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چکیده
رودخانهی دینورآب از جمله سرشاخههای فرعی منتهی به رودخانه گاماسیاب در حوضه دجله و از جمله محیطهای پراکنش جویبارماهی کرمانشاه
( )Sasanidus kermanshahensisمیباشد .این رودخانه تحت تأثیر فعالیتهای انسانی از قبیل کشاورزی قرار گرفته استت .در مجمتو 168
نمونه ماهی برای مطالعه مطلوبیت زیستگاه جویبارماهی کرمانشاه در رودخانهی دینورآب از  21ایستگاه با استفاده از دستتگاه الکتروشتوکر نمونته-
برداری شد .برای این منظور ،ویژگیهای رودخانه شامل سرعت آب ( ،)m/sعمق آب ( ،)cmارتفا از سطح دریا ( ،)mعرض رودخانه ( ،)mشاخص
سنگ بستر و قطر متوسط سنگ بستر ( )cmدر هر منطقه ثبت گردید .شاخص مطلوبیت زیستگاه با توجته بته رابطته بتین متایرهتای محیطتی و
فراوانی گونه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که فاکتورهای عرض رودخانه و سرعت آب رابطه مستقیم و فاکتورهای ارتفا از ستطح دریتا،
عمق آب و شاخص بستر رابطه معکوس با فراوانی ماهی دارند .شاخص  HSIبا مقدار  0/497نشان داد که این رودخانه مطلوبیت متوسط برای ایتن
گونه دارد .همچنین ،نتایج نشان داد که زیستگاه انتخابی جویبارماهی کرمانشاه مناطقی با سرعت باالی آب بهواسطه نیاز به اکسیژن مناسب ،بستتر
ماسهای-گلی ،با عرض زیاد و ارتفا از سطح دریا و عمق کم میباشد .نتایج میتواند در جهت مدیریت و حفاظت از ذخایر این گونه بومزاد کته بته-
عنوان بخشی از میراث طبیعی کشور به شمار میرود ،مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی :لوچ کرمانشاه ،زیستگاه ،رودخانه دینورآب ،عمق ،سرعت جریان.
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Abstract
Dinor River is one of the tributaries leading to Gamasiab River in Tigris river drainage and one of the habitat
of Kermanshah stone loach (Sasanidus kermanshahensis). The river has been affected by human activities
such as agriculture. In this study, a total of 168 specimens were collected from 21 stations of Dinor River for
the study of Kermanshah stone loach’s habitat suability index. For this purpose, the river characteristics,
including water velocity (m/s), water depth (cm), altitude (m), river width (m), bedrock index, and average
bedrock diameter (cm) were recorded at each station. The habitat suitability index was examined according
to the relationship between environmental variables and species abundance. The results showed that river
width and water velocity are directly related and altitude, water depth, and bed index were inversely related
to the abundance of S. kermanshahensis. The HSI index with a value of 0.497 showed that this river has
moderate suitability for this species. Also, the results indicated that the selected habitat of S.
kermanshahensis includes areas with high water velocity due to the need for adequate oxygen, sand-mud
bed, high width, low altitude, and shallow depth. The findings can be used to manage and protect the
reserves of this species, which is part of the country's natural heritage.
Keywords. Kermanshah stone loach, Habitat, Dinor River, Depth, Flow velocity.
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 .1مقدمه
نابودی زیستگاهها به عنوان بزرگترین عامل تهدیتد
تنو زیستی معرفی شده است .تخریب و تاییر زیستگاهها
ستتبب کتتاهش وستتعت و در نتیجتته محشتتور شتتدن
جمعیتهای محلتی در زیستتگاههتای کوکتم متیشتود
;(Dobson, 1995; Böck and Schülting, 2018
) .Radkhah et al., 2019نتیجتته ایتتن امتتر افتتزایش

