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چکیده
حضور-عدمحضور و فراواني هر گونه ماهي در يک زيستگاه رودخانهای تحتتأثیر عوامل متعددی قرار ميگیرد
و آنها دامنههای خاصي (محدود يا وسیع) از تغییرات هر فاکتور زيستگاهي را ترجیح ميدهند .مطالعه حاضر
با هدف بررسي شاخص مطلوبیت زيستگاه سیاهماهي ( )C. raziiو تأثیر عوامل زيستگاهي بر پراکنش و فراواني

دریافت97/10/29 :
پذیرش98/01/22 :

آن در رودخانه رودبابل ،از سرشاخههای بابلرود ،استان مازندران انجام گرفت .برای اين منظور نمونهبرداری از
ماهیان در طي دو هفته اول در دی ماه  1396در  2۰ايستگاه انجام و در هر ايستگاه  1۰فاکتور زيستگاهي
اندازهگیری شد .در کل دوره ،نمونهبرداری از هر ايستگاه يکبار صورت گرفت .سپس منحنيهای مطلوبیت
زيستگاه برای هر يک از متغیرها و در هر ايستگاه با استفاده از نرمافزار  HABSELبهدست آمد .همچنین

نويسنده مسئول مکاتبه:

تعیین الگوی پراکندگي باتوجه به فراواني سیاهماهي در هر ايستگاه و ارتباط بهترين متغیرهای زيستگاهي با

سارا حقپرست ،استادیار گروه شیالت ،دانشکده علوم
دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ساری ،ساری ،ایران
ایمیلs.haghparast@sanru.ac.ir :

آن از طريق آنالیز  dbRDAدر نرمافزار  Primer+Permanova-6انجام گرفت .براساس نتايج حاصل از آنالیز
 HABSELسیاهماهي در سرشاخه رودبابل ،مکانهايي با عرض زياد ،سرعت جريان کم ،دمای  14تا  18درجه
سانتي گراد ،عمق متوسط ( 22تا  3۰سانتي متر) ،ارتفاع متوسط ( 14۰-18۰متر) ،ضريب هدايت الکتريکي
( 26۰-3۰۰میکروزيمنس بر سانتيمتر) ،قلوه سنگهای ريز ( 1۰۰-125میليمتر) ،اکسیژن محلول باال (12-13
میليگرم بر لیتر) ،پوشش گیاهي (درختچهزار و بوتهزار) بههمراه سايه ( 41تا  )%7۰را ترجیح ميدهد .همچنین
گراف  dbRDAبراساس مدل  DistLMنشان داد متغیرهای عمق و عرض رودخانه در درجه اول و سرعت جريان
و ضريب هدايت الکتريکي در درجه دوم در ايجاد اختالفات فراواني سیاهماهي میان ايستگاههای مختلف نقش
داشتند.

واژههای کلیدی:
،C. raziiشاخص مطلوبیت زيستگاه ،پارامترهای محیطي ،رودخانه بابلرود

 | 1مقدمه
مطالعه ماهیان در اکوسیستمهای آبی از لحاظ تکاملی ،بومشناسی،
رفتارشناسی ،حفاظت ،مدیریت و بهرهبرداری از ذخایر و پرورش آنها
حائز اهمیت است ( .)Lagler et al., 1962در این میان ،زیستگاه به-
عنوان یکی از مهمترین عوامل در حفاظت از گونهها مطرح است ،زیرا با
تعیین خصوصیات زیستگاهی موردپسند بهوسیله گونههای در معرض
خطر ،میتوان طرحهای حفاظتی ارائه کرد ( Dolatpour et al.,
 .)2016نهرها و رودخانهها اکوسیستمهایی هستند که به منظور درک
نشریه پژوهشهای ماهیشناسی کاربردی1399 ،؛ 8)4( :1-14

ماهیت و گستردگی روابط آن در مجموعه سیمای محیط ،میبایست
طبیعت آنها را شناخت ( .)Mikaeeli et al., 2006زیستشناسان و
افرادی که رودخانهها را مطالعه میکنند ،به خوبی میدانند که گونه-
های آبی در ارتباط با پیدا کردن زیستگاههای اختصاصی ( )Nichرفتار
مشابهای دارند ( .)Odum, 1971هرگونه ماهی زیستگاه خاصی را
ترجیح میدهد و این زیستگاه جایی است که یک ماهی زندگی میکند
و باید دارای ویژگیهای مطلوب از قبیل اکسیژن کافی ،دمای قابل
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 Roudbar, Eagderi, Ghanavi and Doadrio, 2017در رودخانه رودبابل ،استان مازندران
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;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
ماهیان شاخص رودخانهای مانند سگ ماهی خاردار کیوان Cobitis
 keyvaniدر رودخانه توتکابن (،)Rostamian et al., 2017a
سگماهی جویباری  Paracobitis hicanicaدر رودخانه زرینگل
( ،)Gholizadeh et al., 2018سیاهماهی  Capoeta capoetaدر
رودخانه سیاهرود ( ،)Asadi et al., 2014سیاهماهی در رودخانه
طالقان ( ،)Zamani Faradonbe et al., 2015سیاهماهی توئینی C.
 damascinaدر رودخانه کردان ( ،)Dolatpour et al., 2016گونه P.
 iranicaدر رودخانه کردان ( ،)Tabatabaei et al., 2014ماهی
خیاطه  Alburnoides eichwaldiiدر رودخانه الویج-نور ( Rostami et
 )al., 2017انجام شده است.
سیاهماهی با نام علمی C. Raziiکه قبالً با نام علمی C. capoeta
) (Keyserling 1861شناخته میشد و با نام فارسی سیاهماهی،
گلخور و یا تیلخوس یکی از ماهیان باارزش شیالتی است که در حوزه
جنوبی دریای خزر از ارس تا اترک بهوفور یافت میشود ( Naderi
 .)Jeloudar and Abdoli, 2005این گونه که متعلق به رده ماهیان
استخوانی حقیقی ( )Teleosteiاز راسته کپورماهیشکالن
( )Cyprinoideiو زیرراسته  Cyprinoideiاست ( Vosoughi and
 )Mostajir, 1998دارای ارزش اقتصادی بوده ( Abdoli and Naderi,
 )2009و از لحاظ ماهیگیری در آبهای داخلی ،آبزیپروری ،صید
ورزشی و مطالعات جغرافیایی جانوری نیز مهم میباشد ( Anvarifar et
 .)al., 2012سیاهماهی ،یک ماهی رودرو و غالب در حوضه جنوبی
دریای خزر است که هم در آب ساکن و هم در آب جاری یافت میشود
( .)Samaee et al., 2006مطالعات صورت گرفته در گذشته نشان داد
که افراد این گونه در قسمتهای پایینی و میانی رودخانه و چشمهها با
آب شفاف تا گلآلود ،بستر قلوهسنگی همراه با ماسه و گل و الی ،دمای

