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 چکیده
 کرمانشاه یماهارجویبهای پراکنش و از جمله محیطدجله به رودخانه گاماسیاب در حوضه  فرعی منتهی هایسرشاخهاز جمله  بدینورآی رودخانه

(Sasanidus kermanshahensis )168جمتو  های انسانی از قبیل کشاورزی قرار گرفته استت. در مباشد. این رودخانه تحت تأثیر فعالیتمی 

-نمونتهتگاه الکتروشتوکر با استفاده از دستایستگاه  21 از بی دینورآرودخانهدر  نشاهکرمای ماهجویبارزیستگاه  بیتمطلو برای مطالعهماهی نمونه 

شاخص (، m) نهعرض رودخا(، mا )ارتفا  از سطح دری(، cmب )آ عمق، (m/sب )های رودخانه شامل سرعت آویژگی، شد. برای این منظوربرداری 

حیطتی و شاخص مطلوبیت زیستگاه با توجته بته رابطته بتین متایرهتای مید. ثبت گرد منطقهدر هر  (cm) سنگ بستر و قطر متوسط سنگ بستر

، یتادر رتفا  از ستطحایم و فاکتورهای نتایج نشان داد که فاکتورهای عرض رودخانه و سرعت آب رابطه مستقفراوانی گونه مورد بررسی قرار گرفت. 

توسط برای ایتن مرودخانه مطلوبیت این که نشان داد  497/0ر با مقدا HSIدارند. شاخص  ماهی عمق آب و شاخص بستر رابطه معکوس با فراوانی

ستتر ببه اکسیژن مناسب،  واسطه نیازمناطقی با سرعت باالی آب به کرمانشاهماهی جویبارزیستگاه انتخابی نشان داد که  همچنین، نتایج. گونه دارد

-بته کته زادبومذخایر این گونه ت از حفاظتواند در جهت مدیریت و می نتایجشد. باو عمق کم میاز سطح دریا با عرض زیاد و ارتفا   ،گلی-ایماسه

 مورد استفاده قرار گیرد.رود، میراث طبیعی کشور به شمار میبخشی از عنوان 

 .عمق، سرعت جریان، دینورآب، زیستگاه، رودخانه کرمانشاهلوچ  ی:کلید واژگان
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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. 
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 مقدمه. 1
ترین عامل تهدیتد ها به عنوان بزرگنابودی زیستگاه

ها یر زیستگاهتنو  زیستی معرفی شده است. تخریب و تای

وستتعت و در نتیجتته محشتتور شتتدن ستتبب کتتاهش 

شتود هتای کوکتم متیهای محلتی در زیستتگاهجمعیت
(Dobson, 1995; Böck and Schülting, 2018; 

Radkhah et al., 2019) امتتر افتتزایش . نتیجتته ایتتن

آمیزی، کتاهش تنتو  تنتیکتی و در نتیجته افتزایش درون

های وان یکی از رُکنخطر انقراض است، لذا زیستگاه به عن

هتا های آبی و حفاظت از گونهمهم در مدیریتِ اکوسیستم

 ,.Arthington et al., 2004; Jacquin et al)مطرح است 

2020; Radkhah et al., 2021).  بتر ایتن استاس، فهتم

مناسب از فاکتورهای محیطی موجود در زیستگاه متاهی و 

 یریت هایشتان بتا جمعیتت ماهیتان بترای متدکتنشمیان

 مبتنتتتتی بتتتتر اکوسیستتتتتم حتتتتا ز اهمیتتتتت استتتتت 

(Naiman and Latterell, 2005 زیستتگاه بتا کیفیتت و .)

