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بررسی خصوصیات زیستگاهی سیاه ماهی در رودخانه کالرود واقع در استان مازندران

مقدمه
ماهی ) C.capoeta gracilis (Keyserling 2682از خانواده
 Cyprinidaeو با نام فارسی سیاه ماهی ،گلخور یا تیل خوس
شناخته میشود و یکی از گونههای غالب و بومی حوضه آبریز
جنوب دریای خزر میباشد .ازجمله خصوصیات ظاهری این ماهی
یک جفت سبیلک ،بدنی کشیده و پوشیده از فلسهای دایرهای
و با حداکثر طول کل  53سانتیمتر است .این ماهی دارای ارزش
صید تجاری و ورزشی در منطقه میباشد (عبدلی .)2561 ،این
گونه ازجمله فراوانترین ماهیان رودخانههای حوضه دریای خزر
میباشد (( )1121 ،Coadشکل .)2هرگونه تغییر در ویژگیهای
هیدرولوژیک رودخانهها بهواسطه فعالیتها و بهرهبرداریهای
انسانی ،میتواند تأثیر باالیی بر ماهیان آن داشته باشد .زیرا
تغییر و تخریب زیستگاه ماهیان بر بقا ،موفقیت تولیدمثلی و در
نهایت نرخ رشد آنها تأثیرگذار بوده و با چنین روندی حیات
بسیاری از ماهیان در معرض خطر قرار گرفته یا خواهد گرفت
( Ahmadi-Nedushanو همکاران 1118؛ .)1115 ،Rosenfeld
بنابراین در راستای ارزیابی اثرات توسعه انسانی بر پیکرههای
آبی بهویژه رودخانهها بهمنظور حفاظت از تنوع زیستی آنها،
اولین گام بررسی کیفیت زیستگاه برای گونههای شاخص میباشد
( Vinagreو همکاران )1118 ،این کار نیازمند داشتن اطالعات
پیرامون نیازهای زیستگاهی و مطلوبیت زیستگاه برای آن گونهها
میباشد .از اینرو بهدست آوردن نیازها و ویژگیهای زیستگاهی
ماهیان بهمنظور پیشبینی تأثیر هرگونه دستکاری در ویژگیهای
هیدرولوژیکی بر ماهیان از اولویتهای تحقیقاتی اکولوژی رودخانهها
است ( Guayو همکاران .)1111،مطلوبیت فیزیکی زیستگاه برای
گونههای خاص ماهی با استفاده از روشهای کیفی گوناگون
ارزیابی شده است .یکی از آسانترین این روشها ،ارزیابی
مطلوبیت زیستگاه از طریق استفاده از مدلهای شاخص مطلوبیت
زیستگاه ( )Habitat Suitabilit Indexاست ( Johnstonو ،Slaney
2998؛  Marcusو همکاران .)2964 ،این مدلهای شاخص از
منحنیهای مطلوبیت چندگانه متغیرهای زیستگاه تشکیل شدهاند.
برای هر متغیر زیستگاه ،دامنه مطلوبیت از صفر (نامطلوب) تا یک
(حمایت کامل گونه) است ( Rashleighو همکاران1114 ،؛ Bain
و  .)2961 ،Bainدر واقع  HSIیک نمایه عددی است و ظرفیت
زیستگاه را برای حمایت گونههای حیاتوحش نشان میدهد.
حداقل ارزش  HSIصفر است که زیستگاه نامناسب و حداکثر
ارزش آن یک میباشد که زیستگاه مناسب را نشان میدهد
(بهروزیراد و همکاران .)2566 ،مطالعات اندکی در مورد ارزیابی
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زیستگاهی سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilisانجام شده
است از این جمله در مطالعهای انتخابپذیری و ترجیح زیستگاه
سیاهماهی در رودخانه سیاهرود مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
نشان داد ترجیح رفتاری در محدوده عمقهای  21تا  56سانتیمتر
میباشد و در عمقهای زیاد و خیلی کم کاهش پیدا میکند.
محدوده زیادی از سرعت آب بین  1/44تا  1/38متر بر ثانیه
را انتخاب کرده و بیشتر بستر سنگالخی را برای زیستن ترجیح
میدهد (اسدی و همکاران.)2595 ،

