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 گرد دریای خزربر روند مهاجرت تولیدمثلی دهان عوامل محیطی موثر بررسی

(Caspiomyzon wagneri Kessler, 1870 )در رودخانه شیرود، استان مازندران 
 

 

 دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان، زیستمحیطشیالت و ، دانشکده شیالتگروه  *:مجید راستا، 

 41944-484 پستی:صندوق

 دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان، زیستشیالت و محیط، دانشکده شیالتگروه : رسول قربانی، 

 41944-484 پستی:صندوق

 دانشگاه علوم كشاورزی و منابع ، زیستشیالت و محیط، دانشکده شیالتگروه  :مرادلوعبدالمجید حاجی

 41944-484 پستی:صندوق ،طبیعی گرگان

 169پستی:صندوقساری،  ،خزر دریای اكولوژی پژوهشکده ،آبزیپروری بخش :سیدمحمدوحید فارابی 

 دانشگاه علوم كشاورزی و منابع ، زیستشیالت و محیط، دانشکده شیالتگروه  :فخریه شیرودمیرزایی

 41944-484 پستی:صندوق ،طبیعی گرگان

 
 9313 فروردینپذیرش: تاریخ                9312 دیتاریخ دریافت: 

 چکیده

، هدایت الکتریکی، سرعت متوسط جریان آب، شفافیت و وضعیت pHدر این پژوهش برخی فاکتورهای محیطی شامل دما، 

مورد بررسی  1931رودخانه شیرود در فصل بهار و پاییز گرد دریای خزر به عنوان عوامل محیطی موثر بر مهاجرت دهانآب و هوا به

نتایج نشان داد که  .ماهی انجام پذیرفتقرار گرفت. برآورد تعداد ماهیان مهاجر به رودخانه از طریق مشاهده چشمی در مناطق راه

آبان ادامه دارد. اوج مهاجرت در  1مهر ماه تا  4اردیبهشت و در فصل پاییز از  11بهمن تا  02مهاجرت ماهیان در فصل بهار از تاریخ 

ترین درصد ترین درصد مهاجرت در هر دو فصل در شب و کممهرماه بود. بیش 04اسفند ماه، و در فصل پاییز در  3فصل بهار در 

در طی  pHطور کامل متوقف شد. ترین میزان مهاجرت در هوای نیمه ابری بود و در روز برفی مهاجرت بهاجرت در صبح بود. بیشمه

درجه  8/7-01رسید. دامنه دمایی مهاجرت در بهار بین  5/7به  pHمتغیر بود و فقط در روز برفی  0/8 – 5/8دوره مهاجرت بین 

 9/01دمای  گراد )اوج مهاجرت دردرجه سانتی 8/13-04بین  در پاییز وگراد( درجه سانتی 8/12 گراد )اوج مهاجرت در دمایسانتی

که در داری داشتند درصورتییگراد( متغیر بود. در بهار، زمان مهاجرت و وضعیت ابرناکی هوا در میزان مهاجرت تاثیر معندرجه سانتی

  نداشتند. داریهای محیطی اثر معندام از متغیرکپاییز هیچ
    

  خزر یایرود، درودخانه شیر ،مهاجرت تولیدمثلی ،گرد دریای خزردهان: کلمات کلیدی:

 Rasta_majid1987@yahoo.comپست الکترونیکی نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه

 ها تنها نمایندگان زنده فیشهمراه هاگها بهالمپری       

، که در حال (Potter ،1791و  Hubbs) داران اولیه هستندمهره

 ها وجود دارندگونه از آن 33جنس و  11خانواده،  3حاضر، 

(Gill ؛3113 همکاران، و Kullander و Fernholm، 3113 ؛

Renaud، 1779). دریای گرددهانایران در گونه موجود تنها 

Caspiomyzon خزر  wagneri خانواده به متعلق 

Petromyzontidae گرد دریای خزر یک گونه باشد. دهانمی

شود و بومی دریای خزر و حوزه آبریز اوراسیان محسوب می

 . (Holčík ،1731) شمالی، غربی و جنوبی است

این گونه در طبقه در معرض IUCN بندی براساس طبقه       

چنین نام هم .(1339قرار دارد )عبدلی و نادری،  (NTتهدید )

و همکاران،  U.S.S.R (Pavlovکتاب قرمز  در خزر دریای گرددهان

پذیر و در معرض خطر های آسیبفهرست گونه و در( 1731

( آورده 1771) Maitland( و 1739) Lelek توسط انقراض اروپا

  شده است.