درونآمیزی ،کتاهش تنتو تنتیکتی و در نتیجته افتزایش
خطر انقراض است ،لذا زیستگاه به عنوان یکی از رُکنهای
مهم در مدیریتِ اکوسیستمهای آبی و حفاظت از گونههتا
مطرح است (Arthington et al., 2004; Jacquin et al.,
) .2020; Radkhah et al., 2021بتر ایتن استاس ،فهتم
مناسب از فاکتورهای محیطی موجود در زیستگاه متاهی و
میانکتنشهایشتان بتا جمعیتت ماهیتان بترای متدیریت
مبتنتتتتی بتتتتر اکوسیستتتتتم حتتتتا ز اهمیتتتتت استتتتت
( .)Naiman and Latterell, 2005زیستتگاه بتا کیفیتت و
مطلتتوب ،نیازهتتای اساستتی همچتتون تولیتتدم ل ،رشتتد،
مهاجرت و بقاء را برای جمعیتت متاهی فتراهم متینمایتد
( .)Levin and Stunz, 2005وقتتی شترایط زیستتگاه بتا
دامنتته ترجیحتتی ماهیتتان مطابقتتت داش تته باشتتد ،در آن
صورت گونههای مورد انتظار بهوفتور مشتاهده متیشتوند
( .)Bain and Jia, 2012در مقابتتل ،ایجتتاد کتتوککترین
تاییتترات در کمیتتت و کیفیتتت زیستتتگاه ،تتتاثیر قابتتل
مالحظهای در دینامیم جمعیتت آنهتا خواهتد گذاشتت
(.)Levin and Stunz, 2005
هر گونهی متاهی یتم زیستتگاه خاصتی را تترجیح
میدهد و این زیستگاه ،جایی است که یم ماهی زنتدگی
میکند و باید دارای ویژگیهای مطلوب از جمله اکستیژن
کافی ،دمای قابل تحمل ،غذای کافی و محل پنهان شتدن
باشد ( .)Thurow, 1997انتخاب زیستتگاه حاصتل پاست
افتتراد یتتم گونتته بتته عتتواملی نظیتتر نیازهتتای تاذیتتهای،
متایرهای اقلیمتی ،خطتر طعمتهختواری و فعالیتتهتای
انسانی است .مطلوبیت فیزیکی زیستگاه بترای گونتههتای
ختتام متتاهی بتتا استتتفاده از رو هتتای متنتتو ارزیتتابی
میشود .از جمله این رو ها ،ارزیابی مطلوبیتت زیستتگاه
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از طریتتق استتتفاده از متتدلهتتای شتتاخص مطلوبیتتت
زیستتتتتگاه ( )Habitat Suitability Indexاستتتتت
(.)Marcus et al., 1984; Johnston and Slaney, 1996
این مدلهای شاخص از منحنیهتای مطلوبیتت کندگانته
متایرهای زیستتگاه تشتکیل شتدهانتد .بترای هتر متایتر
زیستگاهی ،دامنه مطلوبیتت از صتفر (نتامطلوب) تتا یتم
(حمایت کامل گونه) میباشتد ( ; Bain and Bain, 1982
 .)Rashleigh et al., 2004در واقتت  HSI ،یتتم نمایتته
عددی است و ظرفیت زیستگاه را بترای حمایتت از گونته
های ماهی نشان میدهد .حداقل ارز  HSIصتفر استت
که نشان دهنده زیستتگاه نامناستب متیباشتد و حتداک ر
ارز آن ،یم است که زیستگاه مناسب را نشان میدهتد
(.)Behrouzi-Rad et al., 2009; Asadi et al., 2016
پارامترهای متعددی در تعیین کیفیت زیستگاه دخیل
میباشند که با تعیتین رتبته بترای هتر یتم از پارامترهتا
میتتتتتوان مطلوبیتتتتت زیستتتتتگاه را بتتتتهدستتتتت آورد
( .)Wanat, 2002همچنین شتاخص مطلوبیتت زیستتگاه،
پیشبینی حضور گونهها ،ارتباط بین گونهها و زیستگاههتا
و نیازمنتتتدیهتتتای زیستتتتگاه را بررستتتی متتتیکنتتتد
( .)Leakey et al., 2008به عبارت دیگر این شاخصها سه
هدف اصلی شامل ( )1پیشبینی حضور گونتههتا براستاس
متایرهای زنده و غیرزنده )2( ،بهبود درك ارتباطات گونه-
زیستتتگاه و ( )3کمتتی کتتردن نیازمنتتدیهتتای زیستتتگاه را
بررسی میکننتد ( .)Ahmadi-Nedushan et al., 2006در
واق  ،کنین متدلهتایی کته حضتور گونتههتای متاهی را
براستتاس خشوصتتیات زیستتتگاه پتتیشبینتتی متتیکننتتد،
میتواننتتد در متتدیریت حوض ته آبریتتز مفیتتد باشتتند و بتته
مدیران و محققان اجازه میدهند تا ارتباط بتین تاییترات
زیستتتتگاه و شتتترایط جوامتتت متتتاهی را درك کننتتتد
( .)Radkhah and Eagderi, 2020a; 2020bعالوه بر این،
آنها برای کمم به حفاظت گونهها نیز استفاده میشوند.
برای م ال؛ این مدلها در مورد این که کتدام فاکتورهتای
زیستگاه باید در فعالیتهای حفاظت و احیتاء گونتههتا در
نظتتر گرفتتته شتتوند ،متتیتواننتتد متتدیریت را آگتتاه کننتتد
(.)Raleigh et al., 1986
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جویبارماهی کرمانشاه ( Sasanidus kermanshahensis

 )Bănărescu and Nalbant, 1966یم گونه بومزاد ایران از
حوضه تیگتری بتوده و در حوضتههتای کرخته ،کتارون و
سیروان گزار شده است ( .)Coad, 2021با توجه به اینکه
اطالعات زیادی در مورد ویژگیها و نیازهتای زیستتی ایتن
گونه در دسترس نمیباشد ،پژوهش حاضر با هدف بررستی
مطلوبیتتت زیستتتگاه ستتگمتتاهی جویبتتاری کرمانشتتاه در
رودخانه دینورآب در حوضه رودخانه کرخه به اجرا درآمد.

