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 در (Acipenser persicus Borodin, 1897)ماهي ايراني بررسي مطلوبيت زيستگاه تاس

 هاي چندمتغيرههاي حوضه جنوبي درياي خزر با استفاده از تجزيه و تحليلآب
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 چکیده

رو، هاي آبزي اهميت زيادي دارد. از اينهاي آبي و ماهيان، وجود دانش کافي درباره نيازهاي زيستگاهي گونهبراي حفاظت از اکوسيستم 

هاي حوضه جنوبي درياي خزر آب در (Acipenser persicus Borodin, 1897)ماهي ايراني اين مطالعه با هدف بررسي مطلوبيت زيستگاه تاس

ترين فاکتورهاي موثر در پراکنش اين گونه )بنتوز، دماي آب، شوري، اکسيژن، کل مواد آلي انجام شد. براي اين منظور، ارتباط بين مهم

(%TOM) ،%Silt-clay  مورد بررسي قرار گرفت. اين مطالعه روي آمار تعداد  1394تا اسفند  1389و عمق( با ميزان صيد آن از فروردين

وسيله تور گوشگير ثابت و تور پره صيد شده، متمرکز گرديد. فراواني و تراکم ماکروبنتوزها از طريق نتايج تحقيقات ماهي ايراني بهعدد تاس 3158

برداري ميداني و اي، نمونههاي تصاوير ماهوارهچنين فاکتورهاي محيطي نيز از دادهميداني مورد بررسي قرار گرفت. هم برداريپيشين و نمونه

مورد استفاده  CANOCOافزار با استفاده از نرم( RDA)افزونگي آناليز بندي مطالعات گذشته استخراج شدند. براي بررسي اين ارتباط، روش رج

ماهي ايراني ترين عوامل موثر در پراکنش تاسمهم TOM%قرار گرفت. نتايج نشان داد که فاکتورهاي دماي آب، جنس بستر، بنتوز، شوري و 

گراد سانتي درجه 12-25ماهي ايراني ندارند. دماي مناسب اين گونه اي در پراکنش تاسبودند. ولي فاکتورهاي اکسيژن و عمق تاثير تعيين کننده

باشد. نتايج مي 3/3-2/2 (TOM%)و کل مواد آلي  ppt 14-11اي و گلي بوده و دامنه مناسب شوري است. بستر مورد عالقه آن شني، ماسه

روابط بين ماهي ايراني و عوامل محيطي و بنتوز وجود دارد. بنابراين، آگاهي از هاي صيد تاساين مطالعه نشان داد که همبستگي بااليي بين داده

هاي حفاظتي و جلوگيري از انقراض نسل ها در مديريت، برنامهماهي ايراني کمک خواهد کرد تا اين يافتههاي صيد تاسفاکتورهاي محيطي با داده

 کار گرفته شود. اين گونه به

  بنتوز، درياي خزر ، فاکتورهاي محيطي،Acipenser persicusمطلوبيت زيستگاه،  کلمات کلیدی:

  akbarzadeh@ut.ac.ir:* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 ها، يک عنصر مهم در زيستهاي زيستگاهي گونهويژگي شناخت       

هاست. شناسي حفاظت و ضرورتي براي مطالعات اکولوژيک گونه

ها، معادل اصطالح هاي زيستگاهي گونهفراهم بودن نيازمندي معموالً

. بنابراين يک (2012و همکاران،  Lu) شودمطلوبيت زيستگاه بيان مي

شود. از ريزي پايدار حفاظت محسوب ميبراي برنامهموضوع حياتي 

ها مشخص شده و طريق تحليل مطلوبيت زيستگاه، توزيع مکاني گونه

ها داشت تر و موثرتري براي گونهتوان مديريت و حفاظت علميمي

سازي شاخص مطلوبيت زيستگاه (. مدل1392)رنجبر و شاهقليان، 

(Habitat Suitability Index) يک تکنيک جهت تخمين  در واقع

هاي زيستگاه و پراکنش يا فراواني يک گونه از طريق ارتباط بين داده

هاي حاصل از حضور يا عدم حضور گونه مورد نظر است محيط با داده

باشد. ( براي گونه مورد نظر ميSIو حاصل ادغام شاخص مطلوبيت )