گرد دریای خزر ساکن آب شیرین است و بعد از الرو دهان       

دگردیسی و ورود به مرحله نوجوانی، به دریای خزر مهاجرت 

که بلوغ جنسی نزدیک شد، بالغین برای تولیدمثل کند. زمانیمی

ند. کنمی شیرود مهاجرت جمله رودخانه از های مختلفرودخانه به

دو دوره مهاجرت برای این گونه بیان شده است: یک دوره 

یابد. مهاجرت از اواخر زمستان شروع و تا اوایل بهار ادامه می

 یابددوره دیگر، از اواخر تابستان آغاز و در اوایل پاییز خاتمه می

(Nazari  وAbdoli، 3111). ایستای مهاجرت در فصل  حالت علت

. (3111و همکاران،  Lucac) است شده اعالم پایین دمای زمستان،

علت ریزی بههای تخماختالف در زمان مهاجرت به سمت مکان

یابی به شرایط محیطی بهینه برای مهاجرت و حاالت دست

 ،Holčík ؛3111 همکاران، و Lucac) باشدمی باال متابولیکی

1731).  

فاکتورهای محیطی رابطه بین الگوهای مهاجرتی ماهیان و        

یک امر معمول ولی پیچیده است. ماهیان ممکن است از 

زمانی مهاجرت یا هدایت کردن فاکتورهای محیطی برای هم

ها، در رودخانه .(Leggett، 1799) کنند استفاده خود حرکتی مسیر

چون دما، مهاجرت ماهیان تحت تاثیر فاکتورهای محیطی هم

است، در واقع افزایش و کاهش سرعت جریان آب و میزان نور 

تواند مهاجرت ماهیان را به تاخیر بیاندازد دما یا جریان آب می

 . (Johnston ،1771) ها شودیا حتی باعث توقف مهاجرت آن

های ترین چالش در زمینه بررسی اثرات فاکتورطورکلی بزرگبه

ها با هم در ارتباط هستند و محیطی این است که این فاکتور

ی یک فاکتور موثر بر مهاجرت مشکل است. از سوی دیگر، معرف

آگاهی از تاثیر فاکتورهای محیطی روی مهاجرت ماهیان برای 

 باشدها امری ضروری میها و مدیریت آنحفاظت از جمعیت

(Thorstad  ،3119و همکاران) با توجه به موارد ذکر شده و .

رد دریای گاهمیت تاثیر فاکتورهای محیطی روی مهاجرت دهان

خزر، در این تحقیق تاثیر عوامل محیطی بر مهاجرت تولیدمثلی 

 شده است. بررسی شیرود رودخانه خزر به دریای گردمولدین دهان

 

 هاشمواد و رو
کیلومتری  9کیلومتر در  31 طولبه (تیروم) رودخانه شیرود       

 11˚ 93َ–11˚ 97َ  موقعیت آنغرب شهر تنکابن جریان داشته و 

. باشدعرض جغرافیایی می 31˚ 99َ –31˚ 11َ طول جغرافیایی و 

پهنای . رسدکیلومترمربع می 111وسعت حوزه آبریز رودخانه به 

متر متغیر  5/3تا  5/1متر و ژرفای آن از  31تا  11رودخانه از 

 رودخانه شیرود دارای رژیم آبی برفی(. 1393افشین، )است 

. میلیون مترمکعب است 79/3 بارانی بوده و متوسط دبی ساالنه

های سنگقلوه سنگی باصورت تختهدست، بهدر باال رودخانه بستر

 باشدمی ریزهسنگ و ریز هایسنگقلوه دارای دستپایین در و بزرگ

معاونت سنجش از دور و جغرافیای سازمان نیروهای مسلح، )