آب از  5تا  25درجه pH ،از  7تا  ،9سرعت جریان آب از  1متر بر ثانیه
تا آبهای راکد حضور دارند ( .)Vosoughi and Mostajir, 1998سیاه-
ماهی جز آن دسته از کپور ماهیانی است که بیشتر عادت به زندگی در
دمای زیر  20درجه سانتیگراد دارد .رژیم غذایی این ماهی از جلبک-
های چسبیده به بستر رودخانه بههمراه الرو حشرات آبزی تشکیل شده
است ( .)Naderi Jeloudar and Abdoli, 2005بیوماس باالی این
ماهی در آبهای داخلی سبب شده تا مطالعه ویژگیهای زیستی و
کوشش در جهت معرفی آن به سیستم پرورشی برای مصارف انسانی از
اهمیت ویژهای برخوردار باشد ( .)Abdoli and Eskandari, 1999در
این راستا ،کشور گرجستان و برخی دیگر از کشورهای آسیایی اقدام به
تکثیر مصنوعی و پرورش آن در استخرهای خاکی نمودهاند ( Abdoli,
 .)2000لذا باتوجه حضور این گونه سیاهماهی  C. raziiدر غالب
رودخانههای استان مازندران و کمبود اطالعات در زمینه ویژگیهای
غیرزیستی زیستگاههای آن و ترجیح زیستگاهیاش در این منطقه که
تنها به مطالعه رستمیان و همکاران ( )Rostamian et al., 2017bدر
رودخانه کالرود محدود میشود ،این تحقیق با هدف شناخت و درک
کاملتری از نیازهای زیستگاهی این گونه در رودخانه رودبابل از
شاخههای فرعی بابلرود بهعنوان یکی از گونههای بومی و با اهمیت در
حوضه دریای خزر انجام گرفت تا بتوان از نتایج حاصله در برنامههای
مدیریتی و حفاظتی استفاده کرد.

 | 2مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه دراین تحقیق یکی از سرشاخههای فرعی رودخانه
بابلرود ،به نام رودبابل است که رودخانه بابلرود بهعنوان یکی از اصلیترین
رودخانههای حوضه آبریز مازندران در بخش مرکزی دامنه شمالی
رشته کوههای البرز با مختصات جغرافیایی ´ 36°45شمالی و ´52°25
تا´ 52° 55شرقی واقع شده است .این رودخانه اصلی با  110/7کیلومتر
طول از دو شعبه اصلی به نامهای کالرود و گنج افروز و یک شعبه فرعی
به نام سجادرود تشکیل شده است و رودبابل بخشی از شعبه گنج افروز
بهحساب میآید .وسعت حوضه رودخانه بابلرود  1746/42کیلومتر
مربع ،حداکثر ارتفاع آن  3180متر ،شیب متوسط  0/74درصد ،و دبی
متوسط ساالنه آن از  2/44تا  16/67متر مکعب در ثانیه متغیر است
( .)Khani Sedhi, 1996بستر این رودخانه در قسمت علیا از
سیلتهای خاکستری و مارنی همراه با ماسه سنگ و سنگهای
ولکانیکی و آهکی و خاکستری تیره و در قسمت سفلی از سنگهای
دولومیتی و آهکی پوشیده شده است .همچنین حوضه آبریز شاخههای
مختلف رودخانه بابلرود ،دارای پوشش جنگلی با تراکم کم و بیش می-
باشد و در حاشیه دو طرف این رودخانه غالباً درختان بید ،توسکا ،توت
و انجیر و حتی تبریزی و اوجا بهوفور روئیده است .این پژوهش در طی
دو هفته اول دی ماه سال  1396از باالدست رودخانه رودبابل (نزدیک
سد البرز) ،که از شاخههای فرعی رودخانه بابلرود است ،در  20ایستگاه
به فاصله هر  700الی  1500متر (بهطور متوسط 1000متر) در طول
 25کیلومتر از رودخانه تا منطقه پاییندست انجام شد ( Johnson and
.)Arunachalam, 2009
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تحمل ،غذای کافی و محل پنهان شدن باشد ( .)Thurow, 1997در
تعیین ارتباط میان یک گونه و ویژگیهای محیطی ،بایستی اطالعات
مربوط به حضور گونه ،فراوانی آن و متغیرهای محیطی در آن ناحیه در
نظر گرفته شود ( .)De Kerckhove et al., 2008با چنین اطالعاتی
میتوان الگوی استفاده از زیستگاه و انتخاب زیستگاه یک گونه را
مشخص نمود و این الگو با بهکارگیری دادههای پایش زیستگاه براساس
تکرار رخداد شرایط زیستگاهی واقعی استفاده شده توسط گونه در یک
رودخانه بهدست میآید ( .)Guay et al., 2003محققان تفاوتهای
ویژهای را در استفاده از زیستگاه قائل میشوند .ماهی ممکن است به
دلیل کاهش رقابت در مکانها و فضاها از زیستگاههای متنوعی استفاده
کند ( .)Asadi et al., 2014بیشتر مدلهای زیستگاهی تحتتأثیر
فاکتورهایی مانند عمق ،سرعت ،بستر و یا پوشش رودخانهای هستند
(.)Leonard and Orth, 1988
تاکنون مطالعات بسیاری در رابطه با شناخت عواملمحیطی مهم و
تاثیرگذار بر پراکنش ماهیان ،با هدف حفظ تنوعزیستی و بازسازی
اکوسیستمهای آبی و گونههای ماهیان صورت گرفته است ( Rifflart et

حقپرست و همکاران
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نمونهبرداری از هر ایستگاه تنها یکبار در طی این دوره صورت
گرفت .تعیین مقیاس مکانی در بررسی زیستگاههای انتخابی ماهیان به
هدف مطالعه ،نوع سیستم ،دادههای در دسترس و نوع گونه مورد نظر
بستگی دارد ( .)Elith and Leathwick, 2009ایستگاهها براساس
فاکتورهایی شامل عدم همپوشانی با یکدیگر ،فاصله از محل ورود به
رودخانه اصلی ،تنوع در ریختشناسی رودخانه ،کیفیت حاشیه رودخانه
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به نحوی انتخاب شدند که همه تنوع زیستگاهی در دسترس را شامل
شوند ( )Oberdorff et al., 2001و سعی شد تا بیشترین تعداد ممکن
از تنوع در ریختشناسی رودخانه برای پایش کل رودخانه درنظر گرفته
شود ( .)Palialexis et al., 2011در شکل  1موقعیت جغرافیایی
رودخانه بابلرود و مکانهای نمونهبرداری از ماهی و سایر متغیرهای
زیستگاهی از رودخانه رودبابل نشان داده شده است.