 هاي مطلوبيت بيانگر سطوح تمايل يا وابستگي گونه بهشاخص

متغيرهاي محيطي انتخاب شده مانند دما، بستر، شوري، عمق و غيره 

توانند زيستگاه مي مطلوبيت هايمدل (.Ball ،2006و  Morris) باشدمي

تر از ساير نقاط هايي از زيستگاه را که در فصول بحراني بيشبخش

گيرند، شناسايي و براي انجام ها مورد استفاده قرار ميتوسط گونه

ها استفاده کنند. تر از اين زيستگاهمنظور حفاظت بيشي بهاقدامات

محدودکننده بوده و حفاظت  عنوان عاملهاي مناسب زيستگاه بهبخش

رو اعمال ها وابسته است. از اينها به حفاظت از اين زيستگاهاز گونه

 ترجيحات زمينه در اطالعات داشتن مستلزم مديريتي، هايشيوه

و همکاران،  Zeigenfussاست ) هاگونه مطلوب هايزيستگاه و زيستگاهي

عنوان يک اي بهطور گسترده(. شاخص مطلوبيت زيستگاه به2000

شناختي، مطالعات ابزار کارآمد در مديريت شيالت، ارزيابي اثرات بوم

شناختي، تعيين مناطق صيد، تخمين محصول قابل بازسازي بوم

حفاظتي و پتانسيل مناطق هاي برداشت، زيستگاه مطلوب، برنامه

؛ 2010و همکاران،  Chenگيرد )صيادي مورد استفاده قرار مي

Vincenzi  ،؛ 2007و همکارانGibson  ،چنين (. هم2004و همکاران

هاي مطلوبيت زيستگاه در شناسايي عوامل موثر بر پراکنش مدل

هاي نادر و در معرض خطر، داراي نقش بسيار مهمي هستند. گونه

هاي نادر و در معرض خطر، ابزار هاي توزيع گونهي که مدلطوربه

و  Navinderشود )ها محسوب ميمهمي جهت مديريت و پايش آن

عنوان يک مرحله اوليه (. ارزيابي مطلوبيت زيستگاه به2009همکاران، 

شود. انجام اين سازي درنظر گرفته ميو ضروري براي انجام عمليات به

جويي خواهد کرد طور قابل توجهي صرفهبه مرحله در وقت و هزينه

(Ouyang  ،2011و همکاران.)  تعيين موقعيت يک گونه در جمعيت

براساس دامنه تغييرات مطلوب عوامل محيطي قرار دارد. موقعيت 

. سازدها را مشخص مياساس پراکنش جغرافيايي آن ،هاحياتي گونه

ل و بقاي الروها محيط زيست بايد شرايط مناسب براي رشد، توليدمث

نسل جديد،  و معرفي افراد ها با توليدتا گونه باشد ها را داشتهماهيو بچه

هاي هايي که تحت تاثير فعاليتجمعيت خود را حفظ کنند. محيط

اند، شرايط مناسب براي تجديد نسل و ادامه حيات انساني قرار گرفته

استفاده انتخابي از  .(Wootton ،1992) ها را ندارندبسياري از گونه

تواند ترجيح زيستگاهي را مشخص هاي مختلف زماني ميزيستگاه

کند که فاکتورهاي تصادفي مثل خطر شکارچي، رقابت و قابليت 

عبارت ديگر در محيط دسترسي زيستگاه درنظر گرفته شده باشند. به

سري شرايط زيستي و غيرزيستي، طبيعي انتخاب زيستگاه تحت يک

 مجموعه زيستگاه ترجيح بنابراين است. زيستگاه حترجي همان

عملکردهاي اکولوژي، فيزيولوژيکي و رفتاري يک گونه است و ممکن 

(. Rosenfeld ،2003است سال به سال و فصل به فصل تغيير نمايد )

