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چکیده
در این پژوهش برخی فاکتورهای محیطی شامل دما ،pH ،هدایت الکتریکی ،سرعت متوسط جریان آب ،شفافیت و وضعیت
آب و هوا بهعنوان عوامل محیطی موثر بر مهاجرت دهانگرد دریای خزر به رودخانه شیرود در فصل بهار و پاییز  1931مورد بررسی
قرار گرفت .برآورد تعداد ماهیان مهاجر به رودخانه از طریق مشاهده چشمی در مناطق راهماهی انجام پذیرفت .نتایج نشان داد که
مهاجرت ماهیان در فصل بهار از تاریخ  02بهمن تا  11اردیبهشت و در فصل پاییز از  4مهر ماه تا  1آبان ادامه دارد .اوج مهاجرت در
فصل بهار در  3اسفند ماه ،و در فصل پاییز در  04مهرماه بود .بیشترین درصد مهاجرت در هر دو فصل در شب و کمترین درصد
مهاجرت در صبح بود .بیش ترین میزان مهاجرت در هوای نیمه ابری بود و در روز برفی مهاجرت بهطور کامل متوقف شد pH .در طی
دوره مهاجرت بین  8/0 – 8/5متغیر بود و فقط در روز برفی  pHبه  7/5رسید .دامنه دمایی مهاجرت در بهار بین  7/8-01درجه
سانتیگراد (اوج مهاجرت در دمای  12/8درجه سانتیگراد) و در پاییز بین  13/8-04درجه سانتیگراد (اوج مهاجرت در دمای 01/9
درجه سانتی گراد) متغیر بود .در بهار ،زمان مهاجرت و وضعیت ابرناکی هوا در میزان مهاجرت تاثیر معنیداری داشتند درصورتیکه در
پاییز هیچکدام از متغیرهای محیطی اثر معنیدار نداشتند.
کلمات کلیدی : :دهانگرد دریای خزر ،مهاجرت تولیدمثلی ،رودخانه شیرود ،دریای خزر

* پست اﻟکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه
المپریها بههمراه هاگفیشها تنها نمایندگان زنده
مهرهداران اولیه هستند ( Hubbsو  ،)1791 ،Potterکه در حال
حاضر 3 ،خانواده 11 ،جنس و  33گونه از آنها وجود دارند
( Gillو همکاران3113 ،؛  Kullanderو 3113 ،Fernholm؛
 .)1779 ،Renaudتنها گونه موجود در ایران دهان گرد دریا ی
خزر  C a s p i o m y z o n w a g n e r iمتعلق به خانواده
 Petromyzontidaeمیباشد .دهانگرد دریای خزر یک گونه
اوراسیان محسوب میشود و بومی دریای خزر و حوزه آبریز
شمالی ،غربی و جنوبی است (.)1731 ،Holčík
براساس طبقهبندی  IUCNاین گونه در طبقه در معرض
تهدید ( )NTقرار دارد (عبدلی و نادری .)1339 ،همچنین نام
دهانگرد دریای خزر در کتاب قرمز  Pavlov( U.S.S.Rو همکاران،
 )1731و در فهرست گونههای آسیبپذیر و در معرض خطر
انقراض اروپا توسط  )1739( Lelekو  )1771( Maitlandآورده
شده است.
الرو دهانگرد دریای خزر ساکن آب شیرین است و بعد از
دگردیسی و ورود به مرحله نوجوانی ،به دریای خزر مهاجرت
میکند .زمانیکه بلوغ جنسی نزدیک شد ،بالغین برای تولیدمثل
به رودخانههای مختلف از جمله رودخانه شیرود مهاجرت میکنند.
دو دوره مهاجرت برای این گونه بیان شده است :یک دوره
مهاجرت از اواخر زمستان شروع و تا اوایل بهار ادامه مییابد.
دوره دیگر ،از اواخر تابستان آغاز و در اوایل پاییز خاتمه مییابد
( Nazariو  .)3111 ،Abdoliعلت حالت ایستای مهاجرت در فصل
زمستان ،دمای پایین اعالم شده است ( Lucacو همکاران.)3111 ،
اختالف در زمان مهاجرت به سمت مکانهای تخمریزی بهعلت
دستیابی به شرایط محیطی بهینه برای مهاجرت و حاالت
متابولیکی باال میباشد ( Lucacو همکاران3111 ،؛ ،Holčík
.)1731
رابطه بین الگوهای مهاجرتی ماهیان و فاکتورهای محیطی
یک امر معمول ولی پیچیده است .ماهیان ممکن است از
فاکتورهای محیطی برای همزمانی مهاجرت یا هدایت کردن
مسیر حرکتی خود استفاده کنند ( .)1799 ،Leggettدر رودخانهها،
مهاجرت ماهیان تحت تاثیر فاکتورهای محیطی همچون دما،
سرعت جریان آب و میزان نور است ،در واقع افزایش و کاهش
دما یا جریان آب میتواند مهاجرت ماهیان را به تاخیر بیاندازد
یا حتی باعث توقف مهاجرت آنها شود (.)1771 ،Johnston
بهطورکلی بزرگترین چالش در زمینه بررسی اثرات فاکتورهای
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محیطی این است که این فاکتورها با هم در ارتباط هستند و
معرفی یک فاکتور موثر بر مهاجرت مشکل است .از سوی دیگر،
آگاهی از تاثیر فاکتورهای محیطی روی مهاجرت ماهیان برای
حفاظت از جمعیتها و مدیریت آنها امری ضروری میباشد
( Thorstadو همکاران .)3119 ،با توجه به موارد ذکر شده و
اهمیت تاثیر فاکتورهای محیطی روی مهاجرت دهانگرد دریای
خزر ،در این تحقیق تاثیر عوامل محیطی بر مهاجرت تولیدمثلی
مولدین دهانگرد دریای خزر به رودخانه شیرود بررسی شده است.

