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انجام پذيرفت .نتايج نشان میدهد که ماهیان شناسايی شده شامل  8گونه میباشند :ماهی خیاطه (،)Alburnoides eichwaldii
سیاه ماهی ( )Capoeta capoetaو سگ ماهی جويباری ( .)Paracobitis malapteruraتخمین جمعیتها نیز با توجه بهمیزان
تراکم هرگونه در فصول مختلف محاسبه گرديد .در فصول مختلف سیاه ماهی و ماهی خیاطه صید گرديد بهطوریکه سیاه ماهی با
بیشترين فراوانی در هر چهار فصل ،گونه غالب نهر برآورد گرديد ( . )p>3/30در نهر تیلآباد حضور ماهی خیاطه با میزان پوشش
گیاهی و شكاف کانال دارای همبستگی معنیدار و مثبت بود و حضور سیاه ماهی نیز بیشترين همبستگی مثبت را با میزان کدورت و
عرض نهر داشته و هم چنین حضور و يا عدم حضور سگ ماهی جويباری با عوامل محیطی چون میزان ريفل دارای همبستگی مثبت بود
(.)p>3/30
کلمات کلیدی :تنوع گونهای ماهيان ،پراكنش ،فراوانی ،نهر تيلآباد ،استان گلستان
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مقدمه
با وجود آنکه ماهيان ،متنوعترين و فراوانترين مهرهداران
جهان هستند و حدود  04درصد از آنها در آبهاي شيرين
بهسر ميبرند ولي در بسياري از مناطق جهان و از جمله در
ايران تاکنون اقدام پيگير و درخور شايستهاي براي مطالعات
گسترده ،شناسايي و حفاظت از آنها بهعمل نيامده است .گرچه
از ديرباز معدودي از افراد عالقهمند ،به مطالعات ماهيشناسي
پرداخته اند ولي اين مطالعات تداوم و استمرار الزم را نداشته
است (عبدلي .)8731 ،در بين منابع آبي ،رودخانهها عظيمترين
سيماي زمين و زيباترين منظره معماري طبيعت بوده (،Hynes
 )8734و اصليترين عامل توسعه شهري و روستايي ،کشاورزي و
صنعتي محسوب و از نظر تنوعزيستي ،صيد و بهرهبرداري آبزيان،
جلب گردشگر و غيره نيز بسيار مهم ميباشند .اين اکوسيستمها
فاضالبهاي حاصله از فعاليتهاي کشاورزي ،صنعتي و خانگي
را از حوزه آبريز دريافت و به درياها حمل مينمايند (Fernando
و .)8711 ،Holcik
براي بهرهبرداري بهينه از هر منبع آبي ابتدا بايد شناخت
جامع و کافي از آن داشت و نظر به شكنندگي بوم سازگانهاي
آبي مانند رودخانهها ،نهرها ،و ...بايد با ظرافت بيشتر و دقيقتري
اقدام به شناسايي آنها نمود .بررسي ماهيان در بوم سامانههاي
آبي به جهت بررسي تكامل ،بومشناختي ،رفتارشناسي ،حفاظتي،
مديريت منابع آبي ،بهرهبرداري ذخاير و پرورش ماهي حائز
اهميت بوده ( Laglerو همكاران )8791 ،و در مطالعه شيالتي
آبها ،قبل از هر چيز بررسي بر روي ماهيان صورت ميگيرد
( ،)8731 ،Bagenalبهعبارتي شناسايي ماهيان در بوم سامانههاي
آبي اولين قدم محسوب ميشود .شناخت ،بررسي زيستشناختي
و بومشناختي گونههاي مختلف ماهيان در يك اکوسيستم آبي،
سبب حفظ و بازسازي ذخاير آنها شده و در اين راستا تمامي
آنها اقتصادي و غيراقتصادي )بهدليل نقششان در اکوسيستمهاي
آبي از اهميت و ارزش زيادي برخوردارند .مديريت زيستي
ماهيان يك منطقه نياز به اطالعات پويايي جمعيت بررسي شده
دارد و تغييرات تعداد ماهي در طي زمان بسيار مهم است
( .)8731 ،Yaoungsارزيابي ذخاير از ابزارهاي مديريت جديد
ميباشد .دانستن فراواني ماهي ،در حل بسياري از مشكالت
مديريتي ميتواند مفيد واقع شود و در اين راستا ،به مواردي
مانند برآورد محصول يا زيتوده ،دانستن فراواني نسبي گونههاي
گوناگون در يك پيكره آبي و همچنين اثر افزايش در فراواني
يك گونه روي وضعيت گونههاي ديگر ،برآورد پارامترهاي
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حياتي همچون رشد و ذخاير اضافه شونده ،مرگ و مير،
مهاجرت و اندازهگيري اثر صيد و صيادي ميتوان اشاره نمود.
درك فاکتورهايي که زيتوده و فراواني جمعيت ماهي را تعيين
ميکند ،امروزه در علوم شيالتي مهمترين بحث هستند .يكي از
اهداف بومشناسي جمعيت ،شناسايي عوامل تنطيمکننده
الگوهاي پراکنش و فراواني موجود است .شكل رويكرد معمول
اين است که تغيير در اندازه جمعيت را با تغيير در فاکتورهاي
محيطي مرتبط سازد و بهعلت و اثر ارتباطات مهم پي ببرد.
تغيير در شرايط محيطي اثر خود را از طريق نفوذ در فرآيندهاي
پويايي جمعيت مانند زاد و ولد ،مرگ و مير و رشد روي اندازه
جمعيت ميگذارد ( .)8777 ،Biswasهمچنين پراکنش گونهها
ميتواند تحت تأثير اثرات متقابل زيستي باشد ( Poffو همكاران،
 )8773به نقل از پژوهشگران مختلف معتقدند که پارامترهاي
غيرزيستي مانند درجه حرارت ،نوع بستر رودخانه و سرعت
جريان آب روي غناي گونهاي و فراواني ماهي موثر ميباشند.
شناخت پديدههاي جغرافيايي در هر منطقه و به تبع آن موجودات
زنده وابسته به اين گونه پديدهها ميتواند نقش بسيار ارزندهاي
در رشد و شگوفايي جوامع همجوار آنها دارا باشد .تنوع اقليمي
آب و هوايي ايران نيز ضرورت مطالعه آبزيان هر منطقه را بهطور
اختصاصي ايجاب مينمايد .عالوه بر اهميت شناسايي گونههاي
ماهيان اين چنين پژوهشهايي ميتواند نقش بسيار ارزندهاي در
پيشبرد اهداف تكثير و پرورش شيالت و نهايتاً افزايش توان
اشتغالزايي منطقه درپي داشته باشد .از سوي ديگر اعمال
برنامههاي موفق مديريتي در زمينههاي ممنوعيت صيد و حفظ
ذخائر منابع طبيعي در گرو شناسايي آبزيان موجود منطقه قرار
دارد همچنين با وجود فشارهاي فرآيندهاي که در اثر رشد
جمعيت بر منابع محدود کنوني وارد ميشود ،نياز مبرمي به
شناخت هر چه بهتر خصوصيات آبزيان و محيط زندگي آنها
احساس شده و بهمنظور اعمال مديريت صحيح ،شناخت
زيستشناسي و داشتن اطالعات کافي و مناسب در مورد آبزيان
بسيار حائز اهميت است