نیازهتتای اساستتی همچتتون تولیتتدم ل، رشتتد،  ،مطلتتوب

نمایتد جمعیتت متاهی فتراهم متیرا برای مهاجرت و بقاء 

(Levin and Stunz, 2005 .) وقتتی شترایط زیستتگاه بتا

ته باشتتد، در آن ترجیحتتی ماهیتتان مطابقتتت داشتتدامنتته 

شتوند وفتور مشتاهده متیهای مورد انتظار بهصورت گونه

(Bain and Jia, 2012 در مقابتتل، ایجتتاد .) کتتوککترین

قابتتل تتتاثیر تاییتترات در کمیتتت و کیفیتتت زیستتتگاه، 

خواهتد گذاشتت  هتاآن در دینامیم جمعیتتای مالحظه

(Levin and Stunz, 2005.) 

را تترجیح متاهی یتم زیستتگاه خاصتی  یگونه هر

جایی است که یم ماهی زنتدگی  ،دهد و این زیستگاهمی

اکستیژن  جملهای مطلوب از هکند و باید دارای ویژگیمی

کافی، دمای قابل تحمل، غذای کافی و محل پنهان شتدن 

(. انتخاب زیستتگاه حاصتل پاست  Thurow, 1997باشد )

ای، افتتراد یتتم گونتته بتته عتتواملی نظیتتر نیازهتتای تاذیتته

هتای ختواری و فعالیتتی اقلیمتی، خطتر طعمتهمتایرها

هتای انسانی است. مطلوبیت فیزیکی زیستگاه بترای گونته

ارزیتتابی  متنتتو هتتای ختتام متتاهی بتتا استتتفاده از رو 

ها، ارزیابی مطلوبیتت زیستتگاه این رو  جملهد. از وشمی

 هتتای شتتاخص مطلوبیتتت از طریتتق استتتفاده از متتدل

 ( استتتتت Habitat Suitability Indexزیستتتتتگاه )

(Marcus et al., 1984; Johnston and Slaney, 1996 .)

هتای مطلوبیتت کندگانته های شاخص از منحنیاین مدل

انتد. بترای هتر متایتر متایرهای زیستتگاه تشتکیل شتده

مطلوبیتت از صتفر )نتامطلوب( تتا یتم  دامنه، یزیستگاه

 ; Bain and Bain, 1982) باشتدمی)حمایت کامل گونه( 

Rashleigh et al., 2004 در واقتت .)، HSI  یتتم نمایتته

گونتهاز عددی است و ظرفیت زیستگاه را بترای حمایتت 

صتفر استت  HSIدهد. حداقل ارز  نشان میماهی های 

و حتداک ر باشتد متیزیستتگاه نامناستب نشان دهنده که 

دهتد که زیستگاه مناسب را نشان می استیم  ،ارز  آن

(Behrouzi-Rad et al., 2009; Asadi et al., 2016.) 

دخیل کیفیت زیستگاه ارامترهای متعددی در تعیین پ

یتم از پارامترهتا  با تعیتین رتبته بترای هترکه باشند می

 دستتتتت آورد هتتتتتوان مطلوبیتتتتت زیستتتتتگاه را بتتتتمی

(Wanat, 2002.) شتاخص مطلوبیتت زیستتگاه همچنین، 

هتا ها و زیستگاهها، ارتباط بین گونهبینی حضور گونهپیش

 کنتتتد هتتتای زیستتتتگاه را بررستتتی متتتینیازمنتتتدیو 

(Leakey et al., 2008 .) ها سه این شاخصبه عبارت دیگر

هتا براستاس بینی حضور گونتهپیش( 1) شامل هدف اصلی

-نهبهبود درك ارتباطات گو( 2)زنده، متایرهای زنده و غیر

را هتتای زیستتتگاه کمتتی کتتردن نیازمنتتدی (3)زیستتتگاه و 

(. در Ahmadi-Nedushan et al., 2006) کننتدبررسی می

هتای متاهی را هتایی کته حضتور گونتهکنین متدل ،واق 

کننتتد، بینتتی متتیبراستتاس خشوصتتیات زیستتتگاه پتتیش

و بتته  مفیتتد باشتتند آبریتتزه ضتتتواننتتد در متتدیریت حومی

  اتدهند تا ارتباط بتین تاییترمدیران و محققان اجازه می

  دمتتتاهی را درك کننتتت جوامتتت زیستتتتگاه و شتتترایط 

(Radkhah and Eagderi, 2020a; 2020b)،عالوه بر این . 