شکل  :1تصویر سیاه ماهی C.capoeta gracilis

با توجه به فقدان اطالعات در مورد نیازهای زیستگاهی سیاه
ماهی ،این تحقیق با هدف مطالعه مطلوبیت زیستگاه این گونه در
رودخانه کالرود (سرشاخه بابلرود -حوضه دریای خزر) با استفاده
از روش  Habitaitانجام شد .نتایج این تحقیق اطالعات مورد نیاز،
نیازهای زیستگاهی این گونه بومی را برای استفاده در برنامههای
مدیریت و حفاظت آبزیان فراهم میآورد .چرا که شناخت نیازهای
زیستگاهی گونهها بهویژه گونههای بومی اولین قدم در برنامههای
حفاظتی آنها میباشد.

مواد و روشها
رودخانه کالرود از شاخههای اصلی بابلرود ،از کوههای البرز
مرکزی از ارتفاعات  1111متری فیلبند و سنگچال سرچشمه
میگیرد .سطح حوضه آبریز این رودخانه در روستای دیوا 1/258
کیلومتر مربع است .دبی متوسط آن  2/94متر مکعب در ثانیه
است کالرود (شکل  )1حدود  81کیلومتر طول و عرض آن  5تا
 51متر میباشد .کالرود آب کشاورزی زمینهای شالیزاری روستای
دیوا ،دولت رودبار ،بورا و چند روستای دیگر را تأمین میکند .این
رودخانه تحت تأثیر فعالیتهای انسانی از قبیل کشاورزی ،ساختمان
سازی و طبیعتگردی قرار گرفته است (سازمان جغرافیایی نیروهای
مسلح .)2565 ،نمونهبرداری در آبانماه  2595در  8ایستگاه در
مسیر رودخانه کالرود با استفاده از دستگاه الکتروشوکر
( ،(samus Mp131در یک خط نمونه ( )Transectدر هر ایستگاه
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و در  5تکرار از سمت پایین ایستگاه به سمت باال انجام شد .برای
اطمینان از صید کامل نمونهها در تمامی ایستگاهها از یک تور
ساچوک پشتیبان و نیز یک تور گوشگیر ریز چشمه استفاده شد
و کلیه ماهیان موجود در هر ایستگاه جمعآوری شدند .نمونههای
صید شده بعد از بیهوشی در محلول  %2گل میخک ،مورد شناسایی
قرار گرفته و تعداد آنها در هر ایستگاه ثبت گردید .سپس نمونهها
در محلول فرمالین بافری  %4تثبیت شدند.
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به نحوی انتخاب شود که معرف آن زیستگاه باشد .شاخص بستر
( )%SIنیز از فرمول زیر ( )2961 ،Boveeمحاسبه گردید:
شاخص بستر= (×1/16مساحت ناحیه سنگ صخرهای)×1/11 +
(مساحت ناحیه تختهسنگی)(×1/18+مساحت ناحیه سنگفرش) +
(×1/13مساحت ناحیه شنی) ( ×1/153 +مساحت ناحیه ماسهای)
بهمنظور تعیین اندیکس شایستگی زیستگاه ،پارامترهای
محیطی شامل سرعت جریان ،عمق آب ،عرض رودخانه ،نوع
پوشش بستر شامل دانهبندی رسوبات ،قطر سنگها و طول قلوه
سنگها در هر ایستگاه نمونهبرداری ،اندازه گرفته شد .سپس با
استفاده از پارامترهای مورد مطالعه ،اندیکس شایستگی ( Suitability
 )Index=SIبراساس میزان حضور ماهی برای هر پارامتر تعیین
شده و با جمع کردن این اندیکسها برای هر زیستگاه یک عدد
بهعنوان شاخص مطلوبیت زیستگاه ( )HSIتعریف شد ( Boveeو
همکاران2996 ،؛  Jowettو همکاران .)2992 ،برای محاسبه HSI
رابطه زیر مورد استفاده قرار گرفت ( Jowettو ،Richardson
1116؛  Jowettو همکاران:)1116 ،
𝑛𝐼𝑆 ×HIS = 𝑛√𝑆𝐼 𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ × 𝑆𝐼 𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ × . . .
توسط نرمافزار  Habselو  Pastانجام و نمودارها در

آنالیزها
نرمافزار  Excelترسیم و تحلیل شد.