مواد و روشها
رودخانه شیرود (تیروم) بهطول  31کیلومتر در  9کیلومتری
غرب شهر تنکابن جریان داشته و موقعیت آن َ11˚ 93–َ 11˚ 97
طول جغرافیایی و َ 31˚ 99َ –31˚ 11عرض جغرافیایی میباشد.
وسعت حوزه آبریز رودخانه به  111کیلومترمربع میرسد .پهنای
رودخانه از  11تا  31متر و ژرفای آن از  1/5تا  3/5متر متغیر
است (افشین .)1393 ،رودخانه شیرود دارای رژیم آبی برفی
بارانی بوده و متوسط دبی ساالنه  3/79میلیون مترمکعب است.
بستر رودخانه در باالدست ،بهصورت تختهسنگی با قلوهسنگهای
بزرگ و در پاییندست دارای قلوهسنگهای ریز و سنگریزه میباشد
(معاونت سنجش از دور و جغرافیای سازمان نیروهای مسلح،
1333؛ ابو.)1393 ،
مکان مورد مطالعه در این تحقیق در مصب رودخانه
شیرود (زیر پل شیرود) بود (شکل  .)1همانطورکه ذکر گردید،
دهانگرد دریای خزر دارای دو نوع مهاجرت بهاره و پاییزه
میباشد .بنابراین نمونهبرداری از ماهیان در این دو فصل انجام
شد .نمونههای بهاره از اواسط بهمن  1371تا اردیبهشت 1371
و نمونههای پاییزه از اواخر شهریور تا اوایل آبان  1371بهصورت
هفتهای جمعآوری شدند.
برای بهدست آوردن نرخ برآورد تعداد ماهیان مهاجر به
رودخانه شیرود ،تعداد ماهیان مهاجر در سه زمان صبح ،ظهر و
شب در مناطق راهماهی ( )Fish weayواقع در زیر پل شیرود از
طریق مشاهده چشمی شمارش شدند .بهمنظور برآورد بهتر
تعداد ماهیان مهاجر ،عالوه بر مناطق راهماهی ،کل عرض
رودخانه نیز مورد بررسی قرار گرفت .در شب شمارش ماهیان
مهاجر با کمک چراغ دستی صورت پذیرفت.
در این تحقیق ،دما ،pH ،هدایت الکتریکی ،سرعت متوسط
جریان آب و نیز شفافیت آب بهعنوان عوامل محیطی موثر بر
مهاجرت دهانگرد دریای خزر به رودخانه شیرود مورد بررسی
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قرار گرفت .بدینمنظور ،برای اندازهگیری خصوصیات فیزیکو
شیمیایی آب (شامل دما pH ،و هدایت الکتریکی) از دستگاه
سنجش کیفیت آب مدل  Multi 430iو برای اندازهگیری
شفافیت آب رودخانه از سشیدیسک استفاده شد ،همچنین
سرعت متوسط جریان آب با استفاده از روش جسم شناور
تعیین گردید.
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برای تعیین عوامل موثر محیطی و نیز میزان تاثیر آنها بر
شدت مهاجرت دهانگردان دریای خزر از رگرسیونهای ساده،
رگرسیون خطی چندگانه ،رگرسیون لجستیک و آنالیز RDA
استفاده شد.