. شونداستفاده مینیز ها حفاظت گونه بهبرای کمم ها آن

 فاکتورهتای کتدام که ها در مورد ایناین مدل ؛برای م ال

 هتا درهای حفاظت و احیتاء گونتهزیستگاه باید در فعالیت

 تواننتتد متتدیریت را آگتتاه کننتتدمتتی، نظتتر گرفتتته شتتوند

(Raleigh et al., 1986.) 
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 Sasanidus kermanshahensis)ی کرمانشاه ماهجویبار

Bănărescu and Nalbant, 1966 )ایران از  زادنه بومیم گو

هتای کرخته، کتارون و در حوضته بتوده وحوضه تیگتری  

با توجه به اینکه . (Coad, 2021) گزار  شده است سیروان

زهتای زیستتی ایتن ها و نیادر مورد ویژگی زیادیاطالعات 

با هدف بررستی حاضر ، پژوهش باشدگونه در دسترس نمی

در متتاهی جویبتتاری کرمانشتتاه مطلوبیتتت زیستتتگاه ستتگ

 به اجرا درآمد.در حوضه رودخانه کرخه  رودخانه دینورآب

 

 هامواد و روش. 2

 منطقه مورد مطالعه .2.1
(، واقت  در غترب کشتور از 1 )شکل دینورآبرودخانه 

پت  از  هتای زاگترس منشتاء گرفتته وکوهرشته ارتفاعات

روستاهای توابت  صتحنه و بیستتون، بته رب ین آب شُتام

ریتزد. منبت  تتأمین ایتن رودخانته رودخانه گاماسیاب می

هتا استت. طتول )آب برف و باران( و کشمه نزوالت جوی

کیلتومتر و شتیب متوستط بستتر آن  23تقریبی رودخانه 

 (.Azmoudeh Ardalan, 2004) باشددرصد می 6/1

 

 نقشه استان کرمانشاه و موقعیت رودخانه دینورآب -1 شکل

 

 برداریروش نمونه. 2.2
منطقته )در  7 در 1396 برداری در فروردین متاهنمونه

که در مجمو  شتامل هر منطقه سه ایستگاه انتخاب شد( 

در مسیر رودخانه با استتفاده از دستتگاه بود، ایستگاه  21

 براستتاس رو  دو رفتتت (Samus Mp750) الکتروشتتوکر

 بترداری ونمونته منتاطق. موقعیتت جارافیتایی انجام شتد

ارا ته  1در جتدول  رودخانته یحاشیه و بستر هایویژگی

 30طتول تقریبتی  بترداری درهر تال  نمونتهشده است. 

بترای شناستایی . انجام شد سه تکرار در هر ایستگاه با متر

در محلول استتاندارد عشتاره ها نمونه ،های صید شدهگونه

شتدند شناستایی براساس منتاب   میخم بیهو  و سپ 

(Esmaeili et al., 2018; Coad, 2021نمونه .) از پت  ها

بتا احتیتاط بته آب تتازه منتقتل شتده و بعتد از  ،شمار 

 .شدنداطمینان از بازیابی توانایی شنا، به رودخانه رها 
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 مختلف مناطق در رودخانه یهیحاش و بستر یهایژگیو و یبردارنمونه یهاگاهیجا -1 جدول

 طول و عرض جغرافیایی نوع حاشیه رودخانه نوع بستر منطقه

 N34-53-28 E48-31-56 ایسنگی و درختان حاشیهقلوه شنی و سنگی 1

 N34-52-50  E48-32-11 سنگالخی قلوه سنگ 2

 N34-52-28  E48-32-32 ایسنگالخی و گلی وگیاهان حاشیه شنی و سنگی 3

 N34-51-58 E48-32-38 ایگیاهان حاشیهو  شنی گلی و شنی 4

 N34-51-50 E48-32-43 سنگالخی قلوه سنگ 5

 N34-51-44 E48-32-55 ایسنگالخی زیر پل جاده شنی و سنگی 6

 N34-51-31 E48-31-18 گیاه و علفزار با میانه گیاهی شن و ماسه 7

 