 .2مواد و روشها
 .2.1منطقه مورد مطالعه
رودخانه دینورآب (شکل  ،)1واقت در غترب کشتور از
ارتفاعات رشتهکوههتای زاگترس منشتاء گرفتته و پت از
تامین آب شُرب روستاهای توابت صتحنه و بیستتون ،بته
رودخانه گاماسیاب میریتزد .منبت تتأمین ایتن رودخانته
نزوالت جوی (آب برف و باران) و کشمههتا استت .طتول
تقریبی رودخانه  23کیلتومتر و شتیب متوستط بستتر آن
 1/6درصد میباشد (.)Azmoudeh Ardalan, 2004

شکل  -1نقشه استان کرمانشاه و موقعیت رودخانه دینورآب

 .2.2روش نمونهبرداری
نمونهبرداری در فروردین متاه  1396در  7منطقته (در
هر منطقه سه ایستگاه انتخاب شد) که در مجمو شتامل
 21ایستگاه بود ،در مسیر رودخانه با استتفاده از دستتگاه
الکتروشتتوکر ( )Samus Mp750براستتاس رو دو رفتتت
انجام شتد .موقعیتت جارافیتایی منتاطق نمونتهبترداری و
ویژگیهای بستر و حاشیهی رودخانته در جتدول  1ارا ته

شده است .هر تال نمونتهبترداری در طتول تقریبتی 30
متر با سه تکرار در هر ایستگاه انجام شد .بترای شناستایی
گونههای صید شده ،نمونهها در محلول استتاندارد عشتاره
میخم بیهو و سپ براساس منتاب شناستایی شتدند
( .)Esmaeili et al., 2018; Coad, 2021نمونهها پت از
شمار  ،بتا احتیتاط بته آب تتازه منتقتل شتده و بعتد از
اطمینان از بازیابی توانایی شنا ،به رودخانه رها شدند.
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جدول  -1جایگاههای نمونهبرداری و ویژگیهای بستر و حاشیهی رودخانه در مناطق مختلف
منطقه

نوع بستر

نوع حاشیه رودخانه

طول و عرض جغرافیایی

1

شنی و سنگی

قلوهسنگی و درختان حاشیهای

N34-53-28 E48-31-56

2

قلوه سنگ

سنگالخی

N34-52-50 E48-32-11

3

شنی و سنگی

سنگالخی و گلی وگیاهان حاشیهای

N34-52-28 E48-32-32

4

گلی و شنی

شنی و گیاهان حاشیهای

N34-51-58 E48-32-38

5

قلوه سنگ

سنگالخی

N34-51-50 E48-32-43

6

شنی و سنگی

سنگالخی زیر پل جادهای

N34-51-44 E48-32-55

7

شن و ماسه

گیاه و علفزار با میانه گیاهی

N34-51-31 E48-31-18

 .2.3متغیرهای محیطی
ویژگیهتای فیزیکتی و هیتدرولوتیکی هتر ایستتگاه از
جمله ارتفا  ،سرعت جریان آب ،عرض رودخانه ،عمق آب،
ویژگیهای اجزای بستر از جمله درصد سنگهای بستتر و
قطر متوسط سنگهای بستر ،بالفاصله بعد از نمونهگیتری
اندازهگیری شتدند .در کلیته ایستتگاههتای نمونتهگیتری،
ارتفا از ستطح دریتا بتا استتفاده از دستتگاه  GPSثبتت
گردیتتد .ستترعت جریتتان آب رودخانتته طبتتق رو جستتم
شناور اندازهگیری شد .برای کتاهش خطتای احتمتالی در
این رو  ،در هر ایستگاه اندازهگیری سرعت در سه نوبتت
تکرار شده و میانگین این مقادیر بعتد از ضترب کتردن در
ضریب اصالحی مربوطه ( )0/9به عنتوان سترعت جریتان
آب ( )m/sدر ایستتتتتتگاه در نظتتتتتر گرفتتتتتته شتتتتتد