شکل  :1موقعیت رودخانه شیرود بهعنوان منطقه مورد مطالعه

نتایج
فراوانی تعداد دهانگردان مهاجر به رودخانه شیرود در
زمانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت .بیشترین شدت
مهاجرت ماهیان در فصل بهار در تاریخ  1371/13/7میباشد
که معادل حدود  91%کل ماهیان شمارش شده در این فصل
است؛ در فصل پاییز نیز 13% ،تعداد کل ماهیان در تاریخ

 1391/7/24مهاجرت نمودهاند (شکل  .)3همچنین ،مشخص
گردید که زمان آغاز و پایان مهاجرت این گونه به رودخانه
شیرود در زمان نمونهبرداری برای نمونههای بهاره از  31بهمن
تا  11اردیبهشت و برای نمونههای پاییزه از  9مهر تا  1آبان
میباشد.

شکل  :2تعداد ماهیان مشاهده شده در فصول مهاجرت دهانگرد دریای خزر در زمانهای مختلف
*در فصل پاییز مهاجرت فقط در شب انجام گرفت و در صبح و ظهر هیچ نمونهای مشاهده نشد.

در این تحقیق دامنه دمایی در زمان مهاجرت نمونههای
بهاره بین  9/3تا  31درجه سانتیگراد بود ،بهطوریکه اوج
مهاجرت در دمای  11/3درجه سانتیگراد انجام پذیرفت .در فصل

پاییز نیز ،مهاجرت نمونههای پاییزه در دامنه دمایی  17/3تا 39
درجه سانتیگراد صورت گرفت که اوج مهاجرت در دمای 31/3
درجه سانتیگراد مشاهده شد (شکل .)3
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شکل :3نمودار تغییرات دمای آب در فصل بهار در زمانهای مختلف
(Ln Fish= -1/39+1/917 Time )r=1/19

مدل :1
مدل :3
(Ln Fish=-1/379+1/933 Time-1/913Meterology)r=1/99
وضعیت آب و هوا  ،Metereology:زمان  ،Time:ماهی Fish:

نتایج رگرسیون چندگانه بین لگاریتم طبیعی تعداد ماهیان
و فاکتورهای محیطی اندازهگیری شده دو مدل را بیان کرد .در
مدل  1میزان همبستگی  r=1/19و در مدل  3میزان همبستگی
 r=1/99بهدست آمد (جدول :)1

جدول  :1نتایج رگرسیون چندگانه بین لگاریتم طبیعی تعداد ماهیان و فاکتورهای محیطی اندازهگیری شده
مدل
1

3

b

Se

ضریب ثابت

-1/39

1/9

زمان نمونهبرداری

1/91

1/33

ضریب ثابت

-1/37

1/91

زمان نمونهبرداری

1/93

1/31

وضعیت هوا

1/9

1/19

r

1/19
1/13
-1/31

t

p

-1/31

1/13

9/11

1

1/13

1/1

9/79

1

3/3

1/13

 :bضریب استاندارد :se ،خطای استاندارد :r ،جذر ( Rضریب تعیین چندگانه) :t ،مقدار آماره آزمون معنیداری ضرایب رگرسیون :p ،سطح معنیداری

در مدل  1در بین متغیرهای محیطی ،زمان روز (صبح،
ظهر ،شب) و در مدل  ،3زمان و وضعیت آب و هوایی (صاف،

نیمهابری ،ابری ،بارانی ،برفی) معنیدار بودند (جدول  )1و مابقی
معنیدار نبودند (جدول .)2

جدول  :2نتایج رگرسیون بین لگاریتم طبیعی تعداد ماهیان و فاکتورهای محیطی اندازهگیری شده
بهار

پاییز

Sig.