مواد و روشها
حوزه آبخيز تيل آبااد در منطقاه جناوبشارقي گرگاان و
دشت واقع شده است .اين حوزه در قسمت ميااني حاوزه آبرياز
گرگانرود در منتهياليه جنوب آن قرار دارد .از نظار جغرافياايي
بااين طااول جغرافيااايي´ 11˚ 83تااا´ 11˚ 71شاارقي و عاار
جغرافيايي ´ 79˚ 00تا ´ 79˚ 11شمالي قرار دارد.
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اين منطقه بهدليل موقعيت خاص خاود از اقلايم مرطاوب
گلستان و اقليم خشك سمنان پيروي نميکند .اين حوزه يكاي
از زير حوزههاي ساد وشامگير محساوب شاده و باين  8444و
 1144متر از سطح دريا تغييرات ارتفاعي دارد .ايان منطقاه باا
باران متوسط ساالنه  707/87ميليمتر و دماي متوساط سااالنه
 84/3درجه سانتيگراد داراي اقليم نيمهخشك مايباشاد .ايان
حوزه از شمال باه حاوزه آبرياز رودخاناه ناوده و از جناوب باه
شهرست ان شاهرود (ارتفاعات خوش ييالق) ،از شارق باه حاوزه
کاشيدار -وامنان ،از سرشاخههاي ديگر خرماارود و از غارب باه