 (. 1393ابو،  ؛1333

قیق در مصب رودخانه حدر این ت مکان مورد مطالعه       

 طورکه ذکر گردید،همان(. 1شکل ) بود( زیر پل شیرود)شیرود 

 گرد دریای خزر دارای دو نوع مهاجرت بهاره و پاییزه دهان

برداری از ماهیان در این دو فصل انجام بنابراین نمونه .باشدمی

 1371تا اردیبهشت  1371های بهاره از اواسط بهمن نمونه .شد

صورت به 1371از اواخر شهریور تا اوایل آبان  پاییزههای و نمونه

 .آوری شدندای جمعهفته

دست آوردن نرخ برآورد تعداد ماهیان مهاجر به برای به       

رودخانه شیرود، تعداد ماهیان مهاجر در سه زمان صبح، ظهر و 

از  واقع در زیر پل شیرود( Fish weay) ماهیشب در مناطق راه

 منظور برآورد بهتربه .ندشمارش شدهده چشمی طریق مشا

ماهی، کل عرض تعداد ماهیان مهاجر، عالوه بر مناطق راه

 شمارش ماهیاندر شب . رودخانه نیز مورد بررسی قرار گرفت

 . مهاجر با کمک چراغ دستی صورت پذیرفت

، هدایت الکتریکی، سرعت متوسط pHتحقیق، دما، در این        

عنوان عوامل محیطی موثر بر شفافیت آب بهجریان آب و نیز 

گرد دریای خزر به رودخانه شیرود مورد بررسی مهاجرت دهان
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 فیزیکو خصوصیات گیریاندازه برای منظور،بدین گرفت. قرار

و هدایت الکتریکی( از دستگاه  pHشیمیایی آب )شامل دما، 

گیری و برای اندازه Multi 430iسنجش کیفیت آب مدل 

 چنیندیسک استفاده شد، همآب رودخانه از سشیشفافیت 

سرعت متوسط جریان آب با استفاده از روش جسم شناور 

 .                          تعیین گردید

بر  هامحیطی و نیز میزان تاثیر آن برای تعیین عوامل موثر       

های ساده، دریای خزر از رگرسیونگردان دهانشدت مهاجرت 

 RDA آنالیز لجستیک ورگرسیون خطی چندگانه، رگرسیون 

 .استفاده شد

 

      

 
 عنوان منطقه مورد مطالعهموقعیت رودخانه شیرود به :1شکل 

 

 نتایج
در  رودخانه شیرود به گردان مهاجرفراوانی تعداد دهان       

ترین شدت بیش. های مختلف مورد بررسی قرار گرفتزمان

باشد می 7/13/1371 مهاجرت ماهیان در فصل بهار در تاریخ

شده در این فصل  ماهیان شمارشکل  91%که معادل حدود 

تعداد کل ماهیان در تاریخ  13%در فصل پاییز نیز،  است؛

چنین، مشخص هم (.3 شکل) اندمهاجرت نموده 1391/7/24

گونه به رودخانه  پایان مهاجرت اینگردید که زمان آغاز و 

بهمن  31 از های بهارهبرداری برای نمونهنمونهشیرود در زمان 

آبان  1 مهر تا 9های پاییزه از و برای نمونه اردیبهشت 11تا 

 .باشدمی

   

 

 