نمونهبرداری از ماهیان با استفاده از دستگاه الکتروشوکر در خالف جهت
جریان آب انجام شد .برای اطمینان از صید کامل نمونهها در تمامی
ایستگاهها از یک تور ساچوک پشتیبان و نیز یک تور گوشگیر ریزچشمه
استفاده شد .نمونهبرداری در هر ایستگاه در تمام عرض رودخانه
براساس روش دو رفت (رفت و برگشتی) هر کدام به طول  10متر با سه
تکرار (در مجموع  30متر) بهوسیله دستگاه الکتروشوکر انجام شد .در
طی نمونهگیری سعی شد تا همه نمونههای موجود در هر ایستگاه صید
شده و پس از بیهوشی در محلول یک درصد گل میخک ،براساس روش
کد ( )Coad, 2020مورد شناسایی قرار گرفتند .تعداد نمونههای هر
گونه در هر ایستگاه ثبت و طول و وزن سیاهماهیان شناسایی شده با
ترازوی دیجیتال با دقت  0/01گرم و کولیس با دقت  0/1میلیمتر
اندازهگیری شد .در پایان ،پس از اطمینان از بازیابی قدرت شنای نمونه-
ها ،ماهیان صیدشده به رودخانه بازگردانده شدند ( Price and
 .)Peterson, 2010برای بررسی ویژگیهای زیستگاهی این ماهی برخی
خصوصیات فیزیکوشیمیایی و هیدرولوژیک آب رودخانه و نیز عوامل
محیطی شامل ارتفاع از سطح دریا (متر) ،عرض رودخانه (متر) ،عمق
آب (سانتیمتر) ،ضریب هدایت الکتریکی (میکروزیمنس بر سانتیمتر)،
شوری (میلیگرم بر لیتر) ،سرعت جریان آب (متر بر ثانیه) ،دما (درجه

سانتیگراد) ،میزان اکسیژن محلول (میلیگرم بر لیتر) ،قطر سنگ بستر
(میلیمتر) ،میزان سایه ( ،)Overstream canopy closureو نوع
گیاهان ساحلی ( ،)Riparian vegetation typeسنجش شدند .در هر
ایستگاه ارتفاع از سطح دریا و موقعیت جغرافیایی محل به کمک
دستگاه موقعیتیاب جهانی ( )GPSمدل  Garminثبت شد .عرض
رودخانه با استفاده از متر نواری در سه نقطه پاییندست ،وسط و
باالدست هر ایستگاه اندازهگیری و میانگین آنها بهمنزله عرض رودخانه
در هر ایستگاه درنظر گرفته شد .عمق رودخانه نیز در هر ایستگاه در
 20نقطه اندازهگیری و میانگین این اعداد بهعنوان متوسط عمق
رودخانه در آن ایستگاه حساب شد ( ;Gorman and Karr, 1978
 .)Pusey et al., 1993بهکمک الگوی جسم شناور ()Hasanli, 1999
سرعت جریان رودخانه سه بار اندازهگیری و میانگین آنها بعد از ضرب
در ضریب ناهمواری (برای بستر شنی و صاف= 0/9و برای بستر
صخرهای و ناهموار=  )0/8به منزله متوسط سرعت جریان ( )m/sدر هر
ایستگاه درنظر گرفته شد ( .)Lotfi, 2012اکسیژن محلول ،شوری ،دما
و ضریب هدایت الکتریکی نیز در هر ایستگاه بهطور تصادفی در سه
نقطه از ایستگاه بهکمک دستگاه الکترونیکی قابل حمل واترچکر
(شرکت  AZ-Instrumentمدل  )8603ثبت شد و میانگین آنها در
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هر ایستگاه درنظر گرفته شد .اندازهگیری قطر سنگ با تصویربرداری از
تعدادی از سنگهای بستر و بهکمک نرمافزار  Digimizerو میانگین-
گیری از قطرهای آنها انجام شد .باتوجه به تنوع قطر سنگها سعی بر
آن شد که تمامی سنگهای موجود در  20پالت که بهطور تصادفی
انتخاب شده بودند (با ابعاد  50×50سانتیمتر) ،جمعآوری و عکس-

حقپرست و همکاران

برداری شوند ( .)Platts et al., 1983طبقهبندی نوع گیاهان ساحلی و
میزان سایه روی سطح رودخانه براساس مدل کیفی ارائه شده توسط
جاناستون و اسالنی ( )Johnston and Slaney, 1996انجام شد
(جدول .)1

جدول -1توصیف متغیرهای اسمي نوع پوشش گیاهي ساحلي و میزان سايه بر سطح رودخانه
نوع گیاهان ساحلي
عمدتاً بدون پوشش گیاهی

1

چمنزار یا باتالق (کمتر از ٪10پوشش گیاهی)

2

 0تا  ٪20پوشیده
(سطح رودخانه و سواحل قابل رؤیت است)
 ٪40-21پوشیده
(سطح رودخانه و سواحل در زمانهایی قابل رؤیت است)

درختچه /بوته

3

جنگل برگریز و خزان کننده

4

 ٪70-41پوشیده
(سطح رودخانه قابل رؤیت است اما سواحل قابل مشاهده نیست)
 ٪90-71پوشیده
(سطح رودخانه کمی یا در لکههایی قابل رؤیت است)
بیش از (٪90سطح رودخانه قابل رؤیت نیست)

دامنه ارزش بهینه برای هر یک از فاکتورهای زیستگاهی (شاخص
مطلوبیت ( )SI ،)Suitability Indexکه فراوانی نمونهها در ایستگاه-
های نمونهبرداری را تحتتأثیر قرار میدهند ،بهکمک نرمافزار
) HABSEL-1.0 (Habitat Selectionمحاسبه شد .این محاسبه
بدین صورت انجام میشود که دامنه مربوط به هر متغیر کمی به
طبقاتی تقسیم میشود و ارزش مقدار بهینه هر طبقه ( )SIمشخص
میشود .ارزش مقدار بهینه ( )SIطبق رابطه  SI=%Uc,i/%Ac,iبه-
دست آمد که در این رابطه  cمتغیر زیستگاهی است i ،طبقه آن متغیر،
 %Uc,iدرصد استفاده ماهی از طبقهای خاص از هر یک از متغیرهای
زیستگاهی و  %Ac,iدرصد در دسترس بودن آن متغیر زیستگاهی
است ( .)Waddle, 2012; Guay et al., 2003بهمنظور محاسبه
شاخص مطلوبیت زیستگاه ( )HSIکل برای گونه موردمطالعه در
سرشاخه رودبابل از رابطه میانگین هندسی ×HIS= (SI1×SI2
 …SIn)1/nاستفاده شد ( .)Chen et al., 2009در این معادله  SI1تا
 SInبهترتیب شاخص مطلوبیت برای هر یک از متغیرهای زیستگاهی
(مستقل) و  nتعداد متغیر زیستگاهی مورد مطالعه است .در این معادله،
در صورت صفر بودن شاخص مطلوبیت برای هر متغیر ،سایر متغیرها
نیز نامطلوب تلقیشده و زیستگاه برای گونه هدف نامطلوب است
( .)Brown et al., 2000وزن نسبی  SIبرای هر طبقه از متغیر
زیستگاهی نسبت به باالترین مقدار  SIبهدست آمد و در نهایت از داده-
های وزن نسبی برای مقادیر مختلف آن متغیر در ایستگاههای مختلف
میانگین حسابی گرفته شد و بهعنوان شاخص مطلوبیت آن متغیر برای
کل زیستگاه (سرشاخه رودبابل) معرفی شد .قبل از انجام تحلیلهای
مربوط به مطلوبیت زیستگاه ،همبستگی میان متغیرهای کمی فیزیکو-
شیمیایی و هیدرولوژیکی و محیطی با استفاده از ضریب همبستگی