حوزه آبخيز قشالق محدود مي شود .ادامه رودخانه تيل آبااد باا
الحاق رودخانه کاشيدار در محال پال غزناوي ،رودخاناه اصالي
خرمالو (نوده) را تشكيل داده که از جنب پادگان ناوده و شارق
آزاد شهر به شاخه اصلي گرگانرود جريان مييابد .باا توجاه باه
تفاوتهاي بومشناختي نظيار شايب و جانس بساتر ،فاصاله از
دهانه و نيز امكان دسترساي باه ايساتگاههاا در زماان مطالعاه
بهمنظور شناسايي گونهاي ،فراواني و انتشاار گوناههاا تعاداد 3
ايستگاه انتخاب (شكل  )8گرديد و بهصورت فصالي از تابساتان
 8711تا بهار  8717نمونهبرداري انجام گرفت.

نمونههاي ماهي بهوسيله دستگاه الكتروشوکر با قدرت 8/3
کيلووات و جريان مستقيم و ولتاژ  144 -744ولت صيد گرديد.
در هر ايستگاه به اندازه دو برابر طول سيم آند ( 04متر) از طول
نهر براي صيد در نظر گرفته شد که در انتهاي اين قسمت تور
چشمهريز ( 9ميليمتر گره تا گره مجاور) براي نگهداري ماهيان
در معر شوك مستقر ميگردد .در هر دو صيد با تالش صيادي
يكسان با حرکت دادن آند در عر رودخانه و طول مسير،
شوكدهي صورت گرفت ( Jutagateو همكاران .)1447 ،تعيين
فراواني جمعيت ماهيان در ايستگاههاي مختلف براساس روش
 )8797( Le Crenتعيين شد که اساس آن صيد به ازاء واحد
تالش (دو بار صيد) ميباشد ()8771 ،Allan؛ در اين روش از
فرمول زير استفاده ميشود:

 = C1تعداد ماهيان در صيد اول = C2 ،تعداد ماهيان در صيد
دوم و  = Nتعداد جمعيت برآورد شده ميباشد.
دادههاي فيزيكوشيميايي آب بهوسيله کيتهاي شيميايي و
دستگاه واترچكر ( )Water chekerتعيين گرديد که شامل
دادههايي از قبيل هدايت الكتريكي ،دماي آب ،فسفات ،کدورت،
اسيديته و دماي آب ميباشند .ارتباط بين خصوصيات
فيزيكوشيميايي و شاخصهاي تنوع و يكنواختي زيستي بررسي
گرديد.
روابط آماري ميان پارامترهاي محيط زيستي و عوامال آب
شناختي با فراواني ماهيان با استفاده از آزمونهاي رگرسايون و
نرمافزار  canocoمورد مطالعه قرار گرفت .باا ايان روشهاا باه
نقش مؤثر هر يك از موارد ذکر شده در فراواني ماهي پرداختاه
شد .همچنين رابطه پارامترهاي محيطي با يكديگر با استفاده از
همبستگي مورد مطالعه قرار گرفت .آنااليز دادههااي آمااري باا
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اندازهگيري شده فاقد تغييرات معنيدار بودند .هدايت الكتريكي
ايستگاه  8با  4/01داراي کمترين و در ايستگاههاي ديگر مشابه
بود .تغييرات  pHدر بين ايستگاهها روند منظمي نداشت و بين
 1/78تا  1/11در تغيير بود .بيشترين ميزان کدورت ( )1/99در
ايستگاه  1مشاهده شد و بيشترين مقدار فسفات در ايستگاه 9
مشاهده گرديد (جدول .)8

استفاده از نرمافزار  SPSS 17و  Statisticaدر ساطح احتماال
 4/41و رسم نمودارها با استفاده از  Excelانجام شد.

