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چکیده
زیستگاه به عنوان یکی از مهمترین عوامل در حفاظت از گونهها مطرح میباشد .زیرا با تعیین خصوصیات زیستگاهی موردپسند بهوسیلهی
گونههای در معرض خطر ،میتوان طرحهای حفاظتی ارائه کرد .براین اساااام ،مطا عهی حاضااار بهمنظور بررسااای نیازهای زیساااتگاهی
سایاهماهی توئینی در رودخانه کردان انجام شاده است .نمونهبرداری از سه ایستگاه اصلی در دو فصل تابستان و زمستان صورت گرفت .در
طول رودخانه ساه ایستگاه نمونه برداری (باالدست ،منطقه میانی و پایین دست رودخانه) منظور شد .در هر ایستگاه نیز سه تکرار به فاصله
 011متر انجام شاد .در مجمو نه نقطه به منظور انجام این پووه درنظر گرفته شد .در هر ایستگاه در سه نقطه نمونه گیری با استفاده
از جریان ا کتریکی صاورت گرفت .پارامترهای محیطی شاامل سرعت جریان ،عم ب ،،دما ،pH ،عرض رودخانه ،دانهبندی رسوبات ،قطر
سانگها و میزان مواد ب ی رساوبات در هر ایستگاه ،اندازهگیری شد .شاخص مطلوبیت با حداکثر امتیاز  0برای هر پارامتر تعیین و میانگین
بنها به عنوان نمایه شاایسااتگی زیسااتگاه تعیین شاد .تعیین رابطه بین پارامترهای محیطی و شاااخص مطلوبیت با اسااتفاده از رو مدل
تجمعی تعمیم یافته صورت گرفت .این رو غیرپارامت ریک میباشد .نتایج نشان داد که برای سیاه ماهی با توجه به این متغیرهای محیطی،
منطقه پائیندسات رودخانه (ایساتگاه ساه) زیساتگاه مطلو،تری اسات .این رو برای ارزیابی زیساتگاه با استفاده از گونه های شاخص
میتواند به کار رود.
واژگان کلیدی :مطلوبیت زیستگاه ،رودخانه کردان ،سیاهماهی توئینی ()Capoeta damascina
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 .5مقدمه
زیستشناسان و افرادی که رودخانهها را مطا عه
میکنند ،به خوبی میدانند که گونههای ببی در ارتباط
با پیدا کردن زیستگاههای اختصاصی (بشیان ،)0رفتار
مشابهی دارند ( .)Odum, 1971هرگونه ماهی
زیستگاه خاصی را ترجیح میدهد و این زیستگاه جایی
است که یک ماهی زندگی میکند و بن باید دارای
ویوگیهای مطلو ،از قبیل اکسیون کافی ،دمای قابل
تحمل ،غذای کافی و محل پنهان شدن 2باشد
( .)Thurow, 1997نیازمندیهای زیستگاه ،میتواند
به عنوان ویوگیهای زیستمحیطی الزم برای بقا و
تداوم افراد یا جمعیتها تعریف شود (Ahmadi-
.)nedushan et al., 2006
یک مشکل مشترک که عملکرد اکو وژیکی
زیستگاه گونه را تهدید میکند ،تناو ،،از دست دادن
و تکهتکه شدن این زیستگاهها است که ناشی از
ب ودگی ،تغییر کاربری ،و دیگر فعا یتهای انسانی است
( .)Dong et al., 2013از دست دادن زیستگاه ،از
حاظ کمیت و کیفیت ،عامل مهم در کاه موجودات
ببزی در سراسر دنیا است و به عنوان بزرگترین عامل
تهدید تنو زیستی ،به طور جدی سالمت و یکپارچگی
بنها را بهخطر میاندازد .ذا زیستگاه به عنوان یکی از
مهمترین فاکتورها در حفاظت از گونهها مطرح است
(.)Rashleigh et al., 2004
کیفیت زیستگاههای مختلف در یک رودخانه،
برای یک موجود ،با فراوانی نسبی موجودات بن تعریف
میشود .معموال موجودات در جاهایی که کیفیت
زیستگاه بهتر است ،فراوان ترند ،و تعداد کمتری در
زیستگاههای فقیر مشاهده میشوند ،و در زیستگاههای
کامال نامطلو ،،گونهای حضور ندارد ( Jowett et al.,
 .)2008; Jowett and Richardson, 2008شاخص
مطلوبیت زیستگاه ،رایجترین شاخص مورد استفاده ی
زیستگاه ،یک ابزار تحلیلی میباشد که برای نشان
دادن ترجیح گونههای مختلف برای ترکیبی از متغیرها
استفاده میشودArmour and Taylor, 1991; ( .
 .)Jowett et al., 2008بدون شک عوامل محیطی در
پراکن گونهها مؤثر میباشند و ساختار جوامع ماهی
Nich
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به مقدار باالیی توسط این عوامل ،در هر دو مقیام
مکانی و زمانی متغیر هستند ( (Hackradt et al.,
 2011بیشتر گونههایی که در معرض خطر انقراض
هستند ،به د یل از دست دادن 2زیستگاه مطلو ،بن
است .با تمرکز روی حفاظت زیستگاههای خاص و
تعیین خصوصیات زیستگاهی موردپسند به وسیلهی
گونههای در معرض خطر ،چنین گونههایی میتوانند
قبل از اینکه در معرض خطر قرار گیرند ،کمک شوند.
) Capoeta damascina (Valenciennes, 1842با
نام فارسی سیاهماهی ،توئینی قزلبال و گلچراغ ،یک
ماهی بومی فراوان از خانواده  Cyprinidaeدر ب،های
ایران میباشد ( .)Asadollah et al., 2011یکی از
فراوانترین ماهیان ب،های داخلی ایران به حاظ تعداد
بوده و نسبت به سایر گونههای سیاهماهی پراکن
وسیعتری دارد ( .)Abdoli, 2000با وجود فراوانی و
اهمیت بن در ببهای ایران ،روی نیازهای زیستگاهی
این ماهی به طور اختصاصی ،مطا عهای صورت نگرفته
است .از اینرو تحقی حاضر با هدف شناخت نیازهای
زیستگاهی این گونه در رودخانهی کردان ،انجام شد.