1
2

3
4
5

پیرسون ( )Pearson,s correlation testمورد بررسی قرار گرفت و
مشخص گردید که میان متغیر شوری با ضریب هدایت الکتریکی ()EC
همبستگی مثبت و معنیدار ( )sig=0.001; r=0.68و با متغیر ارتفاع
از سطح دریا همبستگی منفی و معنیدار ()sig=0.000; r=-0.952
داشت و لذا متغیر شوری در محاسبات در نظر گرفته نشد.

 | 3نتايج
نتایج حاصل از اندازهگیری برخی عوامل فیزیکوشیمیایی ،هیدرولوژیکی
و محیطی سرشاخه رود بابل از رودخانه بابلرود در  20ایستگاه در طی
تقریباً دو هفته نمونهبرداری در جدول  2نشان داده شده است .میزان
اکسیژن محلول با  ،9 mg/lدر ایستگاههای چهاردهم و پنجم با کمترین
مقدار و  12/3 mg/lدر ایستگاه هشت بیشترین مقدار است .کمینه
دمای آب در ایستگاه نهم با  7/7 °Cو بیشینه آن در ایستگاه پانزدهم با
 17/4 °Cثبت گردید .سرعت جریان آب بین  0/29m/sدر ایستگاه
هشتم تا  0/7 m/sدر ایستگاه دوم متغیر بود .میزان ضریب هدایت
الکتریکی در محدوده  120 μS/cmدر ایستگاه سیزدهم تا μS/cm
 356در ایستگاه هجدهم اندازهگیری و ثبت شد .کمترین و بیشترین
مقدار عمق آب بهترتیب  14 cmدر ایستگاه چهاردهم و  36 cmدر
ایستگاه شانزدهم ثبت شد .بیشترین عرض رودخانه در ایستگاه هفدهم
با  2/5 mو بیشترین آن در ایستگاه سیزدهم با  10/5 mبود .ارتفاع از
سطح دریا در محدوده  60 mدر ایستگاه بیستم تا  225 mدر ایستگاه
اول ثبت شد .بیشترین میزان شوری با  1/8 mg/lدر ایستگاههای نهم،
چهاردهم ،پانزدهم ،شانزدهم ،نوزدهم و بیستم وکمترین میزان با mg/l
 1/1در ایستگاههای دو ،شش و هفت ثبت شد .قطر سنگ بستر در
محدوده  103/76میلیمتر در ایستگاه  7با کمترین مقدار و  187/44میلی-
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تعیین شاخص مطلوبیت زيستگاه و مهمترين عوامل اثرگذار...

متر در ایستگاه هفدهم با بیشترین مقدار متغیر بود .همچنین بود.
همچنین زیستگاه انتخابی سیاهماهی در سرشاخه رودبابل مناطقی با

5

پوشش گیاهی از نوع درختچهزار و بوتهزار و میزان سایه  41-70درصد
بود.

جدول  -2خصوصیات فیزيکوشیمیايي ،هیدرولوژيکي و محیطي آب در سرشاخه رودبابل به تفکیک ايستگاه
ايستگاه

236

223

241/5

225
222
222
220

144/7
107/27

2
1

1
3
4

(متر)

بستر )mm

گیاهي ساحلي

سايه

عمق
)(cm

عرض
)(m

سرعت جريان
آب)(m/s

دما
)(˚C

109/96

4

3

150/91

4

3

1

22

19/25

0/69

12

10/4

2

20

12/25

0/7

11/2

9/2

106/38

4

3

180/91

1

1

3

20

20

0/69

12

11/8

236

4

19

19

0/48

11

10

228

1

1

5

24

16/25

0/67

12

9

232

1

6

28

16/75

0/51

13/9

9/6

241/5

218

7

17

20/75

0/45

14/1

9/8

214

218

103/75

8

19

23/25

0/29

10/7

12/3

290

158

106/51

4

9

19

23/5

0/54

7/7

9/3

339

122

121/1

4

1۰

20

18/625

0/49

14/3

10/2

313/5

124

144/75

3

2

11

17

24/5

0/37

9/3

10

321

133

104/72

4

3

12

16

11/375

0/48

16/8

10/8

317

104

112/14

4

4

13

26

10/5

0/6

17/1

11/8

120

97

126/85

4

4

14

14

18/75

0/66

12/3

9

341

81

111/05

3

3

15

22

17/625

0/44

17/4

10/5

352

77

114/44

4

4

16

36

13/125

0/59

16/5

11/5

320

72

125/57

4

4

17

20

25

0/49

16/9

11/9

354

68

187/44

4

4

18

32

24/375

0/53

13/4

10.5

356

64

157/96

4

3

19

21

16/25

0/67

12/2

9/3

346

63

149/45

4

5

2۰

31

13/625

0/59

11/1

9/9

350/33

60

125/59

4

4

حداقل

14

10/5

0/ 29

7/7

9

120

60

37/78

1

1

4

5

حداکثر

36

25

0/7

17/4

12/3

356

225

181/8

میانگین

14/38

18/2

0/54

13/09

10/34

286/09

138/55

106/52

انحراف معیار

5/74

4/54

0/11

2/75

1/03

65/96

67/1

40/56

 :cmسانتیمتر؛ :mمتر؛  :m/sمتر برثانیه؛  :°Cسانتیگراد؛  :mg/lمیلیگرم بر لیتر؛  :ECضریب هدایت الکتریکی؛  :µS/cmمیکروزیمنس بر سانتیمتر؛  :mmمیلیمتر

نتایج حاصل از بررسی زیستسنجی نشان داد که بین میانگین
طول و وزن سیاهماهی در ایستگاههای مختلف تفاوت معنیداری وجود
داشت (( )p<0.05جدول  .)3در ایستگاههای  12 ،9 ،2و  14تعداد
نمونه ماهی صیدشده کافی نبوده و لذا در مقایسات آماری لحاظ نشدند.
بزرگترین و کوچکترین سیاهماهیان صید شده بهترتیب در ایستگاههای
( 20پایینترین ایستگاه) و  7مشاهده شدند که متوسط طول و وزن
آنها بهترتیب برابر با  160/94میلیمتر و  73/33گرم و  68/33میلی-
متر و  9گرم بود .وزن سیاهماهیان صیدشده از ایستگاه  20اختالف