نتایج
از خصوصيات فيزيكوشيميايي آب نهر تيل آباد فقط
هدايت الكتريكي تغييرات معنيداري داشت و بقيه فاکتورهاي

خصوصيات
ايستگاه
8
1
7
0
1
9
3

دماي آب

هدايت الکتريکي

کدورت

(درجه سانتيگراد)

(ميكروموس بر سانتيمتر)

(ميليگرم در ليتر)

4/17
1/07
8/31
7/77
8/99
1/11
7/07

b

87/47
89/84
83/97
81/77
81/07
89/87
81/74

4/48
4/38
4/11
4/11
4/70
4/01
4/71

4/01 4/447
8/87 4/77 a
8/11 4/11 a
8/03 4/87a
8/78 4/80a
8/01 4/18a
8/14 4/17a

با توجه به دادههاي مندرج در جادول  ،1ميازان افازايش
وزن بدن اختالف معنيداري در شوريهاي  14 ،74و 84درهزار
و آب شيرين نشان نداد .همچنين در ميزان ضريب رشد وياژه و
درصد چاقي ماهيان در شوريهاي مختلف اختالف معنايداري

خصوصيات/فصل
دماي آب
هدايت الكتريكي
کدورت
pH

فسفات
شوري (ميليگرم در ليتر)

87/33±4/17
8/37 4/17a
8/10 4/01
3/11 4/88b
4/78 4/41ab
4/43 4/48a

در بررسي فاکتورهاي هيدرولوژيكي در ايستگاههاي مختلف،
تمامي فاکتورهاي اندازهگيري شده در ايستگاهها داراي تغييرات
معنيدار بود .بيشترين اندازه عر نهر و شعاع هيدروليك نهر
متعلق به ايستگاه  3بود و کمترين اندازه به ايستگاههاي  8و 1
تعلق داشت .ارتفاع آب در ايستگاه  8داراي کمترين مقدار بوده
و در ايستگاههاي  9 ،1و  3داراي بيشترين مقدار بوده و در
بين اين  7ايستگاه تقريباً مشابه بود بيشترين ارتفاع ساحل در
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pH
4/81
4/81
4/81
4/19
4/87
4/81
4/89

(ميليگرم در ليتر)

3/71
1/78
1/01
1/70
1/09
1/03
1/11

4/47
4/81
4/87
4/41
4/47
4/83
4/80

4/18
4/77
4/74
4/87
4/18
4/71
4/74

وجود نداشت .درصد بقاء بچهماهيان نيز در شوريهاي 14 ،84
و  74درهاازار و آب شاايرين داراي اخااتالف معناايداري نبااود
(.)p>4/41

تابستان
a

8/11
1/44
8/73
1/88
1/99
8/78
1/17

فسفات

پاييز
b

87/74 4/71
8/41 4/83 b
8/77 4/30
1/91 4/8a
4/71 4/47ab
4/407 4/441b

زمستان
b

81/39 8/78
4/71 4/87 b
1/09 4/79
1/1 4/41a
4/40 4/47 b
4/40 4/449b

بهار
a

14/14 4/94
8/11 4/11ab
8/70 4/11
1/01 4/49a
4/11 4/17 a
4/41 4/441ab

ايستگاه  1و کمترين آن در ايستگاه  8و  1اندازهگيري شد.
بزرگترين شكاف کانال در ايستگاه  1و کمترين آن در ايستگاه
 0بود .نسبت عر نهر به عر ساحل در ايستگاه  1 ،8و 3
تقريباً مشابه و داراي بيشترين مقدار بوده و کمترين آن در
ايستگاه  1مشاهده شد .کمترين مساحت در ايستگاه  1 ،8و 7
بيشترين آن در ايستگاه  3مشاهده شد .کمترين مقدار دبي نيز
در ايستگاه  8و 1اندازهگيري شد .سرعت جريان نيز در ايستگاه
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 0بيشتر از بقيه و در ايستگاه  8کمتر از بقيه ايستگاهها بود
(جدول .)7
ايستگاهها