Sig.

دمای هوا

1/111

1/91

دمای آب

1/37

1/13

کنداکتیویتی سمت تنکابن

1/19

1/31

کنداکتیویتی سمت رامسر

1/33

-

سرعت آب

1/19

1/13

شفافیت

1/17

1/3

عمق آب

1/33

1/19

pH

1/93

1/131

متغیرهای غیر وابسته
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نشد .نتایج مقایسه میانگین نیز وجود اختالف معنیدار در
لگاریتم طبیعی تعداد ماهی صید شده بین هوای ابری و نیمه
ابری را نشان میدهد اما بین هوای صاف و بارانی با یکدیگر و
نیز با هوای نیمهابری و ابری اختالف معنیداری مشاهده نگردید
(جدول .)3

نتایج مقایسه میزان ماهی صید شده در شرایط مختلف
آب و هوایی در جدول  3آمده است .براساس این جدول ،بیشترین
و کمترین میزان مهاجرت ماهی بهترتیب در هوای نیمهابری و
ابری بوده است .نکته قابل توجه این است که در روزهای برفی
هیچیک از ماهیان دهانگرد دریای خزر در رودخانه شیرود مشاهده

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

صاف

نیمه ابری

3/1± 1/19ab

9/13±1/7

a

ابری
b

بارانی

1/9±1/93

ab

3/39±1/13

*در شرایط برفی ،تعدا ماهیان صید شده برابر با صفر بود.

پارامترهای اندازهگیری شده بر تعداد ماهیان صید شده چندان
زیاد نیست .عالوه بر این ،این شکل نشان میدهد که بیشترین
تعداد ماهیان در شب صید شدهاند.

شکل  9نشان دهنده ارتباط بین فاکتورهای محیطی مورد
بررسی با مهاجرت دهانگرد دریای خزر در دو فصل بهار و پاییز
بر اساس آنالیز  RDAمیباشد .کنداکتیویتی و شفافیت آب در
صید دهانگردان تاثیر بیشتری نسبت به سایر پارامترها داشته
است .همانگونه که محورهای کوتاه فاکتورهای محیطی
اندازهگیری شده در نمودار آنالیز نشان میدهد ،تاثیر اکثر

شکل  :4نمودار دستهبندی حاصل از آنالیز افزونگی برای فاکتورهای محیطی اندازهگیری شده
فصل بهار -صبح ،mor-spr :فصل بهار -ظهر ،noon-spr :فصل بهار -شب ،night-spr :فصل پاییز -شب ،night-aut :دمای هوا ،Ta:
دمای آب  ،Tw:اسیدیته  ،pH:کنداکتیویتی سمت تنکابن  ،con-Sh:کنداکتیویتی سمت رامسر  ،con-R:سرعت آب ،V:
عمق  ،depth:شفافیت trans.:

مهاجرت دهانگرد دریای خزر محور اول دارای کارایی بیشتری
نسبت به سایر محورهاست (جدول .)9

نتایج دستهبندی مستقیم آنالیز افزونگی ( )RDAنشان داد
که برای توجیه ارتباط فاکتورهای محیطی اندازهگیریشده با