آماری معنیداری با سیاهماهیان صیدشده در سایر ایستگاهها داشت
( .)p<0.05میان سایر ایستگاهها اختالف آماری در مقادیر وزن نمونه-
های سیاهماهی مشاهده نشد ( .)p>0.05طول سیاه ماهیان صیدشده
میان ایستگاههای  10و  20اختالف آماری معنیداری نشان نداد (>p
 .)0.05میان ایستگاههای  7و  16با ایستگاههای  19 ،17 ،10 ،8 ،6و
 20از لحاظ طول اختالف آماری معنیداری مشاهده شد (.)p<0.05
میان سایر ایستگاهها از لحاظ طول سیاهماهیان صیدشده اختالف آماری
معنیداری وجود نداشت (.)p>0.05
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جدول  -3میانگین و انحراف معیار فاکتورهای زيستسنجي مورد بررسي در سیاهماهي صیدشده از سرشاخه رودبابل
ايستگاه

فراواني مطلق

وزن ماهي (گرم)

طول کل (میليمتر)

سیاهماهي

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

± 8/14

bc 20/13

bc 115/6±15/29

1

15

2

2

11±1/41

3

16

bc 18±7/02

bc 110/93±10/115

4

8

bc 18/12±7/54

bc 108/87±8/69

5

10

bc 19/5±9/33

bc 116/4±23/31

6

68

bc 25/23±9/04

b 126/07±16

7

3

c 9±0/81

c 68/33±1/52

8

80

bc 24/55±10

9

1

12

90

1۰

13

b 42/30±29/56

a144/92±26/33

11

42

20/35±8/34

bc

19/25±6/06

bc

13

124/93±21/66

-

113/5±23/08

b

bc

-

-

bc118/31±13/15

14

0

15

174

19/90±10/45

bc

bc116/75±12/20

-

16

37

19 /58±20/17

bc

c113/55±16/32

bc

b126/73±19/04

17

52

25/19±10/73

18

14

23/42±6/53

bc

bc118/92±8/92

19

15

23/33±5/45

bc

b121/66±8/29

2۰

53

73/33±92/11

a

a160/94±52/45

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)p<0.05

در شکل  2ارتباط میان متغیرهای محیطی و فراوانی سیاه ماهی در
میان ایستگاههای مختلف سرشاخه رودبابل از طریق گراف dbRDA
براساس مدل  DistLMنمایش داده شده است .بردارها وزن و جهت
عوامل محیطی آب رودخانه را در پالت  dbRDAنشان میدهند که
بهعنوان بهترین عوامل پیشبینی کننده از فراوانی سیاه ماهی در
ایستگاههای مختلف مشخص شدهاند و سایر عوامل پیشبینی کننده
براساس این آنالیز کنار گذاشته شدند .محور عمودی  dbRDAحدود
 %20واریانس برازش شده در دادهها را در مقایسه با محور افقی
 )%80( dbRDAتبیین میکند .محورهای افقی و عمودی  dbRDAبه
همراه هم بهترتیب  %117و  %30واریانسهای برازش شده و کل موجود
در دادهها را تبیین میکنند.
همچنین این گراف نشان میدهد که متغیرهای عمق و عرض
رودخانه با تغییرات حول محور افقی ( )Xو متغیر ضریب هدایت
الکتریکی و سرعت جریان آب با تغییرات حول محور عمودی ( )Yبه
بهترین شکل تشریح شدهاند .لذا دو متغیر عمق و عرض رودخانه در
درجه اول و سرعت جریان آب و ضریب هدایت الکتریکی در درجه دوم
اهمیت قرار دارند و بهترتیب اهمیتشان بر اختالفات فراوانی سیاهماهی
در ایستگاههای مختلف نقش داشتند .براساس نتایج گراف ،dbRDA

طول و جهت بردار عمق رودخانه و تا حدی عرض رودخانه در طول
محور اول  dbRDAنیز نشاندهنده اهمیت و تأثیر این دو پارامتر بر
تفکیک ایستگاههایی است که فراوانی قابلتوجهی از سیاه ماهی در آن-
ها دیده شد .همچنین جهت بردار عمق نسبت به موقعیت ایستگاههای
 12و  14نشاندهنده تأثیر قابلتوجه این عامل بر تفکیک این دو
ایستگاه از سایر ایستگاهها است که کمترین میزان عمق را داشتند و
هیچ نمونهای از سیاه ماهی نیز در آنها یافت نشد .ایستگاه دوم که در
باالدست سرشاخه رودبابل قرار گرفته است با باالترین میزان سرعت
جریان آب ،در طول بردار این متغیر توزیع شده است تا همبستگی باال
و مستقیم آن را با این پارامتر نشان دهد .قابل ذکر است در مقایسه با
سایر ایستگاههای واقع شده در باالدست ،کمترین تعداد سیاهماهی در
این ایستگاه یافت شد ( 2عدد) .همچنین متغیرهای پیشبینی کننده
عمق در درجه اول و ضریب هدایت الکتریکی در درجه دوم در تفکیک
ایستگاه  19از سایر ایستگاهها نقش داشتند .درمجموع باتوجه به گراف
حاصل میتوان بیان کرد که پارامتر عمق و عرض رودخانه توانستند 38
 %از واریانس کل موجود در دادهها را تبیین نمایند و در دستهبندی
ایستگاههای مختلف نمونهبرداری براساس فراوانی سیاهماهی مؤثرتر از
سایر پارامترها نقش داشتند.
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رودبابل

براساس نتایج بهدست آمده درتحقیق حاضر ،سیاهماهی ساکن در
سرشاخه رودبابل از رودخانه بابلرود در محدوده وسیعی از تغییرات
محیطی پراکنش داشته و در تمامی ایستگاههای نمونهبرداری بهجزء
 12و  14مشاهده شد (جدولهای  3و  .)5ولیکن رنج متغیرهای
زیستگاهی در زیستگاه انتخابی این ماهی در ارتفاع ،140-180 m
عرض  ،14-18 mسرعت جریان پایین ( ،)0/29-0/39 m/sدمای باال
( ،)14-18 °Cعمق متوسط ( ،)22-30 cmضریب هدایت الکتریکی
( ،)260-300μS/cmاکسیژن محلول باال ( ،)12-13 mg/lشوری
( ،)1/5-1/7 mg/lبستر سنگ فرشی با قطر  100-125 mmبوده و
مکانهایی از رودخانه با پوشش گیاهی درختچه زار و بوتهزار در حاشیه

که سطح آب نیز بین  71تا  90درصد نیز از سایه پوشیده شده باشد ،را
ترجیح میدهد (شکلهای  3و  4و جدول  .)4همچنین متغیرهای
زیستگاهی شامل درجه حرارت ،شوری ،قطر سنگ بستر و میزان سایه
از باالترین میزان میانگین نسبی  SIدر مقایسه با سایر متغیرها
برخوردار بودند که این امر حاکی از مطلوب بودن اکثر ایستگاههای
نمونهبرداری از نقطه نظر این متغیرهای زیستگاهی برای سیاهماهی در
سرشاخه رودبابل است (جدول  .)4لذا سایر متغیرهای مورد بررسی در
ترجیح بیشتر سیاهماهی نسبت به انتخاب زیستگاه نقش کلیدی داشتند
(شکل .)2

شکل  -3دامنه محدوده زيستگاه مورد استفاده ( ،)-در دسترس ( )-و انتخابي ( )-برای هر يک از متغیرهای زيستگاهي سیاهماهي ( )C. raziiدر سرشاخه رودبابل
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بابلرود نشان داد ( .)0/81محاسبه شاخص  SIبرای هریک از متغیرهای
زیستگاهی در ایستگاه  15نشان داد که متغیرهای زیستگاهی شامل
عمق ،درجه حرارت ،پوشش گیاهی ،عرض رودخانه و میزان سایه
بیشترین مقدار  SIرا در این ایستگاه داشتند.