( .)Mahdavi, 2016برای محاسبه عرض رودخانته ( )mدر
ابتدا ،وسط و انتهای هر ایستگاه عرض رودخانه با استفاده
از متر نواری اندازهگیری شتده و میتانگین ایتن سته عتدد
بهعنوان عرض رودخانه در نظر گرفته شد .در هر ایستتگاه
بهطور تشادفی در سه ترانسکت خطی در عترض رودخانته
و در هر ترانسکت حدود  20مرتبه عمق به کمم شاخص
متریم ثبت گشت و میانگین ،بهعنوان عمق رودخانه ()m
در هر ایستگاه در محاسبات استفاده شد .با مشاهده دقیق
ترکیب سنگی بستر در هتر ایستتگاه و بتا کمتم طبقتات
انتتتدازه ستتتتنگهتتتا (جتتتتدول  ،)2درصتتتد هریتتتتم
از اجتتتتتزای بستتتتتتر در هتتتتتر ایستتتتتتگاه ثبتتتتتت
گردیتد (.)Tabatabai, 2013; Tabatabai et al., 2014

جدول  -2طبقات قطر متوسط سنگ بستر در ایستگاههای نمونهبرداری
قطر متوسط سنگهای بستر ()mm
سنگبزرگ ()Bed rock

>400

تخته سنگ ()Boulder

256 -400

()Cobble

64 -256

سنگ فر

شن ()Gravel

2 -64

ماسه ()Sand

<2

ساختار بستر با توجه به میزان قطر سنگهای غالب بستتر
رودخانه و اندازهگیری قطر سنگ  20پتالت تشتادفی 50
در  50سانتیمتر اندازهگیری و طبقهبندی شد .با توجه به

تنو قطر سنگها سعی بر آن شد که پتالت انتختابی بته
نحوی انتخاب شود که معرف آن زیستگاه باشتد .شتاخص
بستر توسط فرمول زیر ( )Mahdavi, 2016محاسبه شد:
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شتتاخص بستتتر= ( ×0/08مستتاحت ناحیتته ستتنگ
صتتخرهای) ( × 0/70 +مستتاحت ناحیتته تختتته ستتنگی) +
( × 0/06مساحت ناحیه سنگ فر ) ( × 0/05 +مستاحت
ناحیه شنی) ( × 0/035 +مساحت ناحیه ماسهای)

 .2.4محاسببببه شببباخا انت ببباب ( )SIو شببباخا
مطلوبیت زیستگاه ()HSI
بهمنظور بهدست آوردن اندیک مطلوبیتت بترای هتر
متایتتر از نتترمافتتزار تجزیتته و تحلیتتل اطالعتتات زیستتتگاه
 HABSEL version 1.00استتفاده شتد .بته کمتم ایتن
نرمافزار با توجه به رابطته متایتر و فراوانتی جویبارمتاهی
کرمانشتتاه ،در هتتر ایستتتگاه معتتین ،انتتدیک مطلوبیتتت
) Suitability Index (SIبرای هر متایر محیطی بهدستت
آمتد .شتاخص  SIطبتق رابطته SIe,i = % Ue,i / % Ac,i
محاسبه شد .در این رابطه c ،یم متایر محیطی i ،فاصله
یا طبقههای آن متایتر Ue,i % ،درصتد استتفاده متاهی از
یم طبقه خاصی از یم متایر محیطتی و  Ac,i %درصتد
در دستتتترس بتتتودن آن متایتتتر محیطتتتی متتتیباشتتتد
( .)Guay et al., 2000, Waddle, 2012درصد  Uciاز یم
نسبتگیری ساده از تعداد افراد مشاهده شده در هر طبقه
بهدست میآید .درصد در دسترس بتودن بته ایتن ترتیتب
محاسبه میشود کته درصتد هتر طبقته از هتر پتارامتر را
محاستتبه ،ستتپ تعتتداد افتتراد در هتتر طبقتته را شتتمار
میکند .در نهایت ،یم نسبت از این شمار هتا را در هتر
درصد از طبقه پارامتر در نرمافتزار  Excel 2016محاستبه

میکند و به درصد  Aciمیرسد.
برای استانداردسازی  ،SIیعنی به گونهای که دامنتهی
 SIبتتین صتتفر و یتتم باشتتد ،بعتتد از kernel smoothing
مقادیر  SIبر حداک ر  SIتقسیم شد .در نهایت ،برای ادغام
SIها از میانگین حسابی استفاده گردید .نظر بته ایتن کته
اهمیت هر یتم از SIهتا بترای جویبتار متاهی کرمانشتاه
مشخص نشده بود ،همگتی دارای وزن یکستان بودنتد .در
این مطالعه ،بترای محاستبه شتاخص مطلوبیتت زیستتگاه
( )HSIکل بترای گونته متورد مطالعته از رابطته میتانگین
هندسی زیر استفاده شد (:)Asadi et al., 2016
رابطه ()3
= HSI