تواند هاي طبيعي، ميدليل پويايي زيستگاهالگوهاي پراکنش ماهيان به

هاي انساني متحول شده و تغيير يتدر نتيجه تحوالت طبيعي و فعال

کند. بنابراين بايستي اين تغييرات در طول زمان و فصول مختلف 

 Vinagreمديريتي درنظر گرفته شود ) عنوان ابزاربتوان به تا شود بررسي

هاي دريايي که مهاجر يا داراي تحرک (. براي گونه2006و همکاران، 

 : MPAs) دريايي شده حفاظت مناطق هايشبکه هستند، بااليي پويايي و

Marine protected areasتري در حفاظت از توانند کارايي بيش( مي

 بندي(. رجEvans ،2008هاي حساس داشته باشند )اين زيستگاه

(Ordination) باشد مي نوين آمار شناسيبوم هايبخش از يکي جوامع

 رودمي کارهب فنون از ايو اصطالحي است که براي توصيف مجموعه

 چند يا يک با شانارتباط براساس را نمونه واحدهاي فنون اين که

 مختصات دستگاه در خاصي مختصاتي موقعيت در مختصاتي، محور

مرتب شدن، اطالعات فراواني را درباره  گونه اين که دهندمي قرار

 ها،روش ناي از استفاده با. سازدمي مهيا هاگونه شناختيبومتشابهات 

 هايگونه گروه تشکيل به منجر پوشش هايداده براساس بنديگروه

 بنديرج هدف تريناصلي. گردديا جانوري مي گياهي شناسيبوم

و خالصه  دهاست که در واقع با فشر (Summarization) سازيخالصه

گردد مي مقدور شناختيبوم روابط شناخت ها،کردن مجموعه انبوه داده

(Leps  وSmilauer، 2014). بندي، نشان دادن هدف نهايي تحليل رج

داري اثر عوامل محيطي و تعيين نوع و ميزان داري يا عدم معنيمعني

و  Mariniها و جوامع مختلف است )اثر عوامل محيطي روي گونه

 نيب در( Acipenser persicusماهي ايراني )(. تاس2007همکاران، 

 را ديص سهم نيترشيب ،خزر يايدر يجنوب حوضه ياريخاو انيماه

جنوبي آن  حوضهترين فراواني را در در درياي خزر بيش ا بوده ودار

چنين در شرق درياي سياه ( و همFreyhof ،2007و  Kottelatداشته )

(. اين گونه جزء Artyukhin ،2001و  Vecseiپراکنش دارد )
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باشد مي (Critically Endangered) معرض انقراض شدت دربه هايگونه

(Froese  وPauly ،2017 در چند سال اخير مطالعاتي در مورد .)

نيازهاي زيستگاهي و مطلوبيت زيستگاه ماهيان در داخل کشور 

( به بررسي 1395صورت گرفته است از جمله رستميان و همکاران )

( Cobitis keyvaniمطلوبيت زيستگاهي سگ ماهي خاردار کيوان )

(Mousavi-Sabet  ،2012و همکاران ) در رودخانه توتکابن با استفاده

( GAM= Generalized Additive Models) يافته از مدل جمعي تعميم

هاي زيستگاهي هاي مطلوبيت ويژگياي شاخصپرداختند. در مطالعه

رودخانه طالقان  در (Capoeta gracilis Keyserling, 1861) سياه ماهي

(. طباطبائي 1394فرادنبه و همکاران، يمورد بررسي قرار گرفت )زمان

سگ ماهي ايراني  ( به بررسي زيستگاه انتخابي گونه1393و همکاران )

(Paracobitis iranica )(Nalbant وBianco  ،1998 ) در رودخانه

هاي اي ديگر شاخصکردان، حوضه درياچه نمک پرداختند. در مطالعه

( ماهي سفيد HSIM) ( و مدل شاخص مطلوبيت زيستگاهSI) مطلوبيت

(Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901) درياي خزر  جنوبي حوضه در

(. 2013و همکاران،  Haghi Vayghanمورد بررسي قرار گرفت )

( به بررسي تغييرات جمعيت ماهيان 1392) بهمني و همکاران

برداري بهينه در حوضه جنوبي درياي خزر منظور بهرهخاوياري به

ماهي ايراني اين تحقيق به بررسي مطلوبيت زيستگاه تاسپرداختند. 

(Acipenser persicusدر ) پردازد. درياي خزر مي جنوبي حوضه هايآب 

 

 ها:مواد و روش
سال  6مدت به 1394تا اسفند  1389اين مطالعه از فروردين        

 ،38˚ 09ʹ جغرافيايي )عرض خزر از آستار درياي جنوبي حوضه هايآب در

 ،37˚ 19ʹ( تا بندر ترکمن )عرض جغرافيايي 48˚ 55ʹطول جغرافيايي 

هاي ميزان صيد، موقعيت ( انجام گرفت. داده53˚ 49ʹطول جغرافيايي 

جغرافيايي مکان صيد و فراواني طولي و وزني ماهيان صيد شده از 

وسيله تور گوشگير ماهيان درياي خزر که بهالمللي تاسموسسه بين

(. 1392پره صيد گرديده بود، تهيه شد )بهمني و همکاران، ثابت و تور 

چنين براي تخمين فراواني و تراکم ماکروبنتوزهاي حوضه جنوبي هم

المللي بين تحقيقات موسسه موجود در قوي پايگاه اطالعات خزر از درياي

ماهيان درياي خزر، پژوهشکده اکولوژي درياي خزر، سازمان تاس

هاي گيالن، مازندران امور ماهيان خاوياري استانمراکز  شيالت ايران و

؛ فضلي و همکاران، 1392و گلستان استفاده شد )بهمني و همکاران، 

؛ هاشميان و همکاران، 1391ساروي و همکاران، زاده؛ نصراله1389

منظور حصول اطمينان (. به1391رودي و همکاران، ؛ سليمان1390

طور تصادفي با استفاده از ه بهها، از چند صيدگااز صحت اين داده

 cm 18/16cm×18cm×16با مساحت Van Veen Grabبردار نمونه

اوليه با فرمالين  شستشوي از ها پسکه نمونه برداري صورت گرفتنمونه

المللي تثبيت شده و به آزمايشگاه اکولوژي موسسه تحقيقات بين 4%

از شستشوي ماهيان درياي خزر منتقل شد. در آزمايشگاه پس تاس

هاي زيستي در حد خانواده شناسايي و تفکيک مجدد بر حسب گروه

فاکتورهاي محيطي نيز از طريق  (.1968و همکاران،  Birsteinگرديد )