 .2مواد و روشها
 .5.2محدوده مورد مطالعه
این مطا عه در رودخانه کردان در عرضهای
جغرافیایی  21˚ 10' 21" Nو  11˚ 22' 20" Eانجام
شد .این رودخانه در حوضه دریاچه نمک واقع است و
از ارتفاعات شمال غر ،استان ا برز سرچشمه میگیرد.

 .2.2روش نمونه برداری
به منظور انجام این پووه  ،در دو فصل تابستان
و زمستان  0280نمونهبرداری صورت گرفت .در طول
رودخانه سه ایستگاه نمونهبرداری (باالدست ،منطقه
میانی و پایین دست رودخانه) منظور شد .در هر
ایستگاه نیز سه تکرار به فاصله  011متر انجام
شد( .)Lamouroux et al., 1999در مجمو نه نقطه
به منظور انجام این پووه درنظر گرفته شده است.
نمونههای ماهی از هر ایستگاه توسط ا کتروشوکر با
2Loss
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قدرت  0/7و ت و جریان مستقیم و و تاژ 211-211
و ت صید و ماهیان صید شده به ظرف درپو دار
محتوی فرما ین  01درصد منتقل و فیکس شدند.

 .3.2داده های محیطی
برای بررسی نیازهای زیستگاهی گونۀ C.
 damascinaدر محل نمونهبرداری ،پارامترهای
محیطی شامل سرعت جریان ،عم ب ،،دما،pH ،

عرض رودخانه ،نو پوش گیاهی ،دانهبندی رسوبات،
قطر سنگها ،میزان مواد ب ی رسوبات ( 0 )TOMو
طول قلوهسنگها در هر ایستگاه نمونهبرداری،
اندازهگیری شد .سپس با استفاده از این پارامترها
اندیکس شایستگی (SI) 2بر اسام میزان حضور ماهی،
به عنوان متغیر وابسته و هر پارامتر ،به عنوان متغیر
هموار سازی هسته ای2
مستقل ،با استفاده از رو
تعیین شده و با میانگین گرفتن این اندیکسها ،برای هر
زیستگاه یک عدد به عنوان شاخص مطلوبیت زیستگاه2
) (HSIتعریف شد ( Jowett et al., 1991; Bovee
.)et al., 1998
عرض رودخانه ،عم ب ،،طول و عرض و قطر
سنگها با استفاده از متر ،محاسبه گردید .برای
محاسبهی دما ،pH ،کل مواد جامد محلول ( 1)TDSو
هدایت ا کتریکی ( 4 )ECنیز از دستگاه ،EC ،TDS
 pHمتر استفاده شد .برای بهدست  ،TOMنمونههای
رسو ،در دستگاه بون خشک و سپس در کوره در
دمای  211-111 °Cسوزانده شد و از تفاوت وزن او یه
و ثانویه ،میزان مواد ب ی رسوبات به دست بمد .بهمنظور
تعیین دانه بندی رسوبات نیز ،از طبقهبندی بر اسام
قطر ذرات استفاده گردید ( Kerry overton et al.,
.)1997