پس از تعیین شاخص مطلوبیت ) (SIهر متغیر در تمامی ایستگاهها،
شاخص مطلوبیت زیستگاه ) (HISبه تفکیک برای تک تک ایستگاهها
محاسبه شد (جدول  .)5براساس نتایج این جدول ،ایستگاه  15باالترین
شاخص مطلوبیت را برای سیاهماهی در سرشاخه رودبابل از رودخانه

جدول -4میزان  SIبرای هر طبقه از متغیرهای زيستگاهي و میانگین نسبي کل برای هر متغیر در ارتباط با سیاهماهي ( )C. raziiساکن در سرشاخه رودبابل
طبقهبندی برای هر

متغیر

سرعت جريان
آب
(متربرثانیه)

عرض رودخانه
(متر)

الکتريکي
(میکروزيمنس
برسانتيمتر)

هر طبقه

0/29->0/39
0/39->0/49
0/49>0/59
0/59>0/69
0/69>0/79
میانگین

0/508

میانگین

10 ->14
14->18
18->22
22->26

0/160
0/493
0/0 68
0/279

9->10
10->11
11->12
12->13

0/114
0/227
0/181
0/478

میانگین

0/463

میانگین

0/387

1->2
2->3
3->4
4->5

0/284
0
0/565
0/15

6 ->10
10->14
14->18

0/241
0/286
0/473

میانگین

0/349

میانگین

0/733

100->140
140->180
180->220
220->260
260->300
300->340
340->380

0/076
0
0/168
0/048
0/378
0/088
0/243

میانگین

0/387

میزان سايه

اکسیژن محلول (میلي-
گرم برلیتر)

درجه حرارت (سانتي-
گراد)

متغیر

SI

0/359
0/273
0/174
0/129
0/065

پوشش گیاهي

ضريب هدايت

متغیر

SI

طبقه

طبقهبندی برای
1->2
2->3
3->4
4->5
5->6

0/273
0/179
0/351
0/183
0/015
0/651

طبقهبندی برای
هر طبقه

ارتفاع از
سطح دريا
(متر)

قطر سنگ
بستر
(میليمتر)

عمق
(سانتي-
متر)

SI

60->100
100->140
140->180
180->220
220->260

0/244
0/076
0/433
0/192
0/055

میانگین

0/386

100->125
125->150
150->175
175->200

0/392
0/236
0/079
0/294

میانگین

0/776

14 ->22
22 ->30
30 ->38

0/175
0/512
0/313

میانگین

0/546

جدول  -5شاخص مطلوبیت زيستگاه ( )HSIو تعداد سیاهماهي ( )C. raziiصید شده در سرشاخه رودبابل به تفکیک هر ايستگاه
ايستگاه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1۰

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2۰

HIS

0/33

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

فراوانی

15

2

16

8

10

68

3

80

1

13

42

0

16

0

174

37

52

14

15

53
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 | 4بحث و نتیجهگیری

et al., 2008; Smokorowski and Pratt, 2007; Vadas and
 .)Orth, 2001براساس نتایج مطالعه حاضر ،سیاهماهی در عمق متوسط

( 22تا  30سانتیمتر) دارای فراوانی و شاخص مطلوبیت بیشتری بود.
در این رابطه ،رستمیان و همکاران ( )Rostamian et al., 2017bنیز
دریافتند که عمق و سرعت جریان آب از مهمترین متغیرهای
هیدرولوژیکی برای انتخاب زیستگاه این گونه سیاهماهی در رودخانه
کالرود است و ترجیح زیستگاهی آن مناطقی با دامنه عمقی  29تا 32
سانتیمتر میباشد .اسدی و همکاران ( )Asadi et al., 2014نیز
ترجیح زیستگاهی این گونه را در رودخانه سیاهرود ،اعماق میانه (-38
 17سانتیمتر) با سرعت نسبتاً آرام ( 0/44-0/56متربرثانیه) معرفی
کردند .این درحالی است که شاخص مطلوبیت عمق در مناطقی با عمق
کم ( 8تا  17سانتیمتر) ،بیشترین میزان  SIرا برای سیاهماهی توئینی
نشان داد ( .)Dolatpour et al., 2016براساس مطالعه رستمیان و
همکاران ( ،)Rostamian et al., 2017bهستند.
نتایج این مطالعه بر روی سنگ بستر ،حضور قلوهسنگ های ریز (-25
 10سانتیمتر) با مطلوبیت بیشتر را برای سیاهماهی نشان داد .در
بررسی صورت گرفته توسط رستمیان و همکاران ( Rostamian et al.,
 )2017bدر رودخانه کالرود ،اگرچه در زیستگاه در دسترس این گونه
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بهمنظور بهرهبرداری پایدار در حفظ تنوعزیستی اکوسیستمهای رودخانه-
ای ،شناخت نیازهای زیستی آبزیان امری ضروری است و ترجیح
زیستگاهی یکی از مهمترین عوامل مدیریتی برای جمعیت ماهیان می-
باشد ( .)Asadi et al., 2014در این میان ،شاخص مطلوبیت زیستگاه،
بهعنوان رایجترین شاخص مورداستفاده زیستگاه ،یک ابزار تحلیلی است
که برای نشان دادن ترجیح گونههای مختلف برای ترکیبی از متغیرها
استفاده میشود ( Armour and Taylor, 1991; Jowett et al.,
 .)2008روابط بین شرایط زیستگاهی و فراوانی افراد یک گونه پیش
فرضهای مورداستفاده در ساخت مدلهای مطلوبیت زیستگاه است که
به شناخت اهمیت عوامل زیستگاهی در زندگی موجود کمک میکند
(.)Tabatabaei et al., 2014
مطالعه حاضر با هدف بررسی روابط بین فاکتورهای زیستگاهی و
فراوانی سیاهماهی ( )C. raziiبا استفاده از آنالیز  HABSELبه-
منظور درک مطلوبیت زیستگاهی این گونه در رودخانه رودبابل از
سرشاخههای بابلرود به اجرا درآمد .بررسی پارامترهای محیطی در آنالیز
مذکور نشان داد که جمعیت سیاهماهیان ساکن در این رودخانه زیستگاه-
هایی با سرعت جریان کم را ترجیح میدهند (با باالترین میزان  SIبرای
سرعت  0/3- 0/4متربرثانیه) .به عبارتی فاکتور سرعت رابطهای معکوس
با مقادیر شاخص مطلوبیت این گونه دارد؛ همانگونه که در گراف
 dbRDAنیز مشخص گردید .در این خصوص ،تطبیق بررسیهای
امکان آن را دارند که در بستر رودخانه ،بین درزها و شکافها یا در
پناه سنگها زندگی نمایند ،جایی که سرعت جریان آب شدت کمتری
دارد (.)Dolatpour et al., 2016
محققین بسیاری دریافتند که عمق از جمله مهمترین فاکتور پیش-
بینی کننده در مطالعات مدلسازی مطلوبیت زیستگاه است ( Jowett