موجود در موسسه تحقيقات  اطالعاتي پايگاه اي،تصاوير ماهواره هايداده

 ماهيان درياي خزر و پژوهشکده اکولوژي درياي خزرالمللي تاسبين

؛ NASA ،2007) برداري ميداني استخراج شدندچنين نمونهو هم

؛ فضلي 1391و همکاران،  سارويزاده؛ نصراله1392بهمني و همکاران، 

؛ سليمان رودي و 1390؛ هاشميان و همکاران، 1389و همکاران، 

سنج دما از دماسنج، شوري از شوري گيرياندازه براي (.1391 همکاران،

و اکسيژن از روش وينکلر استفاده شد )فضلي و  GM-65روسي مدل 

 =TOMچنين براي تعيين درصد کل مواد آلي )(. هم1389همکاران، 

Total Organic Matterگراد سانتي درجه 75 دماي در ( بخشي از رسوب

درجه  105ساعت در آون  24مدت ( و سپس بهAخشک شده )

ساعت در  4مدت به ها(. آنگاه نمونهBگراد قرار داده شدند )سانتي

( و با استفاده از رابطه زير Cگراد قرار گرفتند )درجه سانتي 550کوره 

  :(Mcintyre ،1984و  Holmeمحاسبه گرديد ) TOMميزان 

TOM%=(B-C/A-B)*100 
گرم از  25مقدار  (Grain size) بندي رسوباتبراي تعيين دانه

مدت شده و بهرسوبات هر ايستگاه که در آون خشک شده بود، جدا 

گرم در ليتر قرار  28/6ساعت در هگزامتافسفات سديم با غلظت  12

داده شد. سپس براي جداسازي شن، ماسه در ابعاد مختلف و الي و 

ميکرون  63و  125، 250، 500، 1000هاي رس از الک با چشمه

مانده روي هر الک وزن گرديد و درصد عبور داده شد. رسوب باقي

 (. Mcintyre ،1984و  Holmeها محاسبه گرديد )ز آنوزني هر کدام ا

( در حال حاضر يکي از پرکاربردترين CCA)تطبيقي متعارفي  تحليل

بندي در تحليل الگوهاي جوامع گياهي و جانوري است. هاي رجروش

ه ترين متغيرهاي محيطي که توجيشود که مهمدر اين روش فرض مي

اند. در برداري شدهانتخاب و نمونه ها هستند،کننده تغييرات در داده

برداري و متغيرهاي محيطي ها، واحدهاي نمونهزمان گونهروش هم اين

برداري، ها، ارتباط بين واحدهاي نمونهبندي شده و ارتباط بين گونهرج

ها با متغيرهاي چنين ارتباط گونهارتباط بين متغيرهاي محيطي و هم

دست برداري با متغيرهاي محيطي بهمحيطي و ارتباط واحدهاي نمونه

برداري و ( واحدهاي نمونهCCA)تطبيقي متعارفي  آيد. در تحليلمي

شوند و سپس در بندي ميگيري معکوس رجها بر مبناي ميانگينگونه

برداري روي يک رگرسيون چندگانه، ارتباط مکان واحدهاي نمونه

گيرد. در حقيقت محورها با متغيرهاي محيطي مورد بررسي قرار مي

( CA= Correspondence Analysisتلفيقي از روش تحليل تطبيقي )
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دهد تا با و رگرسيون چندگانه است. چنين روشي به محقق اجازه مي