) (version 1.00استفاده شد .به کمک این نرمافزار
باتوجه به رابطه متغیر و فراوانی ماهی در هر ایستگاه
معین ،اندیکس مطلوبیت ( )SIبرای هر متغیر محیطی
بدست میبید.
معروفترین شاخص انتخا( ،یا ترجیح) ،با توجه
به معیارهای مطلوبیت زیستگاه forage ratio ،است
که نسبت واحدهای استفاده از زیستگاه در یک دسته
(مثال سرعت بین  1/2- 1/21متر بر ثانیه) تقسیم بر
واحدهای موجود در بن دسته در کل نمونه است:
) 𝑖𝑎∑𝑤 = (𝑢𝑖 /∑𝑢𝑖 ) ⁄ (𝑎𝑖 /

که در بن  wمیزان  forage ratioاست ui ،تعداد سیاه
ماهی در هر دستهی  iزیستگاه است و  Σuiتعداد کل
ماهی در همه دستههای زیستگاه ai ،تعداد نمونه از
دسته  iو  Σaiتعداد کل نمونهها است .این فرمول
گسسته بستگی به عرض واحد نمونهبرداری دارد و به
ندرت یک تابع هموار 9میشود .با این حالforage ،
 ratioمیتواند بهعنوان یک تابع پیوسته در واحدهای
زیستگاهی با تقسیم بر فراوانی نمونه ،بیان شود .برای
استانداردسازی  ،SIیعنی به گونهای که دامنهی SI
بین صفر و یک باشد ،بعد از هموارسازی هسته ای
مقادیر  SIبر حداکثر  SIتقسیم شد .در نهایت برای
ادغام  SIها از میانگین حسابی استفاده گردید .نظر به
اینکه اهمیت هریک از  SIها برای سیاهماهی مشخص
نشده بود ،همگی دارای وزن یکسان بودند( Jowett et
 .)al., 2008; Jowett and Richardson, 2008در
نهایت از  ANOVAبرای یافتن اختالف معنیدار بین
میانگین  HSIایستگاههای مختلف استفاده شد .بزمون
( ANOVAبنا یز واریانس یکطرفه) و شرایط همگنی
واریانس و نرمال بودن داده ها در  SPSS 15مورد
بررسی قرار گرفت.

 .4.2تجزیه و تحلیل آماری
پس از استخراج دادهها به منظور بدست بوردن
اندیکس مطلوبیت برای هر متغیر از نرم افزار تجزیه و
زیستگاهHabsel ،7
تحلیل اطالعات گزین

 .3نتایج
طی نمونهبرداری در تابستان و زمستان در

Total Organic Matter
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2
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2
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9
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در جدول ( )0ذکر شده است.

مجمو از تمام ایستگاهها تعداد  029ماهی بهدست
بمد .میانگین تعداد ماهی در سه تکرار از هر ایستگاه

جدول .1میانگین تعداد ماهی در ایستگاههای نمونهبرداری

فصل

تابستان

ایستگاه
میانگین تعداد ماهی
مجمو

2
8
81

0
2

زمستان

2
20

2
2

0
9
22

جدول .2میانگین متغیرهای محیطی در ایستگاهها در تابستان

1

ایستگاه
2

3

)ppm( TDS
)g( TOM
دانهبندی رسو)cm( ،

291/22
1/22
21/22
09/20
944/44
7/12
211/11
1/07
02/11

421/92
1/27
22/79
02/01
124/11
7/22
222/44
1/24
00/11

121/11
1/02
04/48
22/22
128/284
7/21
270/20
1/21
02/22

طولسنگ ()cm

02/88

02/44

02/90

متغیر محیطی

)µs( EC
سرعت ()m/s
عم ()cm
دما ()˚c
عرض رودخانه ()cm
pH

جدول .3میانگین متغیرهای محیطی در ایستگاهها در زمستان

1

ایستگاه
2

3

227/11
1/22
04/04
9/82
0229/22
7/47
041/11
1/07
4/82
7/44

221/22
1/11
27/11
8/42
0104/44
7/77
041/22
1/09
4/71
7/04

210/44
1/72
22/04
9/19
0080/44
7/49
071/44
1/21
4/21
8/04

متغیر محیطی

)µs( EC
سرعت ()m/s
عم ()cm
دما ()˚c
عرض رودخانه ()cm
pH

)ppm( TDS
)g( TOM
دانهبندی رسو)cm( ،
طولسنگ ()cm

2
1
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شکل  .1منحنی های مطلوبیت برای متغیرهای دما ،عمق ،سرعت ،pH ،عرض رودخانه ،TDS ،TOM ،دانه بندی رسوب .مطلوبترین
مقدار جایی است که مقدار  SIبرابر عدد یک است.
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شکل  .2منحنی های مطلوبیت برای متغیرهای طول سنگ و  .ECمطلوبترین مقدار برای هر متغیر در جایی میباشد که
مقدار عددی  SIبرابر با یک است.