1

خصوصيات
عر نهر (متر)
شعاع هيدروليك نهر (متر)
ارتفاع آب (سانتيمتر)
ارتفاع ساحل (سانتيمتر)
شكاف کانال
عر نهر /عر ساحل
دبي
سرعت جريان

d

0/17 4/70
0/77 4/77d
4/411 4/449c
4/01 4/449f
4/87 4/48dc
4/11 4/43a
4/47 4/447d
4/47d

3

2
d

7/98 4/8
7/13 4/8d
4/87 4/48ab
4/11 4/48f
4/73 4/48a
4/91 4/41a
4/71 4/47d
4/91 4/440c

cd

1/70 4/01
1/37 4/79cd
4/81 4/40ab
4/99 4/40e
4/13 4/41b
4/73 4/47b
4/99 4/8cd
4/70 4/88b

در بررسي فاکتورهاي هيدرولوژيكي به صورت فصلي ،تنها
ارتفاع آب در فصول مختلف تغييرات معني دار داشت (>4/41
 .)pدر تابستان نسبت به فصول ديگر بيشتر بود و کمتر ين آن

فصول
خصوصيات
عر نهر
شعاع هيدروليك نهر
ارتفاع آب
ارتفاع ساحل
شكاف کانال
عر نهر /عر ساحل
دبي
سرعت جريان

4
bc

5

3/7 8/80
3/1 8/1bc
4/81 4/447bc
4/71 4/447d
4/87 4/48d
4/71 4/49b
8/71 4/13bc
8/31a

bc

4/11
4/31bc
4/41 a
4/41a
4/47dc
4/41c
4/07bc
4/47b

6
3/81
3/18
4/18
8/73
4/81
4/81
8/11
4/71

ab

7/11 8/87
7/70 8/81ab
4/11 4/41a
8/40 4/41c
4/18 4/41bcd
4/09 4/49b
8/17 4/71ab
4/71 4/41b

a

88/71 8/11
81/97 8/98a
4/13 4/41 a
8/87 4/41b
4/11 4/48bc
4/37 4/47a
1/81 4/19b
4/19 4/441b

در فصل بهار مشاهده شد و در فصل زمستان و پاييز مشابه بود
(جدول .)0

تابستان

پاييز

زمستان

بهار

9/77±4/31
9/31±4/1
4/17±4/40a
4/71±4/80
4/11±4/40
4/01±4/47
8/81±4/78
4/19±4/87

9/11±8/48
9/98±8/43
4/83±4/47ab
4/13±4/87
4/18±4/47
4/07±4/88
4/11±4/17
4/17±4/1

3/77±8/07
1/11±8/94
4/14±4/41ab
4/74±4/87
4/10±4/47
4/10±4/41
8/70±4/73
4/17±4/87

3/18±8/98
3/14±8/91
4/87±4/41b
4/17±4/81
4/81±4/47
4/17±4/84
4/11±4/13
4/74±4/81

از  3ايستگاه نمونهبرداري شده در نهر تيلآباد در فصول
مختلف دو گونه ماهي ،شامل سياه ماهي ( Capoeta capoeta
 )gracilisو ماهي خياطه ( )Alburnoidse echiwaldiiصيد
گرديد بهطوريکه سياه ماهي با بيشترين فراواني در هر چهار
فصل و در هر  3ايستگاه ،گونه غالب نهر برآورد گرديد.
شكل  1ميزان فراواني گونههاي مختلف ماهيان را در فصول
مختلف سال نشان ميدهد؛ در فصل تابستان بيشترين درصد
متعلق به سياه ماهي ( ) %38بود و ماهي خياطه و سگ ماهي