طور شناخت الگوهاي موجود در ساختار جوامع، ارتباط اين الگوها را به

متغيرها مستقيم با متغيرهاي محيطي بررسي کرده و سهم هر کدام از 

را در ايجاد اين الگوها شناسايي کند. در اين روش ابتدا بايد متغيرهاي 

زمان محيطي و متغيرهاي مربوط به جامعه گياهي يا جانوري هم

ها به متغيرهاي برداشت شده باشند. سپس اگر الگوي پاسخ گونه

 =CCA)تطبيقي متعارفي  محيطي، غيرخطي باشد از تحليل

Canonical Correspondence Analysisها لگوي پاسخ گونها (، ولي اگر

 =RDAافزونگي )آناليز  به متغيرهاي محيطي، خطي باشد از

Redundancy Analysisگردد )( استفاده ميLeps  وSmilauer ،

هاي پس از تهيه جداول ماتريس داده (.1390؛ طهماسبي، 2014

افزار در نرم ماهي ايراني و عوامل محيطي، بنتوز و عمق صيدصيد تاس

Excel از استفاده با هاآن فراخواني و WCanoImp افزار نرم درCANOCO ،

بندي که روشي براي تعيين ارتباط ترکيبي جوامع جانوري از روش رج

ها مورد پردازش قرار گرفت. در اين بررسي و عوامل محيطي است، داده

آناليز تطبيقي روش بندي در ابتدا بهبه منظور تعيين نوع روش رج

 DCCA=Detrended Canonical) شده گيرقوس متعارفي

Correspondence Analysisبندي انجام گرفت و طول گراديان( رج 

(Length of gradient) گيري شد. پس از آن با توجه به اندازه اندازه

)پاسخ گونه به شيب تغييرات محيطي خطي(  3تر از طول گراديان کم

 Lepsباشد )( که روش خطي مستقيم ميRDA) افزونگياز روش آناليز 

 5/4نسخه  CANOCOافزار (، با استفاده از نرمSmilauer ،2014و 

، Smilauerو  Braakها استفاده شد )تحت ويندوز، براي پردازش داده

صورت نمودار رسم گرديد. در تجزيه و تحليل ( و نتايج آن به2002

ها را يزان تاثيرگذاري و اهميت عاملبندي، طول بردارها مجنتايج ر

تر )مثبت يا منفي( و که بردار بلندتر اثر بيشطوريدهند. بهنشان مي

سو اثر باشد. دو بردار همتر )مثبت يا منفي( ميتر اثر کمبردار کوتاه

درجه( نشانگر اثر منفي  180مثبت و دو بردار مقابل )با حداکثر زاويه 

ها و چنين زاويه بين بردار گونهباشد. هممي و متقابل دو عامل بر هم

 شان را نشان ها با متغيرهاي محيطي، ميزان همبستگي بينگونه

شان تر باشد، ميزان همبستگي بيندهد که هرچه اين زاويه کوچکمي

 (. Smilauer ،2014و  Lepsتر است )بيش
 

 نتایج
 درايراني  يماهتاس سنجيزيست بررسي از آمده دستبه نتايج       

که مالحظه طوريهمان است. آمده 1 جدول در خزر درياي جنوبي حوضه

 ماهي ايراني ماده تاسگردد حداقل و حداکثر طول کل جنس مي

متر و حداقل و حداکثر طول کل سانتي 232متر و سانتي 18ترتيب به

دست آمد. متر بهسانتي 227متر و سانتي 30براي جنس نر اين گونه 

 7هاي نر و ماده اين گونه چنين حداقل سن براي هر دو جنسهم

ال س 38سال و  37ترتيب سال و حداکثر سن براي نر و ماده به

 حوضه آب محيطي فاکتورهايميانگين . (1محاسبه گرديد )جدول 

ت.نشان داده شده اس 2در جدول  مختلف فصول در خزر درياي جنوبي

 

 در حوضه جنوبي درياي خزر  ايراني ماهيتاسهاي نر و ماده انحراف معيار و دامنه طول، وزن و سن به تفکيک جنس ±: ميانگين 1جدول 

  

 فاکتورهاي محيطي آب حوضه جنوبي درياي خزر در فصول مختلف معيار انحراف ± ميانگين :2 جدول

 (%) Silt-clay گرم/ليتر()ميلياکسيژن (%) TOM (pptشوري ) (˚Cدماي آب ) فصول

2/16±06/39 بهار  89/60±0/12  48/49±1/2  86/97±0/7  52/53±46/50  

0/27±69/15 تابستان  99/78±0/12  71/33±0/3  66/21±0/6  03/20±33/80  

2/16±25/61 پاييز  34/47±1/12  03/32±1/2  83/74±0/8  70/85±34/67  

1/10±65/44 زمستان  32/34±1/11  08/24±1/2  64/07±1/8  09/53±35/63  

ترين محور بود، در فصل بهار، مقادير ويژه براي محور اول که مهم

دست ( به380/0و  459/0، 637/0، 554/0تابستان، پاييز و زمستان )

داري بين متغيرهاي محيطي و چنين همبستگي باال و معنيآمد. هم

 (. 3هاي نر و ماده برقرار بود )جدول بنتوز با جنس
 

متر(طول کل )سانتي    
 

 وزن کل )گرم(
 

 سن )سال(

انحراف معيار±ميانگين حداکثر حداقل تعداد جنسيت انحراف معيار±ميانگين حداکثر حداقل  انحراف معيار±ميانگين حداکثر حداقل   

21/175±41/61 232 18 1560 ماده   600 55000 43/68±7628/28714   7 38 80/41±2/16  

26/142±15/21 227 30 1598 نر   600 50000 58/27±5972/14989   7 37 80/40±1/14  
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 ماهي ايراني و فاکتورهاي محيطي، بنتوز و عمق در فصول مختلفهاي نر و ماده تاسبراي فراواني جنس RDAهاي : خالصه نتايج آزمون3جدول 