 .4بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از بررسی پارامترهای محیطی
موردنظر توسط ماهیان نشان داد که سیاهماهیان
رودخانهی کردان زیستگاههای با ترکیب بستر بزرگ و
متنو و سرعت جریانهای کم را ترجیح دادند.
ترکیب بستر و سرعت جریان ب ،به عنوان
عاملهایی در رشد ماهی ،در گونههای مختلف ،دخیل
شدهاند ( .)Nikolski, 1963بسیاری از ماهیان مناط
با سرعتهای کم و پوش زیاد را میپسندد و این
مناط میتوانند به عنوان پناهگاهی درمقابل
شکارچیان و یا جریانهای زیاد بهاره ،باشند یا متأثر از
سایز ماهی باشد (McCain, 1992; Armstrong,
) .2003گونه  Cyprinus carpioنیز پراکن
بیشتری در مناط پائین دست رودخانه دارد بهد یل
این که این گونه سرعت جریانهای کم را میپسندد و
به سرعت جریانهای باال حسام است (Nukazawa,
) .2011; Smokorowski and Pratt 2007چنین
میتوان گفت که ترجیح سرعتهای مختلف ب ،در
موجودات زنده توسط اندازه موجود ،رفتار و فیزیو وژی
و مورفو وژی بن تعیین میشود و از نظر مورفو وژیک،
سیاهماهیان امکان بن را دارند که در بستر رودخانه،
بین درزها و شکافها یا در پناه سنگها زندگی نمایند،
جاییکه سرعت جریان ب ،شدت کمتری دارد .در
مطا عه حاضر ،شکل مطلوبیت سرعت نیز این موضو
را تصدی میکند و نشان میدهد که سیاهماهیان
سرعتهای کم را بیشتر می پسندند .همانطور که
مشاهده شد در این مطا عه نیز دما عامل مهمی برای

ماهی بوده و مطلو،ترین ایستگاه (سه در فصل
تابستان) دارای دمای باالتری نسبت به سایر ایستگاهها
بوده است .مطا عات متعددی در زمینه اثر دما به عنوان
عامل زیستگاهی ماهیان موجود میباشدNukazawa .
و همکاران ( )2100از دمای ب ،به عنوان شاخص
محیطی برای گونه Plecoglossus altivelis altivel
به عنوان یک گونه مهاجر ساالنه ،استفاده کردند.
همچنین  )2012( Smith and Sklarewنشان دادند
که دمای ب ،به صورت منفی در ارتباط با جمعیتهای
قزلبالهای جویباری ( )Salvelinus fontinalisبوده
است .دمای ب ،از اهمیت فراوانی در زندگی
سیاهماهیان برخوردار میباشد و در برخی موارد،
تغییرات بن به عنوان عامل مشخصه تحریک طبیعی
بوده و بیانگر بغاز برخی فربیندها مانند تخمریزی،
مهاجرت و از این قبیل موارد میباشد.
در این مطا عه علت تفاوت دما در ایستگاههای
مختلف ،بد یل پوش درختی متفاوت بود .در منطقه
میانی رودخانه به علت وجود درختان و سایه اندازی
بنها ،دمای ب ،پائین تر از بخ های دیگر بود
( .)Armstrong, 2003معموالً در محدودههای دمای
بهینه برای این گونه ،افزای دما منجر به افزای نرخ
هضم میگردد .در نتیجه با افزای نرخ هضم ،نرخ
مصرف غذا نیز افزای مییابد (،)Nikolski, 1963
که شاید بتوان مطلو ،بودن دمای باال برای سیاهماهی
را بدین صورت بیان کرد.
دراین مطا عه مدل شاخص مطلوبیت عم در
مناطقی با عم  7/92سانتیمتر بیشترین میزان را
نشان داد و افزای عم از این میزان ،کاه مطلوبیت