 
 های مختلفگرد دریای خزر در زمانتعداد ماهیان مشاهده شده در فصول مهاجرت دهان: 2شکل 

 .ای مشاهده نشددر فصل پاییز مهاجرت فقط در شب انجام گرفت و در صبح و ظهر هیچ نمونه*
 

های در این تحقیق دامنه دمایی در زمان مهاجرت نمونه       

اوج  کهطوری، بهگراد بودسانتیدرجه  31تا  3/9 بهاره بین

در فصل . پذیرفت گراد انجامسانتی درجه 3/11 مهاجرت در دمای

 39تا  3/17 در دامنه دمایی های پاییزهپاییز نیز، مهاجرت نمونه

 3/31 گراد صورت گرفت که اوج مهاجرت در دمایدرجه سانتی

 (.3شکل )گراد مشاهده شد درجه سانتی
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های مختلفنمودار تغییرات دمای آب در فصل بهار در زمان: 3شکل  
   

نتایج رگرسیون چندگانه بین لگاریتم طبیعی تعداد ماهیان      

در . گیری شده دو مدل را بیان کردفاکتورهای محیطی اندازهو 

 میزان همبستگی 3و در مدل  r=19/1 میزان همبستگی 1مدل 

99/1=r (1جدول )دست آمد هب:  

 Time 917/1+39/1- =Ln Fish( r=19/1)                   :1 مدل

 :3مدل 

(99/1=r)Meterology913/1-Time 933/1+379/1-=Ln Fish                        

 Fish: ماهی ، :Time زمان ، Metereology: وضعیت آب و هوا
 

 گیری شدهنتایج رگرسیون چندگانه بین لگاریتم طبیعی تعداد ماهیان و فاکتورهای محیطی اندازه:  1جدول 

 b Se r t p  مدل

1 
  9/1 -39/1 ضریب ثابت

19/1 

31/1- 13/1 

 1 11/9 33/1 91/1 برداریزمان نمونه

3 

  91/1 -37/1 ضریب ثابت

13/1 

31/1- 

13/1 1/1 

 1 79/9 31/1 93/1 برداریزمان نمونه

 13/1 3/3 19/1 9/1 وضعیت هوا
b ،ضریب استاندارد :se ،خطای استاندارد :r جذر :R  ،)ضریب تعیین چندگانه(t داری ضرایب رگرسیون، معنی: مقدار آماره آزمونpداری: سطح معنی 

       
صبح، ) در بین متغیرهای محیطی، زمان روز 1در مدل        

صاف، ) هوایی و وضعیت آب، زمان و 3و در مدل ( ظهر، شب

( و مابقی 1 )جدول دار بودندمعنی (ابری، بارانی، برفی ابری،نیمه

 (.2جدول ) دار نبودندمعنی
 

 گیری شدهنتایج رگرسیون بین لگاریتم طبیعی تعداد ماهیان و فاکتورهای محیطی اندازه :2جدول 

 پاییز بهار متغیرهای غیر وابسته

Sig. Sig. 

111/1 دمای هوا  91/1  

37/1 دمای آب  13/1  

نتنکابکنداکتیویتی سمت   19/1  31/1  

33/1 کنداکتیویتی سمت رامسر  - 

19/1 سرعت آب  13/1  

17/1 شفافیت  3/1  

33/1 عمق آب  19/1  

pH 93/1  131/1  
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مختلف  نتایج مقایسه میزان ماهی صید شده در شرایط       

ترین بیش جدول، براساس این. آمده است 3 جدول هوایی در آب و

ابری و ترتیب در هوای نیمهترین میزان مهاجرت ماهی بهو کم

نکته قابل توجه این است که در روزهای برفی . ابری بوده است

شیرود مشاهده  رودخانه در خزر دریای گرددهان ماهیان از یکهیچ

دار در یوجود اختالف معن نتایج مقایسه میانگین نیز. نشد

ماهی صید شده بین هوای ابری و نیمه لگاریتم طبیعی تعداد 

بین هوای صاف و بارانی با یکدیگر و دهد اما ابری را نشان می

 داری مشاهده نگردیدابری و ابری اختالف معنینیز با هوای نیمه

 (.3جدول )
 