 .3نتایج
در طی عملیات نمونتهبترداری در مجمتو  168قطعته
ماهی صید گردیتد .در جتدول  3میتزان متایرهتای کمتی
اندازهگیتری شتده بته تفکیتم مقتادیر کمینته ،بیشتینه و
متوسط ارا ه شده است .با مشتاهده دقیتق ترکیتب ستنگ
بستر در هر ایستگاه و بتا کمتم طبقتات انتدازه ستنگهتا
(جدول  ،)2درصد هریم از اجزای بستر در هر منطقه ثبت
گردید (جدول  .)4بتر استاس نتتایج ،کمتترین و بیشتترین
مقدار شاخص بستر بهترتیب در مناطق  7و  3ثبت گردید.

جدول  -3دامنه ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای زیستمحیطی طی نمونهبرداری ماهیان در منطقه مورد مطالعه
متغیرها

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

دمای هوا

17

25

21

2/72

عرض رودخانه (متر)

1

12

4

3/01

ارتفا (متر)

887

1123

918/57

123/21

عمق (سانتیمتر)

13/76

45/5

26/9

9/52

سرعت آب (متر بر ثانیه)

0/44

0/94

0/76

0/20

قطر سنگ بستر (سانتیمتر)

4

32

10/85

2/21

شاخص بستر

3/86

5/62

4/62

0/78
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جدول  -4درصد سنگهای بستر و شاخص بستر در هر منطقه
منطقه

سنگ بستر

تختهسنگ

1

-

%15

%45

2

-

%20

%25

%45

3

-

%40

%30

%25

%5

4

-

-

%40

%55

%5

%5/32

5

-

%5

%5

%70

%20

%4/85

6

-

%40

%20

%5

%10

%5/26

7

-

%10

%20

%30

%40

% 4/8

 .3.1شاخا مطلوبیت زیستگاه
بتا استتفاده از  ،HABSELمحتدودههتای زیستتگاهی
براساس رابطه هر یتم از متایرهتای محیطتی و فراوانتی
ماهیان در شکل  2نشان داده شده است .بر اساس نتتایج،
با افزایش عمق رودخانه تا  30سانتیمتر ،فراوانی ماهیتان
نیز افزایش یافتت امتا پت از آن بتا کتاهش همتراه بتود.
همچنین ،با افزایش عرض رودخانه فراوانی ماهیان افزایش
یافت .نتایج نشان داد که رابطته معکوستی بتین ارتفتا از
سطح از دریا و فراوانی ماهیان وجود دارد ،بهطوری که بتا
افزایش ارتفا از سطح دریا ،فراوانی ماهیان کاهش یافتت.
مشابه حالتی که برای ارتفا بیان شتد ،در متورد شتاخص
بستر نیز مشاهده شد .نتایج نشان داد با افتزایش شتاخص
بستر فراوانی ماهیان کاهش یافت .عالوه بر این ،با افزایش
قطر سنگ بستر تا  35سانتیمتر ،فراوانی ماهیان افتزایش
اندکی داشت ،اما با افزایش قطر سنگ بستتر بته بتیش از
 35سانتیمتر ،میزان فراوانی تا حد قابل تتوجهی افتزایش
یافت .بر اساس نتایج شکل  ،1در ابتدا با افزایش سترعت،
فراوانی ماهیان کتاهش یافتت ،امتا در سترعتهتای بتاال،
فراوانی به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