 متغیرهای محیطی .2.3
هتر ایستتگاه از  هیتدرولوتیکیهتای فیزیکتی و یویژگ

جمله ارتفا ، سرعت جریان آب، عرض رودخانه، عمق آب، 

های بستتر و های اجزای بستر از جمله درصد سنگویژگی

گیتری ، بالفاصله بعد از نمونهرهای بستقطر متوسط سنگ

 ،گیتریهتای نمونتهدر کلیته ایستتگاه گیری شتدند.اندازه

ثبتت  GPSز دستتگاه بتا استتفاده ایتا از ستطح درارتفا  

جستتم  رو ستترعت جریتتان آب رودخانتته طبتتق . گردیتتد

شد. برای کتاهش خطتای احتمتالی در  گیریاندازهشناور 

گیری سرعت در سه نوبتت این رو ، در هر ایستگاه اندازه

تکرار شده و میانگین این مقادیر بعتد از ضترب کتردن در 

سترعت جریتان ( به عنتوان 9/0مربوطه )اصالحی ضریب 

  در ایستتتتتتگاه در نظتتتتتر گرفتتتتتته شتتتتتد( m/s)آب 

(Mahdavi, 2016).  برای محاسبه( عرض رودخانتهm ) در

ابتدا، وسط و انتهای هر ایستگاه عرض رودخانه با استفاده 

ه و میتانگین ایتن سته عتدد یری شتدگاز متر نواری اندازه

در هر ایستتگاه  شد. در نظر گرفتهعنوان عرض رودخانه به

رض رودخانته ور تشادفی در سه ترانسکت خطی در عتطبه

مرتبه عمق به کمم شاخص  20 و در هر ترانسکت حدود

( m)عنوان عمق رودخانه به ،میانگینمتریم ثبت گشت و 

با مشاهده دقیق  در هر ایستگاه در محاسبات استفاده شد.

ترکیب سنگی بستر در هتر ایستتگاه و بتا کمتم طبقتات 

 درصتتتد هریتتتتم  ،(2هتتتا )جتتتتدول انتتتدازه ستتتتنگ

 از اجتتتتتزای بستتتتتتر در هتتتتتر ایستتتتتتگاه ثبتتتتتت 

 .(Tabatabai, 2013; Tabatabai et al., 2014) گردیتد

  

 برداریهای نمونهایستگاهدر طبقات قطر متوسط سنگ بستر  -2 جدول

 (mmهای بستر )قطر متوسط سنگ

 400< (Bed rock) بزرگسنگ

 400- 256 (Boulderتخته سنگ )

 256- 64 (Cobbleسنگ فر  )

 64- 2 (Gravelشن )

 2> (Sandماسه )

 
های غالب بستتر ساختار بستر با توجه به میزان قطر سنگ

 50پتالت تشتادفی  20گیری قطر سنگ ودخانه و اندازهر

با توجه به . بندی شدگیری و طبقهمتر اندازهسانتی 50در 

ها سعی بر آن شد که پتالت انتختابی بته تنو  قطر سنگ

ص شتاخ وی انتخاب شود که معرف آن زیستگاه باشتد.نح

 :محاسبه شد( Mahdavi, 2016)بستر توسط فرمول زیر 
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)مستتاحت ناحیتته ستتنگ × 08/0تر= شتتاخص بستت

)مستتاحت ناحیتته تختتته ستتنگی( + ×  70/0ای( + صتتخره

)مستاحت ×  05/0)مساحت ناحیه سنگ فر ( + ×  06/0

 ای()مساحت ناحیه ماسه×  035/0ناحیه شنی( + 

 

