق در مناطقی با عمق کردند. این در

ماهی توئینی را برای سیاه SIمتر(، بیشترین میزان سانتی 17تا  8کم )

و  رستمیانساس مطالعه ابر(. Dolatpour et al., 2016)نشان داد 

 .هستند، (Rostamian et al., 2017bهمکاران )

-25)های ریز سنگ قلوهحضور  ،مطالعه بر روی سنگ بسترنتایج این 

. در نشان داد ماهیرا برای سیاه با مطلوبیت بیشترمتر( سانتی 10

 ,.Rostamian et alو همکاران ) توسط رستمیانبررسی صورت گرفته 

2017b) این گونه در زیستگاه در دسترس اگرچه  ودخانه کالرود،در ر

امّا اولویت  ،گیاهی نیز مشاهده شد بسترهای گلی، شنی، قلوه سنگی و

متر سانتی 5/22-25هایی به قطر با قلوه سنگبستر سنگی آن انتخابی 

ماهیان را سیاه شناختیشناختی و زیستبوم . ایشان خصوصیاتبود

-سنگی ریز بیان کردند که سبب شده تا اندازه دلیل انتخاب بستر قلوه

در میان بستر  فرار از شکارچیانهای کوچکتر این ماهی بتوانند برای 

 پناه گیرند. 

با از رودخانه  احیهای تحقیق حاضر حاکی از آن بود که نویافته

-تعداد بیشتری از افراد سیاه متر، 14-18دامنه عرضی متوسط بین 

نتایج حاصل از گراف  اند.( را در خود جای دادهSI ماهی )مقادیر بیشتر

dbRDA  وHABSEL  در این بررسی نیز، حاکی از اهمیت عواملی

ماهی حضور سیاهچون، عمق، عرض رودخانه و سرعت جریان آب بر 

بود؛ بطوریکه دو عامل اول رابطه مستقیم ولیکن سرعت جریان آب 

ماهی داشتند. تخابی سیاهرابطه عکس با فراوانی و مطلوبیت زیستگاه ان

با عرض رودخانه بیشتر  یهایدهد که زیستگاهمطالعات نشان می

های مختلف ماهیان ترجیح مطلوبیت کمی برای زیستن دارند و گونه

 ,.Littlejohn et alهای کم عرض زیست کنند )دهند در زیستگاهمی

 ستمیانر محدوده مطلوب در این تحقیق اندکی باالتر از نتایج(. 1985

خصوص ترجیح در (Rostamian et al., 2017bو همکاران )

بود ماهیان ساکن در رودخانه کالرود استان مازندران زیستگاهی سیاه

-عرضی مطلوب برای سیاه دامنه متر(. همچنین در مقایسه، 14-9)

 Zamaniدست آمد )همتر ب 5ماهیان ساکن در رودخانه طالقان کمتر از 

Faradonbe et al., 2015 که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت چندانی ) [
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طور هشفافیت آب و تولید پریفیتون ب ندارد. فاکتورهایی چون عمق، دما،

تأثیر فاکتور عرض رودخانه است. بنابراین عرض غیر مستقیم تحت

تاً پوشش جلبکی کمتر دخانه سبب شدت جریان، عمق و نهایتر روبیش

 (. Zamani Faradonbe et al., 2015خواهد شد )

ثیر منفی در أافزایش فاکتور ارتفاع ت براساس نتایج تحقیق حاضر،

و  شتماهی در این مطالعه دامطلوبیت زیستگاه انتخابی در گونه سیاه

پیشین مطالعات اگرچه  تر بود.ارتفاعات کمتر شاخص مطلوبیت بیش در

های مهم در زیستگاه که فاکتور ارتفاع از جمله فاکتور دادندنشان 

هاست ر بسیاری از رودخانههای ماهیان دانتخابی و فراوانی گونه

(Porter et al., 2000) طور غیرمستقیم بر متابولیسم،هتواند بو می 

 ,.Jaramillo-Villa et alثیر بگذارد )تولیدمثل، رشد و رفتار ماهیان تأ

در تحقیق حاضر،  dbRDA(، اما برطبق نتایج حاصل از گراف 2010

-ه بر فراوانی سیاهبینی کننداین عامل جزء مهمترین متغیرهای پیش

رود که با کاهش انتظار مینظر گرفته نشد. ماهی در رودخانه رودبابل در

افزایش یابد  کاهش ولیکن دمای آب رودخانه سرعت جریان آب ،ارتفاع

 ,Ardakaniماهی است )برای گونه سیاه یکه این شرایط بسیار مطلوب

زیستگاه وبیت مقادیر شاخص مطلطور مشابه در این مطالعه، ه. ب(2001

افزایش  ی بیشتر و سرعت جریان کمتر،دماارتفاعات کمتر با در نیز 

های دلیل ارتباط بین دما و نرخ واکنش -به این نتایج احتماالً .داشت

هاست رشد و رفتار گونه مثل،تولید متابولیسمی و مصرف انرژی،

(Beamish et al., 2006.)  