سنگفر

شن

ماسه

شاخص بستر

%15

%25

%5/37

%10

% 5/5
%5/86

منحنیهای مطلوبیت زیستگاه ( )SIبترای هتر یتم از
متایرهای محیطتی توستط جویبارمتاهی کرمانشتاهی در
شکل  3ارا ته شتده استت .بتر استاس شتکل  ،3شتاخص
انتخاب بترای هتر یتم از متایرهتای محیطتی بتین 0-1
میباشتد کتته مقتدار صتتفر نشتتان دهنتده حتتداقل میتتزان
مطلوبیت و مقدار یتم بیتانگر حتداک ر میتزان مطلوبیتت
است.
براستتاس نتتتایج ،زیستتتگاه انتختتابی جویبارمتتتاهی
کرمانشاهی در دینتورآب ،بستتر گلتی ماستهای و پوشتش
ساحلی گیاهی از نو علفهای گندمی بود .همچنین ایتن
گونه مناطقی با سرعت باالی آب ،با عرض زیاد و ارتفتا و
عمق کم را ترجیح میداد .طبقتهبنتدی کلیته متایرهتای
محیطی ایستگاههای نمونتهبترداری مقتادیر  SIبترای هتر
طبقه در جدول  5ارا ه شتده استت .در نهایتت ،انتدیک
شایستگی ( )SIبرای هر متایر در کل رودخانه و مجمتو
آنها براساس میانگین هندسی بهعنوان شاخص مطلوبیت
زیستتتگاه ( )HSIکتتل رودخانتته محاستتبه و ارا تته گردی تد
(جدول .)6
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شکل  -2محدوده های زیستگاهی مورد استفاده (منحنی قرمز رنگ) ،در دسترس (منحنی آبی رنگ) و انتخاب شده (منحنی مشکی رنگ)
برای جویبارماهی کرمانشاهی ( )S .kermanshahensisدر رودخانه دینورآب براساس میانگین فراوانی نسبی حاصل از نرم افزار .HABSEL
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شکل  -3منحنیهای مطلوبیت زیستگاه ( )SIبرای هر یک از متغیرهای کمی توسط جویبارماهی کرمانشاهی ()S .kermanshahensis
در رودخانه دینورآب.
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جدول  -5طبقهبندی کلیه متغیرهای محیطی در ایستگاههای نمونهبرداری و مقادیر  SIبرای هر طبقه
متغیر

ارتفا ()m

متغیر

طبقهبندی متغیر

SI

700<800

0/45

800<900

0/20

900<1000

0/02

2/8<4/2

1000<1100

0/08

5/6<7

0/03

1100<1200

0/13

7<8/4

0/19

<1200

0/02

11/2<12/6

0/14

12/6<14

0/42

0> 5

0/04

8< 16

0/12

5>10

0/12

16<24

0/24

10<15

0/20

24<32

0/49

20<25

0/14

32<40

0/13

25<30

0/01

0/4<0/6

0/31

0/8<1

0/22

1/8<2

0/45

شاخص بستر

عرض ()m

-

قطر متوسط سنگ
بستر ()cm

شاخص بستر

45<50

0/45

3/5<4/2

0/62

4/2<4/9

0/20

عمق ()cm

سرعت آب
()m/s

طبقهبندی متغیر

SI

4/9<5/6

0/13

5/6<6/3

0/03
0/21

جدول  -6مقادیر شاخص انتخاب ) (SIبرای هر متغیر و شاخص مطلوبیت زیستگاه ( )HSIبرای جویبارماهی کرمانشاه
متغیر

شاخص بستر

سرعت ()m/s

قطر سنگ بستر ()cm

عرض ()m

عمق ()cm

ارتفاع ()m

HSI

شاخص انتخاب ()SI

0/87

0/53

0/27

0/44

0/31

0/89

0/497

 .4بحث و نتیجهگیری
در جوام ماهیان رودخانهزی ،ارتفتا  ،سترعت ،انتدازه
رودخانه و عمق از جمله مهمتترین متایرهتای تاثیرگتذار
هستند .هر که از باالدست به سمت پایین دست رودخانه
پیش متیرویتم ،یتم رونتد افزایشتی در ترکیتب جوامت
رودخانهای دیده میشود کته علتت آن ،افتزایش انتدازه و
تنو زیستگاه از قبیل تاییرات در عترض ،عمتق ،سترعت
جریتتتتان و ترکیتتتتب بستتتتتر رودخانتتتته متتتتیباشتتتتد
( .)Tejerina-Garro et al ., 2005براساس نتتایج ،عامتل
مهم در حضور و فراوانی جویبارماهی کرمانشتاه ،شتاخص
بستر میباشد .با توجه به اینکه با کتاهش ایتن شتاخص،
قطر سنگهای بستر کاهش یافته و نتو بستتر بته طترف
ماسهای-گلی تاییر میکند .بنابراین ،این گونته بستترهای