صورت گرفته بر سیاهماهی ساکن در سایر رودخانهها نتایج نسبتاً
نزدیکی را با مطالعه حاضر نشان میدهد که از آن جمله میتوان به
مطالعه اسدی و همکاران ( )Asadi et al., 2014مبنی بر ارجحیت
سیاهماهی  C. raziiبه مکانهایی با محدوده سرعت 0/44-0/56
متربرثانیه در رودخانه سیاهرود ،توسط زمانیفرادنبه و همکاران
( )Zamani Faradonbe et al., 2015مبنی بر ارجحیت این گونه به
بخشهایی با دامنه سرعت  0/3-0/6متربرثانیه در رودخانه طالقان ،و
دولتپور و همکاران ( )Dolatpour et al., 2016مبنی بر ترجیح
زیستگاهی سیاهماهی توئینی ( )C. damascinaبه مکانهایی از
رودخانه کردان با سرعت جریان  0/06 -0/25متربرثانیه اشاره کرد.
پیش از این نیز ،این مسئله در مطالعه جامع ماهیان آبهای داخلی
شیرین در کشور مطرح شده بود که جمعیتهای سیاهماهیان از
سرعتهای  1متربرثانیه تا آبهای راکد را ترجیح میدهند
()Vosoughi and Mostajir, 1998؛ اگرچه در مطالعه صورت گرفته
توسط رستمیان و همکاران ( )Rostamian et al., 2017bمشخص
شد که سیاهماهی ( )C. raziiساکن در رودخانه کالرود مکانهایی با
سرعت جریان متوسط به باال ( 10-11متربرثانیه) را بیشتر میپسندند.
بهطورکلی ،میتوان بیان نمود ترجیح سرعتهای مختلف آب در بین
موجودات زنده توسط اندازه موجود ،تغییرات اکومورفولوژی ،رفتاری و
فیزیولوژی آن تعیین میشود و از نظر مورفولوژیک سیاهماهیان
بسترهای گلی ،شنی ،قلوه سنگی و گیاهی نیز مشاهده شد ،امّا اولویت
انتخابی آن بستر سنگی با قلوه سنگهایی به قطر  22/5-25سانتیمتر
بود .ایشان خصوصیات بومشناختی و زیستشناختی سیاهماهیان را
دلیل انتخاب بستر قلوه سنگی ریز بیان کردند که سبب شده تا اندازه-
های کوچکتر این ماهی بتوانند برای فرار از شکارچیان در میان بستر
پناه گیرند.
یافتههای تحقیق حاضر حاکی از آن بود که نواحی از رودخانه با
دامنه عرضی متوسط بین  14-18متر ،تعداد بیشتری از افراد سیاه-
ماهی (مقادیر بیشتر  )SIرا در خود جای دادهاند .نتایج حاصل از گراف
 dbRDAو  HABSELدر این بررسی نیز ،حاکی از اهمیت عواملی
چون ،عمق ،عرض رودخانه و سرعت جریان آب بر حضور سیاهماهی
بود؛ بطوریکه دو عامل اول رابطه مستقیم ولیکن سرعت جریان آب
رابطه عکس با فراوانی و مطلوبیت زیستگاه انتخابی سیاهماهی داشتند.
مطالعات نشان میدهد که زیستگاههایی با عرض رودخانه بیشتر
مطلوبیت کمی برای زیستن دارند و گونههای مختلف ماهیان ترجیح
میدهند در زیستگاههای کم عرض زیست کنند ( Littlejohn et al.,
 .)1985محدوده مطلوب در این تحقیق اندکی باالتر از نتایج رستمیان
و همکاران ( )Rostamian et al., 2017bدرخصوص ترجیح
زیستگاهی سیاهماهیان ساکن در رودخانه کالرود استان مازندران بود
( 9-14متر) .همچنین در مقایسه ،دامنه عرضی مطلوب برای سیاه-
ماهیان ساکن در رودخانه طالقان کمتر از  5متر بهدست آمد ( Zamani
 )Faradonbe et al., 2015که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت چندانی
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متغیرهای پیشبینی کننده در فراوانی سیاهماهی در رودخانه رودبابل
براساس مدل خطی  DistLMبهحساب آید.
میزان سایه مطلوب برای سیاهماهیان ساکن در رودخانه رودبابل در
مطالعه حاضر 41-70 % ،بهدست آمد که میتواند در نتیجه سایه افکنی
پوشش گیاهی ساحلی بوتهزار و درختچهزار باشد که باالترین میزان SI
را در میان دیگر انواع پوشش گیاهی مشاهده شده در حاشیه این
رودخانه برای این گونه نشان داد.
در این مطالعه ،مقادیر شاخص مطلوبیت زیستگاه سیاهماهی C.
 raziiدر سرشاخه رودبابل حاکی از آن بود که ایستگاه  15بیشترین
شاخص مطلوبیت را داشته و ایستگاههای  3 ،2و  4کمترین میزان این
شاخص را نشان دادند .همچنین در  4ایستگاه واقع در مرتفع -ترین
نقاط (ایستگاههای  16تا  20در نزدیکی سد البرز) مقادیر  SIیکسان
بوده (حدود )0/5؛ و این بدین معنی است که پوشش جنگلی از نوع
درختان برگریز در این ایستگاهها تا حد متوسط برای زیست سیاهماهی
ارجحیت دارد .این نوع پوشش گیاهی در حاشیه رودخانه در ایستگاه-
های باالدست با ایجاد پایداری در زیستگاه میتواند سبب افزایش
وسعت سایه در سطح رودخانه شده و با جلوگیری از نوسانات شدید
دمای آب و فراهم کردن بقایای گیاهی و دتریتوس های آلی ،بستر
مناسبی را برای رشد موجودات میکروبی و بیمهرگان تشکیل میدهد
(.)Meehan et al., 1977; Opperman and Merenlender, 2004
مطالعات نشان میدهد که در انتخاب یک زیستگاه چندین فاکتور
فیزیکی ،شیمیایی و زیستی در کنار همدیگر و با هم اثرگذار میباشند و
تنها یک فاکتور برای توصیف استفاده از زیستگاه در اکوسیستمهای آبی
پیچیده کافی نیست ( Rostami, 2017; Tabatabaie et al., 2013,
 .)2014; Dolatpour et al., 2016همانگونه که در تحقیق حاضر،
متغیرهای زیستگاهی شامل عمق ،درجه حرارت ،پوشش گیاهی ،عرض
رودخانه و میزان سایه بیشترین مقدار  SIرا در ایستگاه  15نشان دادند.