 صید شده در شرایط مختلف آب و هوایینتایج مقایسه میانگین لگاریتم طبیعی تعداد ماهیان : 3جدول 

 بارانی ابری نیمه ابری صاف 

 ab19/1 ±1/3 a7/1±13/9 b93/1±9/1 ab13/1±39/3 لگاریتم طبیعی تعداد ماهی
 .در شرایط برفی، تعدا ماهیان صید شده برابر با صفر بود*

     

ارتباط بین فاکتورهای محیطی مورد نشان دهنده  9شکل        

گرد دریای خزر در دو فصل بهار و پاییز بررسی با مهاجرت دهان

کنداکتیویتی و شفافیت آب در . باشدمی RDAبر اساس آنالیز 

تری نسبت به سایر پارامترها داشته گردان تاثیر بیشصید دهان

 گونه که محورهای کوتاه فاکتورهای محیطی همان. است

دهد، تاثیر اکثر گیری شده در نمودار آنالیز نشان میزهاندا

گیری شده بر تعداد ماهیان صید شده چندان پارامترهای اندازه

ترین دهد که بیشعالوه بر این، این شکل نشان می .زیاد نیست

 .اندتعداد ماهیان در شب صید شده

 

 

 

 
  گیری شدهبندی حاصل از آنالیز افزونگی برای فاکتورهای محیطی اندازهدسته نمودار :4شکل 

، Ta، دمای هوا :night-aut شب: -، فصل پاییزnight-sprشب:  -، فصل بهارnoon-spr ظهر: -، فصل بهارmor-spr صبح: -فصل بهار

 ، V، سرعت آب :con-Rسمت رامسر : ، کنداکتیویتیcon-Sh: ، کنداکتیویتی سمت تنکابنpH، اسیدیته :Twدمای آب :

 .trans، شفافیت :depthعمق :
 

نشان داد  (RDA)بندی مستقیم آنالیز افزونگی نتایج دسته       

شده با گیریکه برای توجیه ارتباط فاکتورهای محیطی اندازه

تری کارایی بیشدریای خزر محور اول دارای گرد مهاجرت دهان

 (. 9 جدول) محورهاستبه سایر  نسبت
 

 مقادیر ویژه چهار محور نمودار آنالیز افزونگی برای فاکتورهای محیطی: 4جدول 

 محور چهارم محور سوم محور دوم محور اول 

11/1 مقدار ویژه  99/1  1 1 
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 بحث
 71تا پاییز سال  71در این مطالعه که از زمستان سال        

های المپری، انجام گرفت، مشاهده شد که بر خالف سایر گونه

گرد دریای خزر دارای دو دوره مهاجرت تولیدمثلی در دهان

 Abdoliو  Nazariرودخانه شیرود است که این یافته، با نتایج 

( مطابقت دارد. با توجه 3111و همکاران ) Ahmadi( و 3111)

که زمان آغاز و پایان مهاجرت این گونه در هر دو دوره به این

ار نگرفته است، در طور دقیق مورد بررسی قرمهاجرت تاکنون به

ای از زمان برداری در بازهاین تحقیق سعی بر آن بود تا نمونه

صورت بگیرد که در ابتدا و انتهای این بازه زمانی، صید به ازای 

برداری قبل از عبارت دیگر نمونهواحد تالش برابر صفر باشد به

ورود اولین ماهی و پس از ورود آخرین گروه ماهیان صورت 

 این اساس، مشخص شد که مهاجرت تولیدمثلی گرفت. بر

گرد دریای خزر به رودخانه شیرود در فصل بهار از اواسط دهان

بهمن  31(بهمن ماه شروع و در اواسط اردیبهشت خاتمه یافت 

اسفند ماه  7ترین شدت مهاجرت در اردیبهشت( و بیش 11تا 

وایل بود، در فصل پاییز نیز مهاجرت از اوایل مهر شروع و تا ا

مهر ماه اوج  39آبان( و  1مهر تا  9آبان ماه ادامه پیدا کرد )

 گرددهان مهاجرت درصد ترینبیش چنینهم شد. مشاهده مهاجرت

که طوریدریای خزر در فصل بهار و پاییز در شب اتفاق افتاد به

درصد بسیار کمی از مهاجرت در صبح و ظهر مشاهده شد. 