ماسهای-گلی و نتواحی از رودخانته را کته دارای پوشتش
گیاهی در حاشیه هستند ،ترجیح میدهد .در رودخانههتا،
جن و اندازه ذرات بستر (سنگی تا کوبی ،ریز تا درشت)
تحت تاثیر شرایط هیدرولیکی (سرعت و حجتم آب) قترار
میگیرند .ارتباط متاهی بتا ایتن ستاختارها ممکتن استت
ترکیتتب پیچیتتدهای از پاس ت هتتای هیتتدرولیکی ،رفتتتاری
(پرهیز از صیاد) یا تاذیهای باشد که نمیتواند با اطالعتات
میتتدانی پارامترهتتای زیستتتگاهی متترتبط حتتل کتترد
( .)Radkhah et al., 2020, 2021در واقت  ،بستتر عامتل
مهمی در ایجتاد فضتای زیستتی در یتم زیستتگاه استت
( )Bobori et al., 2001و امکتان ستاکن شتدن ،حرکتت،
تولیدم ل ،پناهگیری (جلوگیری از شکار شدن و مقابله بتا
جریان آب) و تامین غذا (بهطور مستتقیم از تجمت متواد
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آلی و تجم غذا مانند جلبمهای اپتیفیتیتم) را فتراهم
متیآورد ( .)Ahmadi-Nedushan et al., 2006براستاس
نتایج ،ترجیح بسترهای ماسهای-گلی توسط ستگ متاهی
جویباری کرمانشاهی ،میتواند به پنهان شدن این گونته و
فراهم بودن غذا در این نو بسترها مربوط باشد .بتهعتالوه
با توجه به وضعیت ستیالبی بتودن رودخانته دینتورآب در
بعضی نقاط ،این گونه میتواند بتهراحتتی ختود را در زیتر
بستر ماسهای مخفی نماید .بنابراین ،به دلیل اهمیت بستر
در پناهگاه ،تاذیه ،تخمریزی و شکار ،ترکیتب بستتر یتم
ویژگی مهم زیستتگاهی بترای ماهیتان در اکوستیتمهتای
رودخانهای به شتمار متیرود ( Wootton, 1992; Vilizzi
.)and Copp, 2013; Vilizzi et al., 2019
از آنجاییکه بسترهای ماسهای-گلی بیشتر در حاشیه
رودخانه ها یافتت متیشتوند ،در ایتن نتو زیستتگاههتا در
رودخانه دینورآب ،پوششهای کنتارههتای ستاحلی از نتو
علفهای گندمی بودند .این نو پوششهای گیاهی ساحلی
احتماالً باعث ثبات زیستگاه این گونته متیشتود .بتهعبارت
دیگر ،با ورود ریشهها و قطعات کوبی در این نواحی ،ساحل
و بستر رودخانه در برابر فرستایش حفاظتت شتده و باعتث
ایجتتاد تنتتو زیستتتگاهی در نتتواحی جریتتاندار ( )Riffleو
استتخری ( )Poolsمتیشتود ( ;Meehan et al., 1977
 .)Opperman and Merenlender, 2004همچنتین ،ایتن
نو پوشش گیاهی ،میتواند عملکردهای مختلفی از جمله
تأمین مواد کربندار و دیتریت در فشول کم تولید داشتته
باشد؛ بهطوری که مواد دیتریتتی حاصتل از ایتن گیاهتان
میتوانند بستری برای رشد مواد جانوری ریز و بیمهرگان
فتتراهم آورنتد و الزمتته شتترو زنجیتتره غتتذایی در کنتتین
اکوسیستمهایی باشند (.)Wootton, 1992
پژوهش حاضر نشان داد که ارتفا از سطح دریا رابطته
معکوستتی بتتا فراوانتتی گونتته  S. kermanshahensisدارد،
بهطوری که با افتزایش ارتفتا از ستطح دریتا ،از فراوانتی
جویبارماهی کرمانشاهی کاستته متیشتود .در بستیاری از
مطالعات ،ارتفا بهعنوان عامل مهمی در پراکنش ماهیها
( )Jaramillo-Villa et al., 2010از جمله اعضای خانواده
جویبارماهیان ( )Nemacheilidaeدر رودخانتههتا عنتوان
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شده است (.)Tabatabai, 2013; Tabatabai et al., 2014
در ارتفاعات باالتر ،قطر سنگهای بستر درشتتتتر شتده،
عمق بیشتر و عرض رودخانه کم خواهد بتود .در نهرهتای
مرتف از قبیل رودخانه دینورآب ،بسترهای نرم ماستهای-
گلی در نواحی پاییندست رودخانه که با کتاهش عمتق و
افتتزایش عتترض رودخانتته همتتراه استتت ،بیشتتتر مشتتاهده
میشود .از اینرو ،فراوانی گونتهی جویبارمتاهی کرمانشتاه
در ارتفاعات کمتر میتواند بیشتر باشد.
براساس نتایج ،عرض رودخانه بتا فراوانتی جویبارمتاهی
کرمانشاه رابطه مستقیم داشت .بهعبارت دیگتر ،بتا افتزایش
عرض رودخانه ،فراوانی ایتن گونته افتزایش یافتت .افتزایش
عرض رودخانه ،سبب کاهش عمق نیز متیشتود .از ایتنرو،