تفاوتهای مشاهده شده در ترجیح برخی از فاکتورهای زیستگاهی میان
سیاه ماهیان صید شده از رودخانه رودبابل استان مازندارن در مطالعه
حاضر در مقایسه با سیاهماهیان بررسی شده در سایر رودخانههای کشور
می تواند ناشی از اختالف در وضعیت مورفومتریک رودخانه ،تفاوت در
فصول مورد مطالعه و یا ناشی از مراحل مختلف زندگی آن گونه باشد؛
همانطور که آرمسترانگ و همکاران ()Armstrong et al., 2003
اظهار کردند که بین مطلوبیت زیستگاه در رودخانههای مختلف در
مراحل مختلف زندگی تفاو.ت وجود دارد.
منحنیهای ترجیح برای یک گونه ،چنانچه در مراحل مختلف
زندگی و فصول متفاوت در نظر گرفته شوند ،میتواند بهعنوان یک ابزار
مدیریتی برای یک رودخانه مشخص یا بخشی از یک حوضه آبریز باشند
( .)Copp and Vilizzi, 2004الزم به ذکر است نتایج بهدست آمده در
ارتباط با گونه موردنظر در سرشاخه رودبابل از رودخانه بابلرود در فصل
زمستان بوده و ممکن است نحوه پراکنش آن در فصول دیگر سال
متفاوت باشد؛ چرا که الگوهای پراکنش ماهیان بهدلیل پویایی زیستگاه
های طبیعی ،میتواند در نتیجه تحوالت طبیعی و فعالیتهای انسانی
متحول شده و تغییر کند .بنابراین بایستی این تغییرات در طول زمان
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ندارد .فاکتورهایی چون عمق ،دما ،شفافیت آب و تولید پریفیتون بهطور
غیر مستقیم تحتتأثیر فاکتور عرض رودخانه است .بنابراین عرض
بیشتر رودخانه سبب شدت جریان ،عمق و نهایتاً پوشش جلبکی کمتر
خواهد شد (.)Zamani Faradonbe et al., 2015
براساس نتایج تحقیق حاضر ،افزایش فاکتور ارتفاع تأثیر منفی در
مطلوبیت زیستگاه انتخابی در گونه سیاهماهی در این مطالعه داشت و
در ارتفاعات کمتر شاخص مطلوبیت بیشتر بود .اگرچه مطالعات پیشین
نشان دادند که فاکتور ارتفاع از جمله فاکتورهای مهم در زیستگاه
انتخابی و فراوانی گونههای ماهیان در بسیاری از رودخانههاست
( )Porter et al., 2000و میتواند بهطور غیرمستقیم بر متابولیسم،
تولیدمثل ،رشد و رفتار ماهیان تأثیر بگذارد ( Jaramillo-Villa et al.,
 ،)2010اما برطبق نتایج حاصل از گراف  dbRDAدر تحقیق حاضر،
این عامل جزء مهمترین متغیرهای پیشبینی کننده بر فراوانی سیاه-
ماهی در رودخانه رودبابل درنظر گرفته نشد .انتظار میرود که با کاهش
ارتفاع ،سرعت جریان آب کاهش ولیکن دمای آب رودخانه افزایش یابد
که این شرایط بسیار مطلوبی برای گونه سیاهماهی است ( Ardakani,
 .)2001بهطور مشابه در این مطالعه ،مقادیر شاخص مطلوبیت زیستگاه
نیز در ارتفاعات کمتر با دمای بیشتر و سرعت جریان کمتر ،افزایش
داشت .این نتایج احتماالً به -دلیل ارتباط بین دما و نرخ واکنشهای
متابولیسمی و مصرف انرژی ،تولیدمثل ،رشد و رفتار گونههاست
(.)Beamish et al., 2006
نتایج حاصل از این تحقیق برای سیاهماهی ساکن در رودخانه
رودبابل ،دامنه دمایی باال (بین  14تا  18درجه) را با درجه مطلوبیت
بیشتر نشان داد ،اگرچه براساس نتایج گراف  dbRDAفاکتور دما در
مقایسه با سایر متغیرهای مورد مطالعه ،جزو مهمترین متغیرهای پیش-
بینی کننده و تأثیرگذار بر فراوانی این گونه به حساب نمیآید .در این
میان ،دولتپور و همکاران ( )Dolatpour et al., 2016دمای باال را
برای سیاه ماهی توئینی مطلوب اعالم کردند و بیان داشتند دمای آب از
اهمیت فراوانی در زندگی سیاهماهیان برخوردار بوده و تغییرات آن،
عامل مشخصه تحریک طبیعی و بیانگر آغاز برخی فرآیند-ها مانند
تخمریزی و مهاجرت است.
براساس مشاهدات حاصله درتحقیق حاضر ،ضریب هدایت الکتریکی
از ایستگاههای باالدست بهسمت ایستگاههای پاییندست روند افزایشی
داشته و شاخص مطلوبیت برای سیاهماهی نیز افزایش مقدار  SIرا با
افزایش این متغیر نشان داد .بیشترین مطلوبیت زیستگاه برای سیاه-
ماهی در سرشاخه رودبابل ،ضریب هدایت الکتریکی با دامنه μS/cm
 260تا  300بود .در این رابطه ،دولتپور و همکاران ( Dolatpour et
 )al., 2016نیز ترجیح زیستگاهی سیاهماهی توئینی را به ایستگاههای
پاییندست با مقادیر باالتر  ECبیان کردند .یو و لی ( Yu and Lee,
 )2002عنوان کردند که فاکتور  ECدر انتخاب زیستگاه مناسب
سگماهی یونانی ( )Sinogastromyzon puliensisنیز عاملی مهم و
اثرگذار بوده است .در تحقیق حاضر نیز براساس گراف  ،dbRDAفاکتور
 ECکه بر روی محور دوم بهخوبی بارگیری شده است ،توانسته بخش
قابلتوجهی از واریانس موجود در دادهها را تبیین کند و از مهمترین
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 لذا پیشنهاد میشود.)Vinagre et al., 2006( همواره بررسی شود
نحوه پراکنش این ماهی در سرشاخههای دیگر رودخانه بابلرود و فصول
دیگر نیز بررسی شده تا بتوان راهکار مدیریتی مناسبی برای ماهیان
.شاخص در این رودخانه مهم شیالتی را ارائه داد
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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