  فصول
 

 4محور  3محور  2محور  1محور 

 بهار
 121/0 255/0 069/0 554/0 ارزش ويژه محورها

 000/0 000/0 567/0 841/0  هاي نر و مادههمبستگي بين متغيرهاي محيطي و جنس

 تابستان
 047/0 115/0 201/0 637/0  ارزش ويژه محورها

 000/0 000/0 873/0 930/0  هاي نر و مادههمبستگي بين متغيرهاي محيطي و جنس

 پاييز
 125/0 304/0 111/0 459/0  ارزش ويژه محورها

 000/0 000/0 680/0 778/0  هاي نر و مادههمبستگي بين متغيرهاي محيطي و جنس

 زمستان
 093/0 262/0 266/0 380/0  ارزش ويژه محورها

 000/0 000/0 760/0 839/0  هاي نر و مادههمبستگي بين متغيرهاي محيطي و جنس

هاي نر است که ارتباط بين جنس RDAبندي نتايج رج 1شکل 

ماهي ايراني با متغيرهاي محيطي، بنتوز و عمق را در طول و ماده تاس

، Silt-clay%بهار  فصل در حاصله، نتايج براساس دهد.مي نشان فصل چهار

ماهي هاي نر و ماده تاسمتر با جنس 20 عمق و TOM%شوري، بنتوز، 

(. در فصل تابستان A1ت نشان دادند )شکل ايراني همبستگي مثب

همبستگي مثبت با  TOM%دماي آب، شوري، اکسيژن، بنتوز و 

(. در فصل پاييز دماي آب، شوري، B1جنس نر داشتند )شکل 

%TOM ،%Silt-clay متر و بنتوز همبستگي مثبت با  20، عمق

(. باالخره C1ماهي ايراني نشان دادند )شکل هاي نر و ماده تاسجنس

متر، دماي آب،  20، عمق TOM ،%Silt-clay%در فصل زمستان 

ماهي ايراني هاي نر و ماده تاسشوري، اکسيژن و بنتوز با جنس

 (.D1همبستگي مثبت نشان دادند )شکل 

دهد که نشان مي RDAچنين نتايج حاصل از تجزيه و تحليل هم

در فصل تابستان  متر، 20و عمق  Silt-clay% عوامل فصل بهار ميزان در

هاي عمق در فصل پاييز ميزان عامل ،ميزان عوامل دماي آب و بنتوز

متر  20و در فصل زمستان ميزان عوامل عمق  Silt-clay%متر و  20

چنين (. هم1و دماي آب باالتر از ساير عوامل قرار داشته است )شکل 

ورد عالقه گراد است. بستر مدرجه سانتي 12-25گونه  اين مناسب دماي

و  ppt 14-11اي و گلي بوده، دامنه مناسب شوري آن شني، ماسه

 باشد.مي 3/3-2/2  (TOM%کل مواد آلي )
 

 
مختلف ماهي ايراني براساس عمق، بنتوز و متغيرهاي محيطي در فصول هاي نر و ماده تاسجنس RDAبندي : نمودار حاصل از رج1شکل 

(A بهار؛ :B تابستان؛ :C پاييز؛ :D)زمستان : 
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 حثب
نقش قابل توجهي  شناختي و اقتصادينظر بوم خاوياري از ماهيان       

که انتشار وسيعي در ماهي ايراني با ايندر درياي خزر دارند. تاس

هاي ساحلي نزديکي آبتر جمعيت آن در درياي خزر دارد ولي بيش

حواشي خزر جنوبي  آن اصلي مانند و زيستگاهمي خزر باقي جنوبي بخش

ترين گونه بيش اين (.Artyukin، 1983 ؛1392 )بهمني و همکاران، است

خود اختصاص حوضه جنوبي درياي خزر را به ماهيان درصيد تاس سهم

بنابراين شناسايي (. 1394داده است )سالنامه آماري شيالت ايران، 

هاي مطلوب و نيازهاي زيستي آن، کمک زيادي در بازسازي مکان

ذخاير اين گونه در حوضه جنوبي درياي خزر دارد. نتايج حاصل از 

ماهي ايراني نشان هاي صيد تاسارتباط بين متغيرهاي محيطي با داده

( ارتباط TOM%داد دما، جنس بستر، بنتوز، شوري و کل مواد آلي )

طورکلي فاکتورهاي محيطي اليي در پراکنش اين گونه دارند. بهبا

ازجمله درجه حرارت و غذا نقش قابل توجهي در پراکنش و فراواني 

دليل ارتباط به (. که احتماال2013ًو همکاران،  Changماهيان دارند )

