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 Oxynoemacheilusbergianus یباريجو یسگ ماه یستگاهز یتشاخص مطلوب یبررس

(Derjavin, 1934) یدرودسف ةحوز يها سرشاخهتوتکابن (از  ۀدر رودخان(  
 

  3یگدريا یلسه و 2ي، مسعود ستار1ياسد يهاد*

   یالن،گ دانشگاه یالت،گروه ش استاد2 ،سرا صومعهواحد  یالن،دانشگاه گ یالت،گروه ش ارشد،کارشناس1
  کرج واحد ،دانشگاه تهران یالت،گروه ش دانشیار3 ،سرا صومعه واحد

  05/03/1395 تاریخ پذیرش:؛  19/02/1395 تاریخ دریافت:
  1یدهچک
 یازهايدربارة ن یوجود دانش کاف یان،و ماه یآب هاي یستمحفاظت از اکوس يها طرح يدر اجرا  

 یحشناخت ترجبا هدف  پژوهش این ین،. بنابرادارد ییبسزا یتاهم يآبز يها گونه یستگاهیز
 یباريجو یگونه سگ ماه یستگاهیز يهایژگیو یتمطلوب يهاو شاخص یستگاهیز
)Oxynoemacheilusbergianusيتوتکابن انجام شد. برا ۀپراکنش آن در رودخان ة) در محدود 

شامل ارتفاع، عمق،  یستی،ز یرهايو متغ یماه ینا یگونه، فراوان ینا یستگاهیز يهایژگیو یبررس
 یینو با سه تکرار از پا یستگاها 13از  يبردار نمونهقطر متوسط سنگ و دما با  یان،عرض، سرعت جر

 یانتخاب یستگاهشد و محدوده ز یبررس 1392ماه سمت باالدست رودخانه توتکابن در آبان هدست ب
گونه  ینا یستگاهیز یتمطلوب يهادست آمده، شاخص هب یجدست آمد. با توجه به نتا هگونه ب ینا يبرا

 20-25 ۀقطر سنگ بستر در دامن یه،متر بر ثان 48/0-56/0 ۀمتر، سرعت در دامن 150-175ارتفاع 
 ۀدرج 16- 18 يمتر و دما 2/4-7متر، عرض از رودخانه یسانت 24-32 ۀمتر، عمق در دامنیسانت
 ۀدهد که رودخانینشان م 801/0 یتباشاخص مطلوب یطشرا ینوجود ا گراد قرار داشت. یسانت

  باشد.یمناسب م یاربس یستگاهیز یباريجو یسگ ماه ۀگون يتوتکابن برا
  

  خزر یاي، حوضه جنوب درO.bergianus یستگاه،انتخاب ز یستگاهی،ز یرهايمتغ :یديکل هايواژه
                                                             

  asadi.shil@gmail.comمکاتبه:  مسئول*
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  مقدمه
 يهايبردارها و بهرهیتواسطه فعال هها ب رودخانه یدرولوژیکیه يهایژگیدر و ییرهر گونه تغ  
بر بقا،  یانماه یستگاهز یبو تخر ییرتغ یراآن داشته باشد. ز یانبر ماه ییباال یرثأتتواند یم ی،انسان
از  یاريبس یاتح يروند ینبوده و با چن یرگذارثأتها  نرخ رشد آن یتو در نها یدمثلیتول یتموفق
 ،؛ روزنفلد2006 ندوشن و همکاران، ي(احمد خواهد گرفت یادر معرض خطر قرار گرفته  یانماه

منظور  بهها رودخانه یژهو هب یآب يهایکرهبر پ یاثرات توسعه انسان یابیارز يدر راستا ینبنابرا ).2003
 باشدیشاخص م يهاگونه يبرا یستگاهز یفیتک یگام بررس ینها، اول آن یستیحفاظت از تنوع ز

 یتو مطلوب یستگاهیز یازهاين یرامونداشتن اطالعات پ یازمندالبته ن ینو ا ).2006و همکاران،  ینگر(و
منظور  به یانماه یستگاهیز يهایژگیو و یازهادست آوردن ن هرو ب یناز اگونه است.  آن يبرا یستگاهز
 یقاتیتحق يهایتاز اولو یانبر ماه یدرولوژیکیه يها یژگیودر  يهرگونه دستکار یرثأت ینیبیشپ