Nazari  وAbdoli (3111 ،در مطالعات خود بیان کردند که )

گرد دریای خزر به سمت باالدست مثلی دهانمهاجرت تولید

اردیبهشت پایان  13اسفند آغاز و در  31رودخانه شیرود از 

 31فروردین و   31تا  1پذیرفت و اوج مهاجرت در فصل بهار 

اردیبهشت صورت گرفت. عالوه بر این در فصل  1فروردین تا 

مهاجرت از اواسط شهریور شروع و تا بعد از آبان ادامه  پاییز

 گرددهانترین تعداد بیش که مهاجرت کردند چنین بیانهم ،یافت

صبح انجام گرفت. در رودخانه  3شب تا  7دریای خزر از ساعت 

گرد دریای خزر در بازه کورا در آذربایجان نیز، مهاجرت دهان

که اوج طوریمشاهده گردید، بهشهریور تا اواخر دی  39زمانی 

، Holčík) های آذر و دی اتفاق افتاده بودها در ماهمهاجرت آن

های المپری در طول . بررسی زمان مهاجرت سایر گونه(1731

های المپری نیز، همانند دهد که سایر گونهشبانه روز  نشان می

گرد دریای خزر، در شب بیش از هر زمان دیگری مهاجرت دهان

، McDonald و Binder ؛3117و همکاران،  Quintella) کنندمی

 .(Malmqvist ،1731؛ 3119و همکاران،  Almeida؛ 3113

رسد که شرایط فیزیکوشیمیایی و اقلیمی در نهرها و نظر میبه

های مختلف های مختلف و نیز در یک رودخانه در سالرودخانه

گرد ماهیان دهانتواند روی زمان شروع و پایان مهاجرت می

 ترین میزان مهاجرتدر مهاجرت بهاره، بیش تاثیر داشته باشد.

 3/11گراد و اوج مهاجرت در دمای درجه سانتی 3-13در دمای 

ترین گراد روی داد. در شمال دریای خزر، بیشدرجه سانتی

گراد مشاهده درجه سانتی 11تا  1شدت مهاجرت در دمای 

 اما .(Abdurakhmanov، 1713 ؛Holčík، 1731) شده است

Nazari وAbdoli (3111بیان نمودند که بیش ) ترین شدت

گراد مشاهده شد و درجه سانتی 11-19مهاجرت در دمای 

گراد درجه سانتی 11-19از عبور ماهیان در دمای  %91تقریباً 

دار ( به یک رابطه معنی3111) Abdoliو  Nazariانجام گرفت. 

 کهطوریبهبین مهاجرت المپری دریای خزر و دما دست یافتند، 

 افزایش دمای آب ارتباط منفی با میزان مهاجرت داشت.

Holčík (1731عنوان نمود که در رودخانه کورا و ولگا ) 

چنین، شود. هممهاجرت با افزایش و کاهش دما تحریک می

 المپری نشان  هایگرفته بر روی سایر گونهمطالعات صورت

 المپری ریزی در بالغین بروکدهد که مهاجرت تخممی

(Lampetr planeri) و ( المپری رودخانهLampetra fluviatilis )