نتایج
شکل  :2نقشه ایستگاههای نمونهبرداری شده در رودخانه
کالرود در پاییز 1131

سنجش متغیرهای محیطی :بالفاصله بعد از صید نمونهها،
متغیرهای زیستگاهی اندازهگیری و ثبت شدند .متغیرهای اندازهگیری
شده شامل  3متغیر :عمق آب (سانتیمتر) ،عرض رودخانه (متر)،
سرعت جریان (متر بر ثانیه) ،ساختار بستر یا قطر متوسط سنگ
بستر (سانتیمتر) و شاخص بستر بودند .عرض رودخانه (متر) ،در
سه ناحیه ابتدا ،وسط و انتهای هر ایستگاه اندازهگیری و میانگین
آن بهعنوان عرض رودخانه ثبت شد .سرعت جریان (متر بر ثانیه)،
رودخانه طبق روش جسم شناور (حسنلی )2519 ،و با سه تکرار
در هر ایستگاه تخمین زده شد .در  11نقطه از هر ایستگاه ،عمق
رودخانه اندازهگیری و میانگین آن بهعنوان عمق رودخانه ثبت شد.
ساختار بستر با اندازهگیری قطر سنگهای غالب بستر رودخانه
در  11پالت تصادفی  31×31سانتیمتر در هر ایستگاه اندازهگیری
شد .با توجه به تنوع قطر سنگها سعی بر آن شد که پالت انتخابی

در مجموع  1گونه ماهی شامل سگماهی خاردار فریدپاکی
( ،)Cobitis faridpakiسسماهی کورا ) ،(Barbus cyriسیاه ماهی
( ،)Paracobitis malapterura( ،)Capoeta capoetaماهی خیاطه
) (Neogobius pallasi) ،(Alburnoide eichwaldiو ( Squalius
 (cephalusدر طی عملیات نمونهبرداری از  8ایستگاه صید گردید
که در مجموع  92قطعه سیاه ماهی صید شد .کمترین تعداد در
ایستگاه شماره  8با  2عدد ماهی و بیشترین میزان در ایستگاه
شماره  5با  45قطعه بود .مطابق نتایج مطالعه حاضر ،پراکنش
ماهی  Capoeta capoetaدر رودخانه کالرود ،در عرض 3/8-24
متر ،سرعت جریان  5-22متر بر ثانیه ،عمق  6-51سانتیمتر،
شاخص بستر  5/3-8/3و قطر سنگ بستر  1/3-13سانتیمتر بود
(جدول  .)2امّا دامنه متغیرهای محیطی در زیستگاه انتخابی این
ماهی در عمق  19-51سانتیمتر ،عرض 21/8-24متر ،سرعت
جریان  21-22متر بر ثانیه ،شاخص بستر  8/1-8/3و قطر سنگ
بستر  11/3-13سانتیمتر بود (شکل،5جدول .)1اندیکس شایستگی
( )Suitability Index=SIو شاخص مطلوبیت زیستگاه ()HSI
برای هر زیستگاه تعریف شد (جداول  5و .)4
141

بررسی خصوصیات زیستگاهی سیاه ماهی در رودخانه کالرود واقع در استان مازندران

رستمیان و همکاران

جدول  :1دامنه متغیرهای اندازهگیری شده در رودخانه کالرود در پاییز 1131
متغیر

حداقل

حداکثر

عمق (سانتیمتر)
عرض رودخانه (متر)
سرعت آب (متر بر ثانیه)
قطر سنگ بستر (سانتیمتر)
شاخص بستر