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

محور اول

محور دوم

محور سوم

محور چهارم

1/11

1/99

1

1
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بحث
در این مطالعه که از زمستان سال  71تا پاییز سال 71
انجام گرفت ،مشاهده شد که بر خالف سایر گونههای المپری،
دهانگرد دریای خزر دارای دو دوره مهاجرت تولیدمثلی در
رودخانه شیرود است که این یافته ،با نتایج  Nazariو Abdoli
( )3111و  Ahmadiو همکاران ( )3111مطابقت دارد .با توجه
به اینکه زمان آغاز و پایان مهاجرت این گونه در هر دو دوره
مهاجرت تاکنون بهطور دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است ،در
این تحقیق سعی بر آن بود تا نمونهبرداری در بازهای از زمان
صورت بگیرد که در ابتدا و انتهای این بازه زمانی ،صید به ازای
واحد تالش برابر صفر باشد بهعبارت دیگر نمونهبرداری قبل از
ورود اولین ماهی و پس از ورود آخرین گروه ماهیان صورت
گرفت .براین اساس ،مشخص شد که مهاجرت تولیدمثلی
دهانگرد دریای خزر به رودخانه شیرود در فصل بهار از اواسط
بهمن ماه شروع و در اواسط اردیبهشت خاتمه یافت ) 31بهمن
تا  11اردیبهشت) و بیشترین شدت مهاجرت در  7اسفند ماه
بود ،در فصل پاییز نیز مهاجرت از اوایل مهر شروع و تا اوایل
آبان ماه ادامه پیدا کرد ( 9مهر تا  1آبان) و  39مهر ماه اوج
مهاجرت مشاهده شد .همچنین بیشترین درصد مهاجرت دهانگرد
دریای خزر در فصل بهار و پاییز در شب اتفاق افتاد بهطوریکه
درصد بسیار کمی از مهاجرت در صبح و ظهر مشاهده شد.
 Nazariو  )3111( Abdoliدر مطالعات خود بیان کردند که،
مهاجرت تولیدمثلی دهانگرد دریای خزر به سمت باالدست
رودخانه شیرود از  31اسفند آغاز و در  13اردیبهشت پایان
پذیرفت و اوج مهاجرت در فصل بهار  1تا  31فروردین و 31
فروردین تا  1اردیبهشت صورت گرفت .عالوه بر این در فصل
پاییز مهاجرت از اواسط شهریور شروع و تا بعد از آبان ادامه
یافت ،همچنین بیان کردند که مهاجرت بیشترین تعداد دهانگرد
دریای خزر از ساعت  7شب تا  3صبح انجام گرفت .در رودخانه
کورا در آذربایجان نیز ،مهاجرت دهانگرد دریای خزر در بازه
زمانی  39شهریور تا اواخر دی مشاهده گردید ،بهطوریکه اوج
مهاجرت آنها در ماههای آذر و دی اتفاق افتاده بود (،Holčík
 .)1731بررسی زمان مهاجرت سایر گونههای المپری در طول
شبانه روز نشان میدهد که سایر گونههای المپری نیز ،همانند
دهانگرد دریای خزر ،در شب بیش از هر زمان دیگری مهاجرت
میکنند ( Quintellaو همکاران3117 ،؛  Binderو ،McDonald
3113؛  Almeidaو همکاران3119 ،؛ .)1731 ،Malmqvist
بهنظر میرسد که شرایط فیزیکوشیمیایی و اقلیمی در نهرها و
101