دریا  مهاجرت المپری گراد ودرجه سانتی 1/9در دمای 

(Petromyzon marinus در دمای )گراد درجه سانتی 3-11

دست آمده تفاوت دمای بهعلت . (Sjoberg ،1731) شودمی انجام

  ریدما تاثدر این تحقیق با سایر تحقیقات در این بود که 

آمده از این بررسی دستنتایج به شت.بر مهاجرت ندا یداریمعن

با افزایش میزان شفافیت و ارتفاع سطح آب، درصد  نشان داد

گرد دریای خزر به رودخانه شیرود در فصل بهار مهاجرت دهان

( اعالم کرد که با افزایش ارتفاع 1331یابد. نظری )کاهش می

سطح آب و کدورت آب در هنگام سیالب مهاجرت این ماهیان 

در این تحقیق میزان مهاجرت در زمان  .یابدنیز افزایش می

بارانی و سیالبی بودن کاهش یافت اما متوقف نشد، اما در 

که متوقف گردید. درحالی شرایط برفی مهاجرت کامالً

Ginzburg (1717بیان کرد که مهاجرت دهان ) گردان در هنگام

( اعالم کرد که در 1731) Malmqvistشود. سیالب متوقف می

بارد و جریان آب رودخانه افزایش هایی که باران شدید میدوره

 Lampetraکند، مهاجرت رو به باالی بروک المپری )پیدا می

planeriشود. ( قطع میSorensen (1711ن ) یز بیان نمود که

ماهی اروپایی جریان زیاد آب سبب منع مهاجرت رو به باالی مار

(Anguilla anguillaمی ).رودخانه  کیدر ممکن است  شود

و  شوندبودن باعث مهاجرت  یالبیموثر در زمان س یپارامترها

مهاجرت  یمساعد برا طیشرا نیا گر،یدر رودخانه د
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 در. باشدنداشته  یالبیکه آب رودخانه حالت س دهدرخ  یزمان

 از مستقل احتماالً هایشود که مهاجرت المپریم جهیواقع نت

براساس نتایج حاصل از  .ستهانبودن رودخانه ای بودن یالبیس

سرعت  گردان در محدوده این بررسی، مهاجرت بهاره دهان

 مهاجرت و برایمترمکعب برثانیه  93/1-3جریان آب معادل 

مترمکعب  1/1-11/1 با برابر آب جریان سرعت دامنه در پاییزه

صورت گرفت. سرعت جریان آب در زمان اوج مهاجرت  برثانیه

بود و در زمان اوج مترمکعب برثانیه  33/1-1بهاره، بین 

مترمکعب برثانیه  11/1مهاجرت پاییزه، آب سرعتی معادل 

ریزی دو مکان تخمدر طی بررسی از Lohnisky (1711 ) .داشت

( دررودخانه چکسلواکی Lampetra pelaneriالمپری بروک )

 1-9/1 مکان معادل دو عنوان نمود سرعت جریان در این

چنین هم است. بوده مترمکعب برثانیه 9/1و مترمکعب برثانیه 

Morman ( 1731و همکاران )عنوان نمودند که المپری دریا 

(Petromyzon marinus برای )های تولیدمثل، نهرها و رودخانه

چند طیف وسیعی از نهرها با  هر ،دهدبزرگ را ترجیح می

های کوچک ساحلی  با جریان های مختلف اعم از شاخهاندازه

های بزرگ با جریان تا کانالمترمکعب برثانیه  13/1 تر ازکم

قابلیت   کنند.را اشغال می مترمکعب برثانیه 911/19  تر ازکم

معیاری از قدرت هدایت الکتریکی آب  ECیا هدایت الکتریکی 

های محلول در یون دهنده میزاننشان یطور تقریبکه به است

. در این مطالعه میزان هدایت (Allan ،1771) باشدآب می

که طوریبه بود متفاوت هم با رودخانه سمت دو در الکتریکی

باالتری نسبت به کنداکتیویتی کنداکتیویتی سمت رامسر مقدار 

سمت تنکابن داشت. علت اختالف کنداکتیویتی در دو طرف 

رودخانه وجود یک نهر فرعی در سمت رامسر بود که در فاصله 

که طوریشد، بهمتری از پل به رودخانه شیرود وارد می 31

میکروزیمنس  111میزان کنداکتیویتی درون این نهر فرعی به 

دست آمده از این تحقیق رسید. با توجه به نتایج بهمیبر ثانیه 

تر از مهاجرت در میزان مهاجرت در سمت رامسر خیلی بیش

باشد علت وجود همین نهر میسمت تنکابن بود که احتماالً به

 911)در اوج مهاجرت میزان کنداکتیویتی در سمت رامسر 

بر میکروزیمنس  331و در سمت تنکابن میکروزیمنس بر ثانیه 

داری بین یغیر از هدایت الکتریکی، تفاوت معنبود(. بهثانیه 

شده در دو طرف رودخانه  گیریسایر فاکتورهای محیطی اندازه

( ثابت نمود که بلوغ 1739)  Kirshbaumمشاهده نشد.