و شببباخا ( SIب )محاسببببه شببباخا انت بببا .2.4

 (HSI)مطلوبیت زیستگاه 
دست آوردن اندیک  مطلوبیتت بترای هتر همنظور ببه

ه افتتزار تجزیتته و تحلیتتل اطالعتتات زیستتتگامتایتتر از نتترم

HABSEL version 1.00  شتد. بته کمتم ایتن استتفاده

متاهی جویبار افزار با توجه به رابطته متایتر و فراوانتینرم

انشتتاه، در هتتر ایستتتگاه معتتین، انتتدیک  مطلوبیتتت کرم

Suitability Index (SI) دستت برای هر متایر محیطی به

 c,i/ % A e,i% Ue,i = SI طبتق رابطته SI. شتاخص آمتد

فاصله  iیم متایر محیطی،  cدر این رابطه، . محاسبه شد

درصتد استتفاده متاهی از  e,iU %های آن متایتر، یا طبقه

درصتد  c,iA %یم متایر محیطتی و یم طبقه خاصی از 

 د باشتتتدر دستتتترس بتتتودن آن متایتتتر محیطتتتی متتتی

(2012, Waddle, 2000., et alGuay  .) درصدciU  از یم

گیری ساده از تعداد افراد مشاهده شده در هر طبقه نسبت

آید. درصد در دسترس بتودن بته ایتن ترتیتب دست میبه

متر را شود کته درصتد هتر طبقته از هتر پتارامحاسبه می

محاستتبه، ستتپ  تعتتداد افتتراد در هتتر طبقتته را شتتمار  

هتا را در هتر یم نسبت از این شمار  ،در نهایت. کندمی

محاستبه  Excel 2016 افتزاردرصد از طبقه پارامتر در نرم

 رسد.می ciAکند و به درصد می
 یای که دامنته، یعنی به گونهSIبرای استانداردسازی 

SI عتتد از بتتین صتتفر و یتتم باشتتد، بkernel smoothing 

م برای ادغا ،در نهایت تقسیم شد. SIبر حداک ر  SIمقادیر 

SIکته  ها از میانگین حسابی استفاده گردید. نظر بته ایتن

 متاهی کرمانشتاه جویبتارهتا بترای SIاهمیت هر یتم از 

در  مشخص نشده بود، همگتی دارای وزن یکستان بودنتد.

زیستتگاه  شتاخص مطلوبیتتبترای محاستبه  این مطالعه،

(HSI کل ) میتانگین رابطته بترای گونته متورد مطالعته از

 :(Asadi et al., 2016) هندسی زیر استفاده شد

  (3رابطه )

= HSI 

 

 نتایج. 3
قطعته  168بترداری در مجمتو  در طی عملیات نمونته

 یمیتزان متایرهتای کمت 3در جتدول ماهی صید گردیتد. 

ادیر کمینته، بیشتینه و گیتری شتده بته تفکیتم مقتاندازه

با مشتاهده دقیتق ترکیتب ستنگ  است. ارا ه شدهمتوسط 

 هتابستر در هر ایستگاه و بتا کمتم طبقتات انتدازه ستنگ

ثبت  منطقهدرصد هریم از اجزای بستر در هر (، 2جدول )

بتر استاس نتتایج، کمتترین و بیشتترین  (.4جدول ) گردید

 گردید. ثبت 3و  7 مناطقترتیب در مقدار شاخص بستر به

 برداری ماهیان در منطقه مورد مطالعهمحیطی طی نمونهمتغیرهای زیستو انحراف معیار میانگین دامنه،  -3 جدول

 انحراف معیار نیانگیم حداکثر حداقل رهایمتغ

 72/2 21 25 17 هوا یدما

 01/3 4 12 1 )متر( عرض رودخانه

 21/123 57/918 1123 887 )متر( ارتفا 

 52/9 9/26 5/45 76/13 متر(ی)سانت عمق

 20/0 76/0 94/0 44/0 (هی)متر بر ثان سرعت آب

 21/2 85/10 32 4 متر(ی)سانت قطر سنگ بستر

 78/0 62/4 62/5 86/3 شاخص بستر
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 منطقههای بستر و شاخص بستر در هر درصد سنگ -4ل جدو