 ).2000و همکاران،  ي(گا ها استرودخانه ياکولوژ
 يباز یاناستقرار و پراکنش ماه ییندر تع یرودخانه نقش مهم یدروبیولوژیکیه يهایژگیو  

و همکاران،  یتل(جوا گذارد یم یرثأتو رفتار آن  یهتغذ یسم،ها بر متابول یژگیو ینکنند، چرا که ا یم
 یدهد یخاص یستگاهدر ز یشتريبا تراکم ب یماه یکاست که اگر  یمعن ینبد یستگاه،انتخاب ز. )2007

از  یاريبس). 2003روزنفلد، ( باشد یممطلوب  یماه يرا انتخاب کرده است و برا یستگاهشود، آن ز
در  یانماه یلهوس هب یستگاهو انتخاب ز یحترج یتمهم در اهم یعنوان عامل به یطیمح یستز یرهايمتغ

  ).1982(بوو،  شوند یدر نظر گرفته م یآب يها یستماکوس
پوشش  یامثل عمق، سرعت، بستر، و  ییفاکتورها یرثأتتحت  یستگاهیز يها مدل یشترب  

قائل  یستگاهرا در استفاده از ز يا ژهیو يها تفاوتمحققان  ).1988(ارس،  باشد یم يا رودخانه
استفاده  یمتنوع يها یستگاهفضاها از زها و  مکانکاهش رقابت در  یلدل هممکن است ب یشوند. ماه یم

 یبلمتفاوت از ق یستگاهیز یرهايمتغ يبرا ياطور جداگانه به )SI( یتمطلوب يهاکند. اگرچه شاخص
ها 1SI ینشوند، اما ا یمگونه محاسبه  یکافراد  یبستر، عمق و سرعت و فراوان ةانداز یاهی،پوشش گ

از  یکهر  SIمرکب،  2HIS به یابیدست يمحققان برا غلب. ایکدیگرندشدن با  یبترک یازمندن
روش اشتراك  یا يروش نمو ۀها به منزلمدل ینکنند. ایضرب م یکدیگررا در  یستگاهیز یرهايمتغ

از  یستگاهیز یرهايفرض استوار است که متغ ینروش برا ینا شوند.یشناخته م یستگاهز یتمطلوب

                                                             
1- Suitability index 
2- Habitat suitability index 
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مشابه ضرب  یتک يها SIکه ضرب  يطورشوند به یانتخاب م یکدیگرطور مستقل از  هب یانماه يسو
  ).1986(بوو،  است یگراحتماالت با همد

از  Nemachelidae)، از خانواده Oxynoemacheilusbergianus( یدرودسف یباريجو یماهسگ  
آن  یانتخاب یستگاهدرباره ز يخزر است که شناخت محدود یايحوزه جنوب در یبوم یانجمله ماه

گونه در حوزه  ینا يهایستگاهاز ز یکیعنوان  هعالوه، رودخانه توتکابن ب به ).2000 ی،(عبدل وجود دارد
 یلاز قب یانسان يمتعدد يهایتمنطقه، دستخوش فعال ینا يهااز رودخانه یاريخزر و مانند بس یاچهدر

روند به  ینقرار گرفته است. ا يشن و ماسه و گردشگر یۀرویبرداشت ب ي،ساز ساختمان ي،کشاورز
 یکاهش فراوان یمحل ینساکن يکه، برا چنانباشد، آنیم یشدر حال افزا یراخ يها خصوص در سال

 يهایستمحفاظت از اکوس يهاطرح ياز آنجا که در اجرا .رودخانه محسوس بوده است یندر ا یانماه
دارد، از  ییبسزا یتاهم يآبز يهاگونه یستگاهیز یازهايدر مورد ن یوجود دانش کاف یان،و ماه یآب
گونه  ینا یستگاهز یتو شاخص مطلوب یستگاهیز يهارو مطالعه حاضر با هدف شناخت شاخص ینا