عرض و عمق رودخانه یم ارتباط نزدیکی با یکدیگر نشتان
میدهند .عمق کمتر رودخانه میتواند با افزایش نفتوذ نتور
به بستر ،سبب افزایش جلبمهای اپتیفیتیتم و در نتیجته
در دسترس قرار گرفتن حشرات و گیاهان آبزی برای تاذیه
این گونه گردد (.)Wootton, 1992; Ponte et al ., 2005
نتایج همچنین نشان داد که با افزایش سرعت جریتان
آب تتتا حتتدی از فراوانتتی جویبارمتتاهی کرمانشتتاه کاستتته
میشود ،و سپ با افزایش سرعت از نقطه اوج حدود یم
متر بر ثانیه بر فراوانی افزوده میشود .ایتن امتر متیتوانتد
بهواسطه نیاز اکسیژنی باالی این گونه باشد .این یافتهها با
نتتتایج  )2014( Hoghoughiکتته بتته بررستتی تشتتخیص
فاکتورهتتای محیطتتی متتاثر پتتراکنش متتاهی خیاطتته
( )Alburnoids echwaldiiو ارزیابی نسبی زیستتگاه ایتن
گونه در دو فشل پتاییز و زمستتان در رودخانته جتاجرود
پرداختنتد ،ماتتایرت داشتتت .مطالعتتات نشتتان داده استتت،
گونههایی که در آبهای کمعمق و با جریان سری زیست
میکنند ،در انتخاب شرایط زیستتگاهی بستیار تخششتی
عمل میکنند .این قبیل گونهها به احتمال زیاد نسبت بته
تاییتتر شتترایط هیتتدرولیم بستتیار حستتاس هستتتند
( .)Teresa and Casatti, 2013ستترعت جریتتان آب،
بهمنزلتته فتتاکتوری مهتتم ،بتتهطتتور مستتتقیم در پتتراکنش
موجودات آبزی در آبهای جاری و بهطتور غیتر مستتقیم
در پتتتتراکنش متتتتواد غتتتتذایی تأثیرگتتتتذار استتتتت
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( .)Ahmadi-Nedushan et al., 2006ویژگی معمول تمام
مطالعات اهمیتت جریتان و عمتق در ترکیتب اجتماعتات
ماهیتان استت ( .)Radkhah et al., 2020زیستتگاههتای
ماهیان بر استاس عمتق و سترعت بته سته دستته ریفتل
( ،)riffleکانال و آبگیر ( )poolتقسیم میشوند کته تنتو
اجتماعات ماهیان در این سه دسته زیستگاه به دو فتاکتور
مهتم عمتق و سترعت بستتگی دارد ( Felley and Hill,.
 .)1983ماهیان کفزی بهراحتی بین مناطق مترده و فاقتد
جریان آب ،در بین سنگها و ریشهی درختان بته ختوبی
پنهان میشوند .این حالت بیشتر بترای گذرانتدن شترایط
زندهمتانی بترای ماهیتان کفتزی متیباشتد .ایتن ماهیتان
میتوانند با در نظر گرفتن کنین متواردی ،بته راحتتی در
شتترایط ناگهتتانی و غیرطبیعتتی در منتتاطق ریفتتل زنتتدگی
کنند .با توجه به وجود بستر قلوه سنگی و ریشته و تنتهی
درختتتتان در برختتتی نتتتواحی رودخانتتته ،جویبارمتتتاهی
کرمانشاهی میتواند در هنگام بروز شرایط نامساعد ،مانند
بارانهتای ستیلخیتز کته در بتین آنهتا پنهتان شتود و
بهراحتی در مناطق ریفل زنده بماند .بتا توجته بته اینکته
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ترجیح زیستگاه نتیجته مجموعته عملکردهتای اکولتوتی،
فیزیولوتیکی و رفتاری یم گونه است و ممکن است ستال
به سال و فشل به فشل تاییر کنتد (،)Rosenfeld, 2003
پیشنهاد میشود که شاخص مطلوبیت زیستگاه در فشتول
و دورههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا یتم بیتنش
کلتتی در ارتبتتاط بتتا زیستتتگاه متتورد استتتفاده و انتختتابی
جویبارماهی کرمانشاه حاصل شود.
این مطالعه نشان داد که زیستگاه انتخابی جویبارماهی
کرمانشاهی مناطقی با سرعت باالی آب بهواسطه نیتاز بته
اکستتیژن مناستتب ،بتتا بستتتر ماستتهای-گلتتی (حاصتتل از
تهنشست رسوبات معلق) ،با عرض زیتاد و ارتفتا و عمتق
کم میباشد که این مناطق در در نواحی میتانی رودخانته
دینورآب واق شده است .با توجه به این موضو  ،تاییراتی
از قبیل برداشت شن و ماسه میتوانتد تتاثیرات منفتی در
حضور ،پراکنش و بقای این گونه داشته باشد .حفاظتت از
این رودخانهها که امروزه بهشدت تحت تاثیر فعالیتهتای
انسانی قرار گرفتهاند ،میتواند در حمایت از زیستگاه ایتن
گونه بومزاد ماثر واق گردد.
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