6/19
5/3
5/8
5/3
8/1

51/55
15/13
21/4
8/11
25/1

جدول  :2رنج متغیرهای محیطی در زیستگاه انتخابی در رودخانه کالرود در پاییز 1131
پارامتر

عمق (متر)

قطرسنگ بستر(سانتیمتر)

سرعت آب (متربرثانیه)

شاخص بستر

عرض (متر)

بیشترین انتخابی

23-12

22/2-22

1-11

6/2-6/2

12/6-11

جدول :1شاخص مطلوبیت زیستگاه  HSIو تعداد ماهی سیاه ماهی در هر ایستگاه در رودخانه کالرود در پاییز 1131
ایستگاه

1

2

1

1

2

6

کل

تعداد ماهی

1/52
16

1/21
24

1/1
45

1/114
5

1/124
1

1/124
2

1/11
92

HIS

جدول :1شاخص انتخاب( )SIبرای هر متغیر در رودخانه کالرود در پاییز 1131
پارامتر

عمق (متر)

قطرسنگ بستر(سانتیمتر)

سرعت آب (متربرثانیه)

شاخص بستر

عرض (متر)

SI

0/26

0/10

0/62

0/22

0/11

شکل :1نمودار دامنه محدوده زیستگاه سیاه ماهی در رودخانه کالرود (محدوده مورد استفاده( ،)---محدوده در دسترس( ،)- - -محدوده
انتخابی ( ) ) - . -.-در پاییز 1131
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بحث
مقادیر شاخص مطلوبیت فاکتور عمق برای گونۀ سیاه ماهی
) (C.gracilisدر رودخانه کالرود نشان میدهد که فاکتور عمق
دارای رابطۀ مثبت با مقادیر شاخص مطلوبیت است و بهعبارت
دیگر نواحی دارای عمق زیاد دارای مقادیر بیشتری از  SIاست.
نتایج نشان داد که عمق  23-11بیشترین فراوانی گونه مورد
مطالعه را در محدودۀ مورد استفاده ،و عمق  13-51بیشترین
فراوانی را در محدوده انتخابی دارا میباشد .در مطالعه  Yuو Lee
( )1111نیز عمق اثر معنیداری بر حضور سیاه ماهی داشت.
نتایج این مطالعه نشان داد که سیاه ماهی سرعتهای متوسط به
باال را ترجیح میدهد .گونۀ سیاه ماهی یک ماهی عامگرا با بدنی
دوکی شکل است که این شکل بدن باعث مقاومت آن در برابر
جریان میشود .نتایج مطالعات دیگر نشان میدهد که فاکتور
عمق و سرعت دو فاکتور غالب و مؤثر در پراکنش و فراوانی افراد
گونههای ماهیان در زیستگاه است ( Bakerو .)2962 ،Ross
مطالعه  Bakerو  )2962( Rossنشان میدهد تعداد زیادی
از ماهیان ،بهویژه ماهیان در اندازههای کوچکتر ،به حاشیۀ رودخانه
محدود میشوند ،زیرا قسمتهای میانی رودخانه سرعت باالتر یا
عمق بیشتر یا هر دو را دارند .به عالوه ،در جریانات کم ،عمق و
پوشش جلبکی در دسترس ،همانند سرعت ،در دامنۀ مطلوب
برای زندگی ماهیان خواهد بود ) Light-footو .(2919 ،Jones
دربارۀ عرض رودخانه ،نتایج نشان داد نواحیای از رودخانه
که دارای عرض بیشتر بودند تعداد بیشتری از افراد سیاه ماهی
(مقادیر بیشتر  )SIرا در خود جای دادهاند (جدول شماره.)5
مطالعۀ  )2916( Horowitzنیز نشان داد که بسیاری از ماهیان
ساکن در رودخانههای کوچک در انتخاب زیستگاه عامگرا هستند.
بنابراین گونۀ سیاهماهی نیز از الگوی مشابه سایر ماهیان رودخانهای
تبعیت میکند فاکتورهایی چون عمق ،دما ،شفافیت آب و تولید