Mormorids تواند با افرایش ارتفاع سطح آب و کاهش می

( نیز نشان داد 1771) Slavikهدایت الکتریکی تحریک شود. 

بعد  Etbeکه عبور خیلی از سس ماهیان، در رودخانه 

از بارش باران بود و این موضوع با افزایش هدایت الکتریکی و 

در مورد درصد  مثبت داشت. کاهش شفافیت آب همبستگی

گرد دریای خزر و ارتباط آن با وضعیت آب و هوا، مهاجرت دهان

ترتیب در هوای جرت ماهی بهترین میزان مهاترین و کمبیش

طور ابری و ابری مشاهده شد و در روز برفی مهاجرت بهنیمه

 هادهد که مهاجرت المپریکامل متوقف شد. این امر نشان می

چنین در زمان بارش باران های صاف و مهتابی و همدر شب

ترین شدت بیان کرد که بیش Potter (1733)یابد. کاهش می

دست به سمت باال (Grotria austrulis) نیوزلند ماهیمار مهاجرت

گراد درجه سانتی 13-1/19 آب بین دمای که است زمانی رودخانه

است و بارش باران، پوشش ابر و یا عدم حضور مهتاب در شب 

های حاصل از بررسی حاضر مطابقت که با یافته افتداتفاق می

تواند به جاری میهای میزان اسیدیته و قلیائیت در آب کند.می

های انسانی متغیر باشد. در مورد دالیل طبیعی و یا دخالت

( بیان کردند 1739) Bensonو  pH، Jordahlپایین بودن سطح 

های شیرین سبب شکست ( در آب1-3/1پایین ) pHکه سطح 

-شود. هممی (Salvelinus fontinalis) آالی بروکمثلی قزلتولید

تواند باعث های آب شیرین میزیاد در نهر pHچنین سطح  

های استرسی، کاهش پاسخ ایجاد آزادماهیان، فعالیت سطح کاهش

و  Wagner) یا توقف تغذیه و از بین رفتن آرامش ماهیان شود

در طی دوره مهاجرت  pHدر این مطالعه،  .(1779همکاران، 

 3/3–1/3گرد دریای خزر در هر دو فصل بهار و پاییز بین دهان

اما همان  ،رسید 1/9به  pHمتغیر بود و فقط در روز برفی میزان 

گونه مهاجرتی انجام نگرفت. طور که بیان شد در روز برفی هیچ

در هر دو فصل تاثیر مثبتی بر  pHتوان گفت طورکلی میبه

دار گرد دریای خزر نشان داد اما این تاثیر معنیمهاجرت دهان

 دار مشاهده شد.صورت معنیبه pH تاثیرپاییز،  در فصل نبود ولی

 

 تشکر و قدردانی
که در انجام این  جناب آقای مهندس علی خدادوستاز        

 .آیدعمل میبهتحقیق یاری نمودند، کمال تشکر 
 

 بعامن
هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه شیرود.  .1333 ،ابو، م. .1

 .فحهص 11طرح مرکز تحقیقات شیالت استان مازندران. 

های ایران. جلد دوم. وزارت رودخانه .1333 ،افشین، ی. .2

 .فحهص 191نیرو. 



 .....گرد دریای خزردهانبر روند مهاجرت تولیدمثلی  عوامل محیطی موثر بررسی                                    همکارانو  راستا

 

101 
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