  به اجرا در آمد. یفراوان يپراکنش رودخانه توتکابن بر اساس الگو ةدر محدود
از ارتفاعات  یالن،استان گ یخزر در بخش جنوب یايدر ءواقع در حوضهتوتکابن رودخانه  ها: روشمواد و 

 يبردارنمونه .یزدریم یالنرود گ یدقله درفک سرچشمه گرفته و به رودخانه سف ءالبرز و دامنه يهارشته کوه
محل قابل دسترس تا  ینرودخانه توتکابن، از باالتر یردر مس یستگاها 13، در 1392از مهرماه تا آبان ماه سال 

 .)1) انجام شد (شکل SamusMp 750دستگاه الکتروشوکر مدل ( یلۀوس هبدست رودخانه، یینپا
). 2012 ی،در دسترس را شامل شوند (لطف یستگاهیتنوع ز ۀانتخاب شدند که هم يها به نحویستگاها  

مختلف  يهایستگاهدر ز یريگمتر بود، نمونه 30در حدود  یريگنمونه یستگاهطول ا یستگاه،در هر ا
شد  یسع یريگنمونه یانجام شد ط یانمختلف در خالف جهت جر یرموجود در رودخانه در سه مس

 یهوشدرصد ب 1/0 یخکدر محلول گل م يآورها بعد از جمعشوند. نمونه یدموجود ص يهانمونه ۀهم
 ییشناسا یدهايبه کمک کل یدشدهص يهانمونه ییشد. شناسا يبردارها عکسشدند و از سمت چپ آن

 ینانپس از اطم یان،) و انجام و تعداد هر گونه شمارش شد. در پا2014کد ( یرانا یداخل يهاآب یانماه
و پترسون،  یسشده به رودخانه بازگردانده شدند (پرا یدص یانماه ۀها، همنمونه يقدرت شنا یابیاز باز
)، m)، عرض (mشامل ارتفاع ( یطیمح یرهايمتغ یري،گها بالفاصله بعد از نمونهیستگاها ۀ). در هم2010
) سنجش شدند. cm) و قطر متوسط سنگ غالب بستر (oC)، دما (cm/sآب ( یان)، سرعت جرcmعمق (
  ) ثبت شد.GPS( 1یجهان یاب یتبه کمک دستگاه موقع یاارتفاع از سطح در یستگاهدر هر ا

                                                             
1- Global Positioning System 
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  رودخانه توتکابن. يبر رو يبردار) نقاط نمونه3و (خزر  یايدرء حوضه یت) موقع2( یالن،استان گ یتموقع) 1( - 1 شکل

  
 یستگاهدست، وسط و باالدست هر ایینپا ۀدر سه نقط يعرض رودخانه با استفادهاز متر نوار  

در نظر گرفته شد. عمق رودخانه  یستگاهعرض رودخانه در هر ا ۀها به منزلآن یانگینو م یريگاندازه
عمق رودخانه در نظر گرفته  ۀاعداد به منزل ینا یانگینشد و م یريگنقطه اندازه 20در  یستگاهدر هر ا

رودخانه سه  یان) سرعت جر1999 ی،لشناور (حسنجسم  يبه کمک الگو ؛1978 (جرمن و کار، شد
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 یعنی جسم شناور يوردرصد غوطه یاصالح یبها بعد از ضرب در ضرآن یانگینو م یريگبار اندازه
 ی،(لطف در نظر گرفته شد یستگاه) در هر اm/s( یانمتوسط سرعت جر ۀبه منزل )2011 ي،(مهدو 88/0

سه  ینا یانگینثبت شد و م یجیتالبه کمک دماسنج د یستگاهدر هر ا یطور تصادف هب یزدما ن ).2012
از  یريگیانگینقطر متوسط سنگ غالب بستر با م در نظر گرفته شد. یستگاهدما در هر ا ۀعدد به منزل

 ۀدامن( .متر) ثبت شدیسانت 50در  50کوآدرات (با ابعاد  20 یدر ط یطور تصادف بهقطعات سنگ بستر 
نمودارها در  ی) که فراوانSI یت،(شاخص مطلوب یستگاهیز ياز پارامترها یکهر  ینۀارزش به