ماهی ساکن در رودخانه برای سیاهنتایج حاصل از این تحقیق 

را با درجه مطلوبیت  (درجه 18تا  14بین )دامنه دمایی باال  رودبابل،

فاکتور دما در  dbRDA، اگرچه براساس نتایج گراف بیشتر نشان داد

-مقایسه با سایر متغیرهای مورد مطالعه، جزو مهمترین متغیرهای پیش

آید. در این ساب نمیثیرگذار بر فراوانی این گونه به حبینی کننده و تأ

دمای باال را  (Dolatpour et al., 2016)و همکاران  پوردولت میان،

ماهی توئینی مطلوب اعالم کردند و بیان داشتند دمای آب از برای سیاه

ماهیان برخوردار بوده و تغییرات آن، اهمیت فراوانی در زندگی سیاه

ها مانند -یندعامل مشخصه تحریک طبیعی و بیانگر آغاز برخی فرآ

 ریزی و مهاجرت است. تخم

تریکی تحقیق حاضر، ضریب هدایت الکبراساس مشاهدات حاصله در

دست روند افزایشی های پایینسمت ایستگاههای باالدست بهاز ایستگاه

را با  SIماهی نیز افزایش مقدار داشته و شاخص مطلوبیت برای سیاه

-لوبیت زیستگاه برای سیاهبیشترین مطافزایش این متغیر نشان داد. 

 μS/cmضریب هدایت الکتریکی با دامنه  ،ماهی در سرشاخه رودبابل

 Dolatpour et)و همکاران  پوردولتدر این رابطه،  .بود 300تا  260

al., 2016) های به ایستگاهماهی توئینی را نیز ترجیح زیستگاهی سیاه

 ,Yu and Leeلی ) ویو بیان کردند.  ECدست با مقادیر باالتر پایین

در انتخاب زیستگاه مناسب  ECعنوان کردند که فاکتور ( 2002

عاملی مهم و نیز  (Sinogastromyzon puliensis)ماهی یونانی سگ

، فاکتور dbRDA. در تحقیق حاضر نیز براساس گراف اثرگذار بوده است

EC رگیری شده است، توانسته بخش خوبی بابر روی محور دوم به که

ها را تبیین کند و از مهمترین ی از واریانس موجود در دادههتوجلقاب

ماهی در رودخانه رودبابل بینی کننده در فراوانی سیاهمتغیرهای پیش

 حساب آید. به DistLMبراساس مدل خطی 

ماهیان ساکن در رودخانه رودبابل در میزان سایه مطلوب برای سیاه

تواند در نتیجه سایه افکنی ه میدست آمد کهب 41-70مطالعه حاضر، % 

 SIزار باشد که باالترین میزان زار و درختچهپوشش گیاهی ساحلی بوته

شده در حاشیه این  شاهدهرا در میان دیگر انواع پوشش گیاهی م

 رودخانه برای این گونه نشان داد. 

 .Cماهیمطالعه، مقادیر شاخص مطلوبیت زیستگاه سیاهاین در 

razii بیشترین  15 ه رودبابل حاکی از آن بود که ایستگاهدر سرشاخ

کمترین میزان این  4و  3، 2های و ایستگاهه شاخص مطلوبیت را داشت

ترین  -ایستگاه واقع در مرتفع 4 در همچنین دادند. شاخص را نشان

یکسان  SIدر نزدیکی سد البرز( مقادیر  20تا  16های نقاط )ایستگاه

بدین معنی است که پوشش جنگلی از نوع (؛ و این 5/0بوده )حدود 

ماهی ها تا حد متوسط برای زیست سیاهریز در این ایستگاهدرختان برگ

-ارجحیت دارد. این نوع پوشش گیاهی در حاشیه رودخانه در ایستگاه

تواند سبب افزایش های باالدست با ایجاد پایداری در زیستگاه می

وگیری از نوسانات شدید وسعت سایه در سطح رودخانه شده و با جل

دمای آب و فراهم کردن بقایای گیاهی و دتریتوس های آلی، بستر 

دهد مهرگان تشکیل میا برای رشد موجودات میکروبی و بیمناسبی ر

(Meehan et al., 1977; Opperman and Merenlender, 2004 .) 