هاي متابوليسمي و مصرف انرژي، رشد و رفتار بين دما و نرخ واکنش

چنين بستر عامل (. هم2006و همکاران،  Beamishها است )گونه

و همکاران،  Gosse) زيستگاه است يک مهمي در ايجاد فضاي زيستي در

(. و امکان ساکن شدن، حرکت، توليدمثل، پناهگاه و تامين غذا 1998

(. با از بين 2006و همکاران،  AhmadiNedushanآورد )را فراهم مي

شود ماهي به ناچار ود که موجب ميشزيستگاه، غذا هم حذف مي رفتن

اي هاي نابود شده در منطقهبه ساير مناطق برود. اگر تعداد زيستگاه

درستي تغذيه و يا توليدمثل تواند بهماهي نمي اندازه باشد، عمالً از بيش

ماهي ايراني بسترهاي شني، شود. تاسکند و دچار انقراض محلي مي

البته اين موضوع در رابطه با مناطق پسندد، اي را ميگلي و ماسه

گونه که بهترين صيد اين گونه مختلف درياي خزر متفاوت است. بدين

هاي غربي خزر شمالي، سواحل شرقي خزر جنوبي )ماهنواحي جنوب در

ترتيب در فروردين، ارديبهشت و مهرماه( و نواحي غربي خزر مياني به

د. اين گونه در بخش شوگلي ديده مي -بسترهاي شني، شني و شني

شرقي آن وابسته  سواحل و در بسترهاي گلي در خزر جنوبي عمدتاً غربي

، Holcikکند )به بستر مشخصي نبوده و در تمامي بسترها زيست مي

در  ايراني ماهيتاس روي که ايمطالعه در پيرکوهيقاسمي (.1989

تر بيشحوضه جنوبي درياي خزر انجام داد گزارش کرد که اين گونه 

بندي شني، گل و الي تنان و پرتاراني که در مناطقي با اليهاز نرم

شدت وابسته به موجودات وجود دارند، تغذيه کرده و براي تغذيه به

ترتيب تاثير بافت و باشد. بدينکفزي و در نتيجه جنس بستر مي

بندي کف دريا در تمام مراحل رشد و زندگي اين گونه مشهود اليه

( که با مطالعه اخير مطابقت دارد. 1388پيرکوهي، مياست )قاس

ميزان قابليت سازگاري ماهيان با سطوح مختلف شوري محيط به

ها ها در تنظيم و تعادل جذب و ترشح يونزيادي بستگي به قابليت آن

( دامنه 1989) Holcik(. 1381ها دارد )ستاري، و حفظ تعادل آن

گزارش کرد. بهمني و  ppt 2/14-29/8مناسب شوري اين گونه را 

روزه  20( به بررسي قابليت سازگاري الروهاي 1390جوردهي )يوسفي

هاي مختلف پرداختند و نتيجه گرفتند که ماهي ايراني در شوريتاس

و  8، 7، 5، 3، 1هاي مختلف )الروهاي اين گونه قابليت تحمل شوري

ها تعادل الکتروليت حفظ و توانايي تنظيم اسمزي طريق را از هزار( در 12

ماهي ايراني در طول باشند. تاسهاي هايپراسموتيک دارا ميدر محيط

متري(  50عمق  تا )عمدتاً کرده سال در نواحي مختلف فالت قاره زيست

گزيند و فقط تعداد هاي منظم فصلي، اعماق آن را برميو با مهاجرت

مهاجرت به عمق باالتر روند، که البته ها به اعماق باالتر ميکمي از آن

(. Holcik ،1989دهد )متر در فصل سرما )زمستان( رخ مي 50از 

بحث پراکنش عمقي اين گونه در ارتباط با فصول در بخش جنوبي 

طور يکنواخت در تمام نوار درياي خزر آن چنان مطرح نبوده و به

ها کنند و فقط تعداد کمي از آنمتري زندگي مي 50ساحلي تا عمق 

توان گفت که پراکنش طورکلي ميکنند. بهاعماق باالتر حرکت ميبه 

طور مطلق وابستگي خاص به عمق نداشته، بلکه ماهي ايراني بهتاس

تا عمق  ماهي ايراني عمدتاًگردد. تاسهمراه ساير شرايط مطرح ميبه

هاي )اليه منطقه که کلو از آنجايي کندمي زيست خزر درياي متري 100

گيرد، تمام طول سال تحت تاثير باد و جريان عمودي قرار ميآبي( در 

کننده در پراکنش اين گونه باشد، بنابراين مشکل خاصي که تعيين

اي رسد که فاکتور اکسيژن تاثير عمدهنظر نميوجود ندارد. بنابراين به

( 1351سال  )از اخير هايسال در ماهي ايراني داشته باشد.تاس در تراکم

ماهي شيالت ايران تالش زيادي براي بازسازي ذخاير تاسسازمان 

 رهاسازي ساليانه بچه که خزر انجام داده هاي ايراني دريايايراني در آب