با  یستگاهیز ياز فاکتورها یکطبقات هر  یزدهند و نیقرار م یرثأترا تحت  يبردارنمونه يهایستگاها
 محاسبه شد HABSEL (Habitat Selection)افزار  نرمانتخاب شده به کمک  یستگاهدر نظر گرفتن ز

(Consulting, 2014; Version 1/0).  
 یمتقس یبه طبقات یکم یرمربوط به هر متغ ۀشود که دامنیصورت انجام م ینا بهمحاسبه  ینا 

) طبق SI( ۀطبق رابط ینهشود. ارزش مقدار بهی) مشخص مSIهر طبقه ( ینۀشود و ارزش مقدار به یم
آنم  ۀطبق iاست،  یطیمح یريمتغ cرابطه  یندر ا دست آمد که به SIc, i=%Uc, i/%Ac, i ۀرابط
درصد  Ac, i%و  یطیمح یرهاياز متغ یکخاص از هر يااز طبقه یماه ةاستفاد درصد Uc, i% یر،متغ

 یتشاخص مطلوب یینتع يبرا ؛2000و همکاران،  ي(گااست  یطیمح یردر دسترس بودن آن متغ
و  یینتع یستگاههر ا یتمطلوب يعدد یرتوتکابن، مقاد ۀدر رودخان یمورد بررس يهایژگیاز و یکهر

 یژگیآن و یتشاخص مطلوب ۀبه منزل يبردارنمونه يهایستگاها یتمطلوب يهاشاخص یحساب یانگینم
 ۀگون ي) کل براHSI( یستگاهز یتشاخص مطلوب ۀمنظور محاسب بهشد.  یینتوتکابن تع ۀدر رودخان

استفاده  HSI = (SI1×SI2×…×SIn)1/n یهندس یانگینم ۀتوتکابن از رابط ۀمورد مطالعه در رودخان
 یصورت کم به یستگاهیز ياز فاکتورها یچیکو نقش ه یتکه اهم ینعلت ا بهمطالعه  ینا در). شد

 یندر ا). 1986(بوو، شدند  یبترک یکدیگربا  یکسانصورت  به یستگاهیز يمشخص نبود، فاکتورها
(مستقل) مورد  یستگاهیز ياز فاکتورها یکهر  يبرا یتشاخص مطلوب یبترت به Sinتا  SI1معادله 

  مطالعه است.
  

  یجنتا
، 59/0 یتمتر با شاخص مطلوب 150- 175ارتفاع در دامنه  ینترنشان داد که مطلوب یجنتا  

-56/0 سرعت ینتر، مطلوب46/0 یتمتر با شاخص مطلوبیسانت 24-32عمق در دامنه  ینتر مطلوب
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، 30/0 یتو با شاخص مطلوب 20-25 یرقطر متوسط سنگ بستر در مقاد ینترمطلوب یه،متر بر ثان 48/0
دما در  ینترو مطلوب 71/0 یتو با شاخص مطلوب 2/4-7 ةعرض رودخانه در محدود ینترمطلوب

  ). 1قرار دارند (جدول  78/0 یتگراد با شاخص مطلوب یدرجه سانت 16-18از  یشترب یرمقاد
  

  .هر طبقه يبرا SI نظر در آن وجود دارد و شاخصموردکه گونه  یرهر متغ يبندطبقه -1 جدول

SI 
 يبند طبقه

 هر طبقه
 SI یرمتغ

 يبند طبقه
 هر طبقه

 SI یرمتغ
 يبند طبقه

 هر طبقه
 یرمتغ

14/0 15<0 

قطر متوسط 
  سنگ بستر

)cm( 

03/0 8/2<4/1 

عرض 
 رودخانه

(m) 

25/0 150<125 

 ارتفاع
(m) 

21/0 20<15 12/0 2/4<8/2 51/0 175<150 

30/0 25<20 
38/0 7<2/4 22/0 200<175 

11/0 4/8<7 03/0 225<200 

14/0 30<25 
35/0 6/12<4/8 

45/0 24<16 

  عمق
(cm) 

17/0 50<30 46/0 32<24 

21/0 16<14 

 )oCدما (

216/0 48/0<40/0 
  سرعت
(m/s) 