7

(بهترتيب  11و  0درصد) در ردههاي بعدي قرار داشتند .بيشترين

درصد فراواني در فصول پاييز ،زمستان و بهار به سياه ماهيان
تعلق داشت (بهترتيب  91 ،11و  34درصد) و ماهيان خياطه از
نظر درصد فراواني در فصول مختلف در رده دوم و بعد از سياه
ماهيان قرار داشتند (پاييز  03درصد ،زمستان  17درصد و در
بهار  10درصد) .درصد فراواني سگ ماهي در فصل پاييز 4/1
درصد ،در فصل زمستان  9درصد و در فصل بهار  1درصد
ماهيان را تشكيل ميدادند.
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1/2

0/4
0/2

ماهي در متر مربع

0/6

1
0/8
0/6
0/4
0/2

0
7

6

5

4

2

3

0

1

7

ايستگاه

سگ ماهی

5

6

3

4

2

1

ايستگاه

سیاه ماهی

سگ ماهی

خیاطه

سیاه ماهی

تابستان

خیاطه

پاييز

0/2
7

6

5

4

2

1

ماهي در مترمربع

0/7

-0/3

7

6

5

ايستگاه

سگ ماهی

سیاه ماهی

1

ايستگاه

خیاطه

زمستان

در بررسي وجود همبستگي بين عوامل محيطي و گونههاي
ماهي با استفاده از نرمافزار  canocoمشاهده شد که در نهر
تيل آباد حضور ماهي خياطه با ميزان پوشش گياهي و شكاف
کانال داراي همبستگي معنيدار و مثبت بود و حضور سياهماهي

727

4

3

2

ماهي در متر مربع

1/2
1
0/8
0/6
0/4
0/2
0

1/2

3

ماهي در متر مربع

1
0/8

1/2

سگ ماهی

سیاه ماهی

خیاطه

بهار

نيز بيشترين همبستگي مثبت را با ميزان کدورت و عر نهر
داشته و همچنين حضور و يا عدم حضور سگ ماهي جويباري
با عوامل محيطي چون ميزان ريفل داراي همبستگي مثبت بود
(شكل .)7
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1.0

Paracobitis malapterura

Riffle

Water Temperature

Stream Width

Alburnoides echiwaldii

Turbidity
Capoeta capoeta

Vegetation
PO4

pH

Channel Insection

Water Depth
Slinity

Velocity
EC

-1.0

1.0

بحث
الزمه اعمال مديريت بر اکوسيستمهاي مختلف طبيعي ،از
جمله رودخانهها ،از جهات مختلف درخور بررسي و تحقيق
است .در بررسي شيالتي اين اکوسيستمها ،بايستي گياهان و
جانوران آن شناسايي شوند و عوامل مختلف فيزيكي و شيميايي
آب آن رودخانه در ارتباط با آنها بررسي شود (،Wooton
 .)8778شناسايي ،پراکنش ،فراواني و بررسي زيستشناختي و
بومشناختي آبزيان از جمله ماهيها در يك رودخانه از مسائل
مهمي است که توجه الزم و کافي به آن نشده است؛ بهطوريکه
بررسي منابع نشان داده است که اطالعات ناچيزي درباره اکثر
گونهها در رودخانههاي مختلف ايران وجود دارد (عبدلي و نادري،
 )8713که اين شرايط در مورد نهر تيلآباد نيز صدق ميکند.
اکوسيستمهاي رودخانهاي در طول مسير خود تغييراتي را در
الگوي فراواني و توزيع ماهيان نشان ميدهند .ماهيان بهخاطر
تحرك خود قادرند مكان مناسب براي زيست را انتخاب نمايند و
توانايي ماهي در مبارزه با چالشهاي حاکم بر شرايط رودخانهاي