پریفیتون بهطور غیرمستقیم تحت تأثیر فاکتور عرض رودخانه
است .بنابراین عرض بیشتر رودخانه سبب افزایش پوششهای
جلبکی و حشرات آبزی که غذای این گونه محسوب میشوند،
خواهد شد ( Bakerو .)2962 ،Ross
اگرچه در زیستگاه در دسترس سیاه ماهی در رودخانه
کالرود ،بسترهای گلی ،شنی ،قلوه سنگی و گیاهی نیز مشاهده
شد امّا اولویت انتخابی سیاه ماهی که بستر سنگی بود بهدلیل
ویژگیهای بومشناختی و زیستشناختی ،این که ماهیان با اندازه
کوچکتر بهعنوان پناهگاه و فرار از شکارچیان از آن استفاده
میکنند که در برخی گونههای سگ ماهیان Nemacheilus
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 evezardiگزارش شده است .امّا وجود ماهیان بزرگتر این گونه
در بسترهایی با سنگهای بزرگ بیشتر بود که این امر همچنین
میتواند بهدلیل نیاز اکسیژنی یاالی این گونه باشد ( Patiو
.)1111 ،Agrawal
در مجموع شاخص مطلوبیت زیستگاه یا  HISبرای هر یک
از ایستگاهها محاسبه شد .نتایج نشان داد بهدلیل شرایط خاص و
ویژهای که در ایستگاههای شماره  5و  2وجود داشت .بهترتیب با
مقدار  1/1و  1/52بهترین مقدار مطلوبیت زیستگاه را به خود
اختصاص دادند .این ایستگاههای مورد مطالعه تقریباً در بخش
میانی رودخانه کالرود قرار گرفتهاند .بنابراین مدیریت و حفاظت
این منطقه از رودخانه میتواند حائز اهمیت باالیی برای حفاظت
این گونه بومی باشد .با توجه به نتایج ،زیستگاه انتخابی سیاه
ماهی مناطقی با سرعت باالی آب بهواسطه نیاز به اکسیژن
مناسب ،با بستر سنگی ،با عرض و عمق زیاد میباشد.
منحنیهای ترجیح برای یک گونه ،چنانچه در مراحل
مختلف زندگی و فصول متفاوت در نظر گرفته شود ،میتواند
بهعنوان یک ابزار مدیریتی برای یک رودخانه مشخص یا بخشی
از یک حوضه آبریز باشد ( Coppو  ،)1114 ،Vilizziاگرچه مطالعه
حاضر ،مراحل مختلف زندگی سیاهماهی در فصول متفاوت در
نظر گرفته نشد .بهدلیل اینکه این تحقیق بهعنوان نخستین گام
در جهت شناخت ویژگیهای زیستگاهی این ماهی انجام گرفت
و نتایج حاصله بینشی کلی در ارتباط با زیستگاه مورد استفاده
و انتخابی این ماهی را نشان میدهد .الزم بهذکر است ،نتایج
بهدست آمده در ارتباط با گونه مورد نظر در رودخانه کالرود
در فصل پاییز بوده و ممکن است نحوه پراکنش آن در فصول
دیگر سال متفاوت باشد .چرا که الگوهای پراکنش ماهیان،
بهدلیل پویایی زیستگاههای طبیعی ،میتواند در نتیجه تحوالت
طبیعی و فعالیتهای انسانی متحول شده و تغییر کند ،بنابراین
بایستی این تغییرات در طول زمان ،همواره بررسی شود (Vinagre
و همکاران .)1118 ،لذا پیشنهاد میشود نحوه پراکنش این ماهی
در رودخانه کالرود در فصول دیگر نیز بررسی شده تا بتوان راهکار
مدیریتی مناسبی برای ماهیان رودخانه کالرود ارائه داده و روند
تأثیر فعالیتهای انسانی را کاهش داد.
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