09/0 50<32 
78/0 16<18 

106/0 56/0<48/0 

061/0 72<56/0 

  
نشان داد،  یباريجو یسگ ماه يبرا یانتخاب یستگاهز يحاصل از نمودارها یجنتا ینهمچن  
که  يطور هنظر دارد بگونه مورد یرا با فراوان يداریمعن ۀسرعت، ارتفاع، دما رابط یستگاهیز یرهايمتغ

کم شده  یماه ینا يبرا یستگاهز یانتخاب ةو عمق رودخانه، محدود یاارتفاع از سطح در یشبا افزا
  ).2است (شکل  یافته یشافزا یزدما ن یشاست و با افزا یدهبه صفر رس یاست و حت

در  یباريجو یسگ ماه ۀگون يبرا یطیمح ياز فاکتورها یکهر  یتشاخص مطلوب یرمقاد  
 يعمق رودخانه دارا یمورد بررس یرهايمتغ یندر ب. آورده شده است 2توتکابن در جدول  ۀرودخان

 يبرا یت) مقدار شاخص مطلوب673/0( ینکمتر ي) و عرض رودخانه دارا910/0( یتمطلوب یشترینب
 HSI یزاننشان داد که م یستگاهز یتشاخص مطلوب ۀرودخانه بود. محاسب یندر ا یگونه سگ ماه

  ) است.801/0برابر ( یباريجو یسگ ماه ۀگون يتوتکابن برا ۀرودخان
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 شده انتخاب و) یمورد استفاده (خط قرمز)، در دسترس (خط آب یستگاهز يها محدودهمربوط به  ينمودارها -2 شکل
  .جویباري ماهی سگ توسط ارتفاع و شیب عرض، عمق، سرعت، متغیرهاي براي) سیاه(خط 
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 يرودخانه توتکابن برا )HSI( یستگاهز یتو شاخص مطلوب یرهر متغ يکل برا یتشاخص مطلوب یرمقاد -2جدول 
  .یباريجو یگونه سگ ماه

  عرض فاکتور
(m) 

  عمق
)cm( 

 یانسرعت جر
(m/s) 

  ارتفاع
(m) 

 قطر سنگ بستر
)cm( 

  دما
)0C( 

HSI 

SI* 673/0 941/0 852/0 791/0 841/0 710/0 801/0 

Suitability index*  
  

  یريگیجهبحث و نت
توتکابن  ۀدر رودخان O.bergianusگونه  يدر فاکتور عمق و ارتفاع برا یتشاخص مطلوب یرمقاد  

است و به  یتشاخص مطلوب یربا مقاد یمنف يارابطه يدهد که فاکتور عمق و ارتفاع داراینشان م
مطالعه حاضر نشان  یجنتا .است SIاز  يتریشب یرمقاد يبا عمق و ارتفاع کم دارا ینواح یگرعبارت د

 گونه یستگاهانتخاب ز يبرا یدرولیکیو ه یزیکیف یرهايمتغ ینداد که عمق و ارتفاع مهمتر
O.bergianus یرمتغ یز) ن2014و همکاران ( ییطباطبا ۀکه در مطالع هستند.توتکابن  رودخانه در 

نشان  یگرمطالعات د بوده است. O.bergianusو پراکنش گونه  یدر فراوان یرگذارثأت یارتفاع عامل
 يهاگونه یو فراوان یانتخاب یستگاهمهم در ز ياندکه دو فاکتور عمق و ارتفاع از جمله فاکتورهاداده
  ).2000(پورتر و همکاران،  هاستاز رودخانه یاريدر بس یانماه

شاخص  یجهها شده و در نتیستگاها در یانماه یفراوان یشمنجر به افزا یزدما ن یشافزا یج،مطابق نتا  
 يهاارتباط دما و نرخ واکنش یلدلبه احتماالً یجنتا یناست. ا یافته یشباال افزا يدر دماها یتمطلوب
. اگرچه )2006و همکاران،  یمیش(ب هاستمثل، رشد و رفتار گونه یدتول ي،و مصرف انرژ یسمیمتابول

 ۀداد اما دامنیرابطه معنادار را نشان م ینا يتاحدود یزآب ن یانسنگ بستر و سرعت جر یرهايمتغ
 یلوسنماچ یماه یانتخاب یستگاهدر ز بود. یشترب یردو متغ ینا يگونه در رودخانه توتکابن برایناپراکنش 