رودخانههای مختلف و نیز در یک رودخانه در سالهای مختلف
میتواند روی زمان شروع و پایان مهاجرت ماهیان دهانگرد
تاثیر داشته باشد .در مهاجرت بهاره ،بیشترین میزان مهاجرت
در دمای  3-13درجه سانتیگراد و اوج مهاجرت در دمای 11/3
درجه سانتیگراد روی داد .در شمال دریای خزر ،بیشترین
شدت مهاجرت در دمای  1تا  11درجه سانتیگراد مشاهده
شده است (1731 ،Holčík؛  .)1713 ،Abdurakhmanovاما
 Nazariو )3111( Abdoliبیان نمودند که بیشترین شدت
مهاجرت در دمای  11-19درجه سانتیگراد مشاهده شد و
تقریباً  %91از عبور ماهیان در دمای  11-19درجه سانتیگراد
انجام گرفت Nazari .و  )3111( Abdoliبه یک رابطه معنیدار
بین مهاجرت المپری دریای خزر و دما دست یافتند ،بهطوریکه
افزایش دمای آب ارتباط منفی با میزان مهاجرت داشت.
 )1731( Holčíkعنوان نمود که در رودخانه کورا و ولگا
مهاجرت با افزایش و کاهش دما تحریک میشود .همچنین،
مطالعات صورتگرفته بر روی سایر گونههای المپری نشان
میدهد که مهاجرت تخمریزی در بالغین بروک المپری
( )Lampetr planeriو المپری رودخانه ()Lampetra fluviatilis
در دمای  9/1درجه سانتیگراد و مهاجرت المپری دریا
( )Petromyzon marinusدر دمای  3-11درجه سانتیگراد
انجام میشود ( .)1731 ،Sjobergعلت تفاوت دمای بهدست آمده
در این تحقیق با سایر تحقیقات در این بود که دما تاثیر
معنیداری بر مهاجرت نداشت .نتایج بهدستآمده از این بررسی
نشان داد با افزایش میزان شفافیت و ارتفاع سطح آب ،درصد
مهاجرت دهانگرد دریای خزر به رودخانه شیرود در فصل بهار
کاهش مییابد .نظری ( )1331اعالم کرد که با افزایش ارتفاع
سطح آب و کدورت آب در هنگام سیالب مهاجرت این ماهیان
نیز افزایش مییابد .در این تحقیق میزان مهاجرت در زمان
بارانی و سیالبی بودن کاهش یافت اما متوقف نشد ،اما در
شرایط برفی مهاجرت کامالً متوقف گردید .درحالیکه
 )1717( Ginzburgبیان کرد که مهاجرت دهانگردان در هنگام
سیالب متوقف میشود )1731( Malmqvist .اعالم کرد که در
دورههایی که باران شدید میبارد و جریان آب رودخانه افزایش
پیدا میکند ،مهاجرت رو به باالی بروک المپری ( Lampetra
 )planeriقطع میشود )1711( Sorensen .نیز بیان نمود که
جریان زیاد آب سبب منع مهاجرت رو به باالی مارماهی اروپایی
( )Anguilla anguillaمیشود .ممکن است در یک رودخانه
پارامترهای موثر در زمان سیالبی بودن باعث مهاجرت شوند و
در رودخانه دیگر ،این شرایط مساعد برای مهاجرت
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زمانی رخ دهد که آب رودخانه حالت سیالبی نداشته باشد .در
واقع نتیجه میشود که مهاجرت المپریها احتماالً مستقل از
سیالبی بودن یا نبودن رودخانههاست .براساس نتایج حاصل از
این بررسی ،مهاجرت بهاره دهان گردان در محدوده سرعت
جریان آب معادل  1/93-3مترمکعب برثانیه و برای مهاجرت
پاییزه در دامنه سرعت جریان آب برابر با  1/1-1/11مترمکعب
برثانیه صورت گرفت .سرعت جریان آب در زمان اوج مهاجرت
بهاره ،بین  1/33-1مترمکعب برثانیه بود و در زمان اوج
مهاجرت پاییزه ،آب سرعتی معادل  1/11مترمکعب برثانیه
داشت )1711( Lohnisky .در طی بررسی از دو مکان تخمریزی
المپری بروک ( )Lampetra pelaneriدررودخانه چکسلواکی
عنوان نمود سرعت جریان در این دو مکان معادل 1-1/9
مترمکعب برثانیه و  1/9مترمکعب برثانیه بوده است .همچنین
 Mormanو همکاران ( )1731عنوان نمودند که المپری دریا
( )Petromyzon marinusبرای تولیدمثل ،نهرها و رودخانههای