-1.0

در پويايي جمعيت آنها تأثير گذار است ( Quiroو ،Vidal
1444؛  .)8771 ،Matthewsپراکندگي هر گونه محدود به
حدود معيني از طول و عر جغرافيايي است و لذا به محدوده
حرارتي معيني نيز محدود ميشود .البته اين امر به آن معني
نيست که تعيين کننده نهايي محل زندگي يك گونه (از لحاظ
تكاملي) دماي ترجيحي آن گونه است .احتماالً ساير عوامل نيز
بهطور مساوي در تعيين محدوده حرارتي مؤثر هستند و گونه
جانور نسبت به کل شرايطي که در آن زندگي ميکند ،سازگار
شده است .اما بدون شك دما ،محدوده محلي که در حال حاضر
يك گونه ميتواند در آن زندگي کند را تعيين ميکند (،Allan
 .)8771مطالعات انجام شده درباره جوامع ماهيان نهرها و
رودخانهها نشان ميدهد فاکتورهاي زيستي از قبيل دما ،سرعت
جريان آب و بستر رودخانه در پراکنش و فراواني ماهيان مختلف
مؤثر ميباشند ( Wilbyو 8779 ،Gibert؛ .)8791 ،Sheldon
دما يكي از فاکتورهاي تعيينکننده توزيع مكاني ماهيان
نهري است (1441 ،Heino؛ 8777 ،Biswas؛  Shuterو
 .)8774 ،Postدر حقيقت ماهيان آب شيرين به درجه حرارت
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حساسيت بيشتري نشان ميدهند ،بهطوريکه بقا و رشدشان
وابسته به دما است .درجه حرارت بر متابوليسم ،توليدمثل،
توسعه ،رشد و رفتار ماهيان تأثيرگذار است هر گونه خاصي از
ماهيان ،زيستگاه حرارتي را انتخاب ميکنند که در آن سرعت
رشد به ماکزيمم نزديك باشد تا دسترسي آنها به نيروي
متابوليكي براي رشد ،فعاليت و توليدمثل به حداکثر ممكن
برسد ( .)8779 ،Kelschتغييرات دماي آب در طول مسير در
نهر تيل آباد نسبتاً باال و  7/87درجه سانتيگراد نوسان داشت.
نهر تيل آباد در مسير خود محيطهاي مختلفي اعم از مناطق
مرتعي ،حاشيه جنگلي و مزارع کشاورزي را تجربه ميکند که
ميتواند تا اندازهاي در جذب و دفع حرارت مؤثر بوده و در
ناهمساني درجه حرارت در ايستگاههاي مختلف نقش داشته
باشد .علت بعدي را بايد در زمانهاي (فصول مختلف) و مكان
(تغيير عر جغرافيايي و بالطبع شيب و ارتفاع) نمونهبرداري
جستجو کرد.
 ECيا قابليت هدايت الكتريكي معياري از قدرت هدايت
الكتريكي آب است که بهطور تقريب نشاندهنده ميزان يونهاي
محلول در آب ميباشد ( .)8771 ،Allanمطالعات انجام شده در
آبهاي داخلي آمريكا نشان داد که آبهاي با قابليت هدايت
الكتريكي  814-144ميكروموس بر سانتيمتر مربع داراي ارزش
مختلف شيالتي است و خارج از اين محدوده بيانگر مناسب
نبودن آن براي گروههاي خاصي از ماهيان و بيمهرگان ميباشد
(.)8711 ،Kuliev
 ECباالتر از اين محدوده ميتواند ،نشانه ورود يك منبع
آلودگي به رودخانه و يا نهر باشد در نهر تيل آباد  ECدر فصول
مختلف و در طول سال متغير بود ولي اين روند تغييرات افزايش
يا کاهش منظمي نداشت .باال بودن هدايت الكتريكي که در
پايين دست نهر تيل آباد مشاهده شد ميتواند به تأثير عوامل
انساني (کشاورزي ،دامپروري و کارگاه تكثير و پرورش ماهي) در
طول مسير نهر نسبت داده شود .گل آلودگي در نهر تيل آباد