635

شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،33شماره  ،6پاییز 1635

را در برداشت .عم از جمله فاکتورهای پی بینی
کننده در مطا عات مد سازی مطلوبیت زیستگاه است.
 Vadasو  )2110( Orthیافتند که عم مهمترین
عامل در انتخا ،زیستگاه برای هفت گروه ماهی در
 Virginiaبود Smokorowski .و )2007( Pratt
نشان دادند که سا مونیدها بهطورکلی واحدهای
عمی تر و شاخههای سردتر را ترجیح میدهند.
 Jowettو همکاران ( )2119منحنیهای مطلوبیت
عم را برای ماهی  brown troutدر رودخانههای
 Teraverو  Matauraرسم کردند و نشان دادند که
هر زیستگاه با عم بیشتر از  1/4متر ،زیستگاه مطلوبی
برای این گونه است .باتوجه به اینکه بسیاری از
پارامترهای محیطی مانند شدت نور ،دما ،تراکم مواد
غذایی ،تو ید او یه و ثانویه وابسته به عم هستند
( ،)Damalas et al., 2010شاید بتوان افزای
مطلوبیت با کاه عم را برای سیاهماهی رودخانه
کردان ،به این امر مرتبط دانست .در این مطا عه با
حرکت از باالدست به سمت پائیندست ،هدایت
ا کتریکی و  TDSافزای یافته است که با نتایج An
و همکاران ( )2112همسو است .هدایت ا کتریکی،
توانایی یک محلول برای حمل جریان ا کتریکی است
و به مقدار زیادی با کل مواد جامد محلول ( ،)TDSو
غلظت بسیاری از مواد در ارتباط است ( Simonson
 .)et al, 1993میتوان علت این موضو را تفاوت در
دبی جریان در طول رودخانه دانست .نتایج مربوط به
شاخص مطلوبیت زیستگاه نشان داد که مطلو،ترین
زیستگاه برای سیاهماهی ،ایستگاه سه ( )1/90در پایین
دست رودخانهی کردان بوده است .اگرچه اندیکس
مطلوبیت زیستگاه برای بسیاری از ماهیان توسعه یافته
و استفاده شده است ( Wanat, 2002; Vinager et
al., 2006; Leaky et al., 2008; Smith and
Application 22, 503-523.
An, K. G., Park, S. S., Shin, J. Y., 2002. An
evaluation of a river health using the index of
biological integrity along with relations to
chemical and habitat conditions. Environment
International 28, 411- 420.
Armour, C.L., Taylor, J.G., 1991. Evaluation of the
instream flow incremental methodology by
United-States fish and wildlife service field
users. Fisheries 16, 36–43.
Armstrong, J.D., Kemp, P.S., Kennedy, G.J.A.,
Life stage

0

 )Sklarew, 2012; Dong et al., 2013و ی به
صورت اختصاصی برای ارزیابی زیستگاه سیاه ماهی
توئینی در این منطقه تعریف نشده است .در پائین
دست رودخانه کردان ،شیب بستر و سرعت جریان ب،
رودخانه کاه مییابد و مورفو وژی بن پیچیدهتر می-
شود و عالوه بر مسیر اصلی رودخانه ،قسمتهای
سیالبی در حاشیه رودخانه وجود دارد .در فصول
خشک در این قسمتها گیاهان ببزی ریشهدار رشد
میکنند و محیط غنی از مواد غذایی را بهوجود
میبورند که متعاقبا تراکم و تنو گونهای افزای
مییابد.
در تحقی حاضر ،مطلوبیت زیستگاه تنها برای
ماهیان با غ تعریف شد ،در حا یکه الزم است دامنه
مطلوبیت برای هر پارامتر و در کل مطلوبیت زیستگاه
برای مراحل مختلف زندگی 0سیاهماهیها نیز تعریف
شود ،چرا که بین مطلوبیت زیستگاه در رودخانههای
مختلف و در مراحل مختلف زندگی ،تفاوت وجود دارد
( .)Armstrong et al., 2003متغیرهای زیستگاهی
در این بررسی نیز ،به صورت مستقل در نظر گرفته
شدند ،این در حا ی است که ماهی در واقع به ترکیبی
از متغیرها پاسخ میدهد .برای مثال سیاهماهی ،بجای
انتخا ،موقعیتی با مقدارهای مورد نظر از عم و
سرعت به تنهایی ،موقعیتی را با ترکیب بهینه از هر دو
عامل انتخا ،میکند .این بررسی همچنین بر روی
استفاده از زیستگاه متمرکز شده است .اما این موضو
نمیتواند جدای از جنبههای رفتاری سیاهماهی در نظر
گرفته شود و درک خو ،از حرکات و مهاجرتهای
ماهی ،طبقه سنی ،سطح شکار و رقابت بین گونهها،
فصل و منطقه جغرافیایی ( ;Schlosser, 1991
Rosenfeld, 2000; Smokorowski and pratt,
 )2007به منظور ارائه بهتر مدل مطلوبیت ،الزم است.
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