بزرگ را ترجیح میدهد ،هر چند طیف وسیعی از نهرها با
اندازههای مختلف اعم از شاخههای کوچک ساحلی با جریان
کمتر از  1/13مترمکعب برثانیه تا کانالهای بزرگ با جریان
کمتر از  19/911مترمکعب برثانیه را اشغال میکنند .قابلیت
هدایت الکتریکی یا  ECمعیاری از قدرت هدایت الکتریکی آب
است که بهطور تقریبی نشاندهنده میزان یونهای محلول در
آب میباشد ( .)1771 ،Allanدر این مطالعه میزان هدایت
الکتریکی در دو سمت رودخانه با هم متفاوت بود بهطوریکه
کنداکتیویتی سمت رامسر مقدار باالتری نسبت به کنداکتیویتی
سمت تنکابن داشت .علت اختالف کنداکتیویتی در دو طرف
رودخانه وجود یک نهر فرعی در سمت رامسر بود که در فاصله
 31متری از پل به رودخانه شیرود وارد میشد ،بهطوریکه
میزان کنداکتیویتی درون این نهر فرعی به  111میکروزیمنس
بر ثانیه میرسید .با توجه به نتایج بهدست آمده از این تحقیق
میزان مهاجرت در سمت رامسر خیلی بیشتر از مهاجرت در
سمت تنکابن بود که احتماالً بهعلت وجود همین نهر میباشد
(در اوج مهاجرت میزان کنداکتیویتی در سمت رامسر 911
میکروزیمنس بر ثانیه و در سمت تنکابن  331میکروزیمنس بر
ثانیه بود) .بهغیر از هدایت الکتریکی ،تفاوت معنیداری بین
سایر فاکتورهای محیطی اندازهگیری شده در دو طرف رودخانه
مشاهده نشد )1739( Kirshbaum .ثابت نمود که بلوغ
 Mormoridsمیتواند با افرایش ارتفاع سطح آب و کاهش
هدایت الکتریکی تحریک شود )1771( Slavik .نیز نشان داد
که عبور خیلی از سس ماهیان ،در رودخانه  Etbeبعد
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از بارش باران بود و این موضوع با افزایش هدایت الکتریکی و
کاهش شفافیت آب همبستگی مثبت داشت .در مورد درصد
مهاجرت دهانگرد دریای خزر و ارتباط آن با وضعیت آب و هوا،
بیشترین و کمترین میزان مهاجرت ماهی بهترتیب در هوای
نیمه ابری و ابری مشاهده شد و در روز برفی مهاجرت بهطور
کامل متوقف شد .این امر نشان میدهد که مهاجرت المپریها
در شبهای صاف و مهتابی و همچنین در زمان بارش باران
کاهش مییابد )1733( Potter .بیان کرد که بیشترین شدت
مهاجرت مارماهی نیوزلند ( )Grotria austrulisبه سمت باالدست
رودخانه زمانی است که دمای آب بین  13-19/1درجه سانتیگراد
است و بارش باران ،پوشش ابر و یا عدم حضور مهتاب در شب
اتفاق میافتد که با یافتههای حاصل از بررسی حاضر مطابقت
میکند .میزان اسیدیته و قلیائیت در آبهای جاری میتواند به
دالیل طبیعی و یا دخالتهای انسانی متغیر باشد .در مورد
پایین بودن سطح  Jordahl ،pHو  )1739( Bensonبیان کردند
که سطح  pHپایین ( )1-1/3در آبهای شیرین سبب شکست
تولیدمثلی قزلآالی بروک ( )Salvelinus fontinalisمیشود .هم-
چنین سطح  pHزیاد در نهرهای آب شیرین میتواند باعث
کاهش سطح فعالیت آزادماهیان ،ایجاد پاسخهای استرسی ،کاهش
یا توقف تغذیه و از بین رفتن آرامش ماهیان شود ( Wagnerو
همکاران .)1779 ،در این مطالعه pH ،در طی دوره مهاجرت
دهانگرد دریای خزر در هر دو فصل بهار و پاییز بین 3/3–3/1
متغیر بود و فقط در روز برفی میزان  pHبه  9/1رسید ،اما همان
طور که بیان شد در روز برفی هیچگونه مهاجرتی انجام نگرفت.
بهطورکلی میتوان گفت  pHدر هر دو فصل تاثیر مثبتی بر
مهاجرت دهانگرد دریای خزر نشان داد اما این تاثیر معنیدار
نبود ولی در فصل پاییز ،تاثیر  pHبهصورت معنیدار مشاهده شد.

تشکر و قدردانی
از جناب آقای مهندس علی خدادوست که در انجام این
تحقیق یاری نمودند ،کمال تشکر بهعمل میآید.
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