هاي کارگاه در گرم، توليد شده 3 وزن متوسط باالي گونه به ماهي اين

پور، شهيد بهشتي، دکتر يوسفو پرورش ماهيان خاوياري )شهيد يرتکث

مرجاني( مويد آن است )سالنامه آماري شيالت ايران،  رجائي، شهيد

با وجود تمامي تالش سازمان شيالت ايران براي حفظ ذخاير (. 1394

 که اصوال فعاليت آبزيدليل اينهدرياي خزر، بدر ماهيان خاوياري 

پروري بسيار تابع محيط طبيعي بوده و با بسياري از عوامل و 

باشد، توسعه اين صنعت منوط مي مرتبطفاکتورهاي مثبت و منفي 

ها و مجامع دولتي ها، وزارتخانهبه همکاري و تعامل بسياري از سازمان

 در نياز مورد شرايط تامين براي مثال طوربه باشد.و غيردولتي مي

 ماهيانبچه رهاسازي چنينهم و مولدين مهاجرت براي هارودخانه

 در ساکن جوامع همکاري که الزم امنيت تامين بر عالوه شده توليد

 تي را حراس و انتظامي نيروهاي و هارودخانه و خزر درياي حاشيه

 رعايت نيرو، وزارت طرف از آب پايه دبي تامين ،طلبدمي
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 صنعتي، هايپساب و هازباله تخليه براي محيطيزيست استانداردهاي

 ميزان کاهش و صنايع وزارت ها،شهرداري طرف از شهري کشاورزي،

 اين همکاري و بوده ضروري بسيار هارودخانه به وارده هايآالينده

همين دليل هرچند که سازمان شيالت هنمايد. بطلب مي را نهادها

دار ايران حراست و حفاظت و بازسازي ذخاير ماهيان خاوياري را عهده

باشد، اما اين امر بدون ايجاد يک عزم ملي و باور در تمامي نهادهاي مي

هاي ها و هزينهبا وجود تالش نيست. ميسر گذاري کشوري و قانوناجراي

 هايتيجمع بر يعيطب و يانسان يفاکتورها ريتاث ليدلبهزياد ولي 

 دمثليتولطبيعي  هايطيمح درصد 80-95 ي و تخريباريخاو انيماه

(Birstein  ،1997و همکاران)نيا درچناني عايد نشده، ، نتيجه آن 

 در (1375) يياللو و (1378) همکاران و ييفدا مطالعات راستا،

 انيماه مهاجرت زمان در گرگانرود و تجن درود،يسف هايرودخانه

 يعيطب ريتکث از حاصل يماه بچه وجود از ياثر که داد نشان ياريخاو

هاي طبيعي بنابراين لزوم احيا و حفاظت از محل .ستين هاآن در

گردد. از طرفي صيد ميريزي اين گونه بيش از پيش احساس تخم

غيرمجاز و قاچاق خاويار يکي از عوامل اصلي کاهش ذخاير ماهيان 

که طبق آمار کشفيات يگان طوريباشد. بهخاوياري درياي خزر مي

هاي گيالن، مازندران و گلستان در طول حفاظت منابع شيالت استان

ميليون عدد ماهي خاوياري از چرخه حيات  11بيش از  1388سال 

چنين عدم مديريت اصولي ذخاير و عدم توجه جدي ارج شدند. همخ

و کافي به حفظ ذخاير ماهيان خاوياري نيز مزيد بر علت شد. بنابراين 

ترين راهکارها خاوياري يکي از مهم ذخاير ماهيان همه جانبه از حفاظت

که اين مطالعه به (. با توجه به اين1392باشد )بهمني و همکاران، مي

ماهي ايراني در حوضه جنوبي درياي مطلوبيت زيستگاه تاسبررسي 

تواند يک گام رو به جلو براي درک خزر پرداخته، اين مطالعه مي

 الگوهاي توزيع مکاني و استفاده از زيستگاه اين گونه فراهم کند. 

هاي دريايي و کمبود چنين با توجه به وجود محدوديت در محيطهم

عنوان ابزاري مفيد در تواند بهطالعات مياطالعات کافي، اين گونه م

ريزي حفاظت مورد جهت انجام اقدامات حفاظتي موثر در زمينه برنامه

توجه قرار گيرد. نتايج اين مطالعه نشان داد که همبستگي بااليي بين 

ماهي ايراني و عوامل محيطي و بنتوز وجود دارد. هاي صيد تاسداده

ماهي ايراني هاي صيد تاسطي و دادهآگاهي از روابط فاکتورهاي محي

هاي حفاظتي و ها در مديريت، برنامهکمک خواهد کرد تا اين يافته

 کار گرفته شود. جلوگيري از انقراض نسل اين گونه به
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