بيشتر تحت تأثير عوامل انساني ميباشد در نهر تيل آباد
بيشترين ميزان گل آلودگي در ايستگاههاي پايين دست نهر
مشاهده شد ،که با روند افزايش آلودگي و نيز ورود يك شاخه
فرعي با گل آلودگي بسيار باال (بهخاطر وجود کارخانه
سنگشكن) از باالدست به پايين دست نهر قابل توجيه است.
فسفر يك عامل محيطي مهم است که حاصلخيزي
زيستي درياچهها ،نهرها و ديگر مخازن آبي را تنظيم ميکند
( Smithو .)1441 ،Kraftميزان فسفات در ايستگاههاي
پاييندست از ميزان باالتري برخوردار بودند .بهدليل همبستگي
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باالي فسفر با خاكها هميشه مقدار کمي در نهرها انتشار
مييابد ،مگر اينکه فرسايش خاك صورت گيرد .غلظتهاي
فسفر بهصورت فسفات محلول در رودخانهها و نهرهاي غيرآلوده
حداکثر  4/8ميليگرم در ليتر بيان گرديد (.)8779 ،EPA
براين اساس با توجه به مقادير فسفات بهدست آمده در نهر
تيلآباد از وضعيت مطلوبي برخوردار نبوده که ميتواند ناشي از
فرسايش و شستشوي ساحل و پوشش گياهي نسبتاً پايين و در
نتيجه مصرف کمتر آن در اين ايستگاهها باشد .در نهر تيل آباد
نيز داراي نوسان بود که ميتوان آن را ورودي زهكش زمينهاي
کشاورزي به نهر نسبت داد.
 Walserو  )8777( Bartمطالعاتي در مورد تأثير کاربري
اراضي کشاورزي بر روي زيستگاههاي درون نهري و ساختار
جمعيتي ماهيان انجام داده و ارتباط مثبتي بين کاربري
کشاورزي و رسوبات درون نهري يافتهاند ،مبني بر اينکه با
افزايش رسوبات ميزان ناهمگني بستر نهري کاهش مييابد.
 Dianaو همكاران ( )1449با مطالعاتي در مورد ارتباطات
کاربري اراضي ،زيستگاه فيزيكي و جمعيتهاي ماهيان نهري در
جنوب شرقي ميشيگان ،نشان دادند که ثبات جريان ،ثبات
ساحل و ثبات پوشش ساحل با پوشش طبيعي (مناطق جنگلي
و مردابي) همبستگي مثبت داشته و ذرات ريز موجود در بستر
نيز با ميزان کاربري اراضي در حوضه آبخيز و بافر  844متري
در ارتباط بوده درحاليکه نواحي نهري موجود در مناطق با
پوشش گياهي واجد بسترهاي با ذرات درشت بودهاند.
در نهر تيلآباد تأثير کاربري اراضي بسيار شديد بود
بهطوريکه با اضافه شدن پساب کشاورزي و کارگاه سنگشكن
به نهر تيلآباد و افزايش کدورت عمالً از ايستگاه  1به بعد ماهي
خياطه که يك گونه حساس به آلودگي است ،در صيد مشاهده
نشد.
در مناطق مورد بررسي در بعضي از ايستگاهها تأسيسات
انساني وجود دارد ،که از جمله آنها ميتوان به استخرهاي
پرورش ماهي ،کارگاه سنگشكن و معدن زغالسنگ در نهر
تيلآباد اشاره کرد که ميزان بستر زيستي قابل دسترس ،سرعت
و عمق و ثبات ساحل همبستگي منفي با مساحت تأسيسات
انساني در مناطق مورد مطالعه داشته و نشاندهنده تأثيرات
مخرب بشري بر روي اکوسيستم هاي نهري ميباشد.
مطالعات انجام شده درباره جوامع ماهيان نهرها و رودخانهها
نشان ميدهد فاکتورهاي زيستي از قبيل دما ،سرعت جريان آب
و بستر رودخانه در پراکنش و فراواني ماهيان مختلف مؤثر
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