دهد که در انتخاب یک زیستگاه چندین فاکتور مطالعات نشان می

باشند و گذار مییکی، شیمیایی و زیستی در کنار همدیگر و با هم اثرفیز

های آبی تنها یک فاکتور برای توصیف استفاده از زیستگاه در اکوسیستم

 ,Rostami, 2017; Tabatabaie et al., 2013) پیچیده کافی نیست

2014; Dolatpour et al., 2016). گونه که در تحقیق حاضر، همان

عرض پوشش گیاهی، یستگاهی شامل عمق، درجه حرارت، متغیرهای ز

. نشان دادند 15در ایستگاه را  SIرودخانه و میزان سایه بیشترین مقدار 

های مشاهده شده در ترجیح برخی از فاکتورهای زیستگاهی میان تفاوت

ماهیان صید شده از رودخانه رودبابل استان مازندارن در مطالعه سیاه

های کشور ماهیان بررسی شده در سایر رودخانهسیاه حاضر در مقایسه با

تواند ناشی از اختالف در وضعیت مورفومتریک رودخانه، تفاوت در می

فصول مورد مطالعه و یا ناشی از مراحل مختلف زندگی آن گونه باشد؛ 

( Armstrong et al., 2003و همکاران )آرمسترانگ طور که همان

های مختلف در زیستگاه در رودخانهاظهار کردند که بین مطلوبیت 

 مراحل مختلف زندگی تفاو.ت وجود دارد. 

های ترجیح برای یک گونه، چنانچه در مراحل مختلف نحنیم

عنوان یک ابزار تواند بهد، مینزندگی و فصول متفاوت در نظر گرفته شو

 ندمدیریتی برای یک رودخانه مشخص یا بخشی از یک حوضه آبریز باش

(Copp and Vilizzi, 2004). دست آمده در هنتایج ب تالزم به ذکر اس

رودخانه بابلرود در فصل سرشاخه رودبابل از نظر در ارتباط با گونه مورد

 زمستان بوده و ممکن است نحوه پراکنش آن در فصول دیگر سال

 دلیل پویایی زیستگاههچرا که الگوهای پراکنش ماهیان ب ؛متفاوت باشد

 های انسانیواند در نتیجه تحوالت طبیعی و فعالیتتهای طبیعی، می

 تغییرات در طول زمان  این بایستی بنابراین. کند تغییر و شده متحول
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شود (. لذا پیشنهاد میVinagre et al., 2006همواره بررسی شود )

فصول و رودخانه بابلرود های دیگر سرشاخهنحوه پراکنش این ماهی در 

 دیگر نیز بررسی شده تا بتوان راهکار مدیریتی مناسبی برای ماهیان

 .ارائه دادمهم شیالتی را رودخانه این  در شاخص

 پست الکترونیک نويسندگان
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Abstract 
Presence-absence and abundance of each fish species in a river habitat depend on 

several factors and they prefer a specific range of each habitat factor. The present 

study was carried out to investigate the habitat suitability index of Capoeta razii 

and the effect of habitat factors on its distribution and abundance in Roodbabol 

branch of the River Babolrood (Mazandaran Province). To do, fish sampling was 

performed at 20 sampling stations during the last two weeks of December 2017 

and 11 habitat factors were measured at each sampling station. During the whole 

period, sampling was performed once at each station. Then, habitat suitability 

curves for each factor and suitability index of each station were obtained using 

HABSEL software. Also, the determination of the distribution pattern of C. razii 

and its relation with the best habitat factors were surveyed using dbRDA analysis 

according to its abundance at each station in Primer+Permanova (Ver. 6). Based 

on the HABSEL results, C. razii inhabiting Roodbabol prefers wide locations 

with low water flow speed, temperature between 14 to 18°C, average depth (22 to 

30 cm), average altitude (140-180 m), average EC (260-300 μS/cm), small grain 

size of substrate rocks (100-125 mm), high level of dissolved oxygen (12 to 13 

mg/l), and average salinity (1.5-1.7 mg/l) which are covered by bush and shrubs 

and the shadow level is 41-70%. Also, dbRDA graph-based on DistLm model 

indicated that factors of depth and width in the first order and water flow with EC 

in the second order affected the abundances differences of C. razii among various 

stations.     

 

Keywords: C. razii, Habitat Suitability Index, Environmental factors, Roodbabol 

River           
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