در  O. bergianus یپراکنش ماه یاحتمال یلدل یکمتر) بود. یسانت 25-20اندازه سنگ بستر متوسط (
شدن در بستر باشد که در  شدن و مدفون به رفتار پنهان یلتواند تمایبا قطر ذرات متوسط م يبسترها

و آگراول،  ی(پت گزارش شده است Nemacheilus Evezardiمثل  یانسگ ماه يهااز گونه یبرخ
2002.(  
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 يرا برا یهمتر بر ثان 45-65 یانسرعت جر ةتوتکابن محدود ۀدر رودخان یباريجو یسگ ماه 
 یسگ ماه یستگاهی، انتخاب ز2005و همکاران  والچکه در مطالعه  یحال انتخاب کرده بود. در یستنز

 گونه داشته است یندر پراکنش ا ییتر آب بوده است و سرعت نقش بسرایعسر یاندر جر یباريجو
در  یشترب 2یپراکنش لوچ سنگ یز)، ن2009و همکاران ( 1یفالرتدر مطالعه ر ).2005(والچ و همکاران، 

رودخانه و  يهابه کناره یکیبا نزد یمیتند بود و حضورش رابطه مستق یانبا جر یسطح يها آب
شد و حضورش  یافتبا سرعت صفر  يها در آب 3داشت. اما لوچ خاردار یوجود قطعات بزرگ چوب

 اساسبر یانپراکنش و تراکم ماه يالگوها ینداشت. همچن یزذرات ر يبا بسترها یکیرابطه نزد
 یتموضوع اهم ینشد، که ا یینامن و وجود پناهگاه و پوشش تع يبه ساحل و وجود فضاها یکینزد

 يو بازساز یحفاظت يها برنامه) را در یمحل یاسکوچک (مق يهایاسدر مق یرهادر نظر گرفتن متغ
  ).2009و همکران،  یفالرت(ر دهدیم نشان
 است که یدر رودخانه توتکابن در مناطق O.bergianus یماه یانتخاب یستگاهز یج،در کل طبق نتا  

در  یطشرا ینسنگ بستر متوسط است. وجود ا ةو انداز یانارتفاع و عمق کمتر، عرض و سرعت جر
 یخوب یاربس یستگاهز O.bergianus ۀگون يرودخانه برا ینرودخانه توتکابن موجب شده است که ا

) نشان 801/0( یهندس یانگینمرکب حاصل از م یستگاهز یتباشد. مقدار شاخص مطلوب یستنجهت ز
  است. یخوب یاربس یتمطلوب يدارا O.bergianus ۀگون يتوتکابن برا ۀکه رودخان دهدیم

نظر در رودخانه توتکابن در فصل  دست آمده در ارتباط با گونه مورد هب یجالزم به ذکر است، نتا  
پراکنش  يالگوهاسال متفاوت باشد. چرا که  یگربوده و ممکن است نحوه پراکنش آن در فصول د ییزپا

 یانسان يهایتو فعال یعیتحوالت طب یجهتواند در نتیم یعی،طب يهایستگاهز یاییپو یلدل به یان،ماه
و  یناگر(وشود  یدرطول زمان، موارد مهم، همواره بررس یستیبا ینکند، بنابرا ییرمتحول شده و تغ

خانواده  یاندر ارتباط با ماه یکفقدان اطالعات اکولوژ یلدل بهحال،  ینبا ا). 2006همکاران، 
Nemacheilusیتمطلوب یینشود تعیم یشنهادو پرا ارزشمند نموده  یقاتیتحق ینچن یران،، در ا 

مورد مطالعه قرا  یرانمناطق مختلف ا یآب يهاخانواده در حوضه ینا یبوم يها گونه يبرا یستگاهز

                                                             
1- Rifflart 
2- Stone loach 
3- Spined loach 
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 یندر حفظ ا یشتريو پشتکار ب ی، سعیانماه ینا یانتخاب یستگاهتا بتوان با درك درست از ز یردگ
  ارزشمند انجام داد.  يها گونه
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