سنگتخته سنگ بستر منطقه فر سنگ   شاخص بستر ماسه شن 

1 - 15%  45%  15%  25%  37/5%  

2 - 20%  25%  45%  10%  5/5%  

3 - 40%  30%  25%  5%  86/5%  

4 - - 40%  55%  5%  32/5%  

5 - 5%  5%  70%  20%  85/4%  

6 - 40%  20%  5%  10%  26/5%  

7 - 10%  20%  30%  40%  8/4%  

 

 شاخا مطلوبیت زیستگاه. 3.1

 هتای زیستتگاهیمحتدوده،  HABSELبتا استتفاده از
و فراوانتی  متایرهتای محیطتیر یتم از هبراساس رابطه 

بر اساس نتتایج،  .استنشان داده شده  2در شکل ماهیان 

ان فراوانی ماهیتمتر، سانتی 30با افزایش عمق رودخانه تا 

. بتود امتا پت  از آن بتا کتاهش همتراهیافتت افزایش نیز 

ش انه فراوانی ماهیان افزایبا افزایش عرض رودخهمچنین، 

 د که رابطته معکوستی بتین ارتفتا  ازیافت. نتایج نشان دا

ا بتطوری که سطح از دریا و فراوانی ماهیان وجود دارد، به

ت. افزایش ارتفا  از سطح دریا، فراوانی ماهیان کاهش یافت

مشابه حالتی که برای ارتفا  بیان شتد، در متورد شتاخص 

با افتزایش شتاخص نتایج نشان داد بستر نیز مشاهده شد. 

ایش افزبا عالوه بر این، ن کاهش یافت. بستر فراوانی ماهیا

ش متر، فراوانی ماهیان افتزایسانتی 35تا  بستر قطر سنگ

بته بتیش از بستتر اندکی داشت، اما با افزایش قطر سنگ 

ش متر، میزان فراوانی تا حد قابل تتوجهی افتزایسانتی 35

، در ابتدا با افزایش سترعت، 1بر اساس نتایج شکل  یافت.

هتای بتاال، کتاهش یافتت، امتا در سترعت فراوانی ماهیان

 فراوانی به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

 از یتم هتر بترای (SIزیستگاه ) لوبیتمط هایمنحنی

در  کرمانشتاهی متاهیجویبار توستط محیطتی متایرهای

، شتاخص 3بتر استاس شتکل  ارا ته شتده استت. 3شکل 

 0-1انتخاب بترای هتر یتم از متایرهتای محیطتی بتین 

کتته مقتدار صتتفر نشتتان دهنتده حتتداقل میتتزان  باشتدمی

مطلوبیت و مقدار یتم بیتانگر حتداک ر میتزان مطلوبیتت 

 است.

 متتتاهیجویبارنتتتایج، زیستتتگاه انتختتابی  براستتاس

ای و پوشتش گلتی ماسته در دینتورآب، بستتر کرمانشاهی

همچنین ایتن . بودهای گندمی ساحلی گیاهی از نو  علف

با عرض زیاد و ارتفتا  و  ،مناطقی با سرعت باالی آبگونه 

بنتدی کلیته متایرهتای . طبقتهدادرا ترجیح میعمق کم 

بترای هتر  SIبترداری مقتادیر های نمونتهمحیطی ایستگاه

انتدیک   ،در نهایتت. ارا ه شتده استت 5در جدول  طبقه

و مجمتو   در کل رودخانه برای هر متایر( SIشایستگی )

مطلوبیت  عنوان شاخصبهمیانگین هندسی  براساس هاآن

د محاستتبه و ارا تته گردیتت کتتل رودخانتته( HSIزیستتتگاه )

 (.6)جدول 
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 ی رنگ( های زیستگاهی مورد استفاده )منحنی قرمز رنگ(، در دسترس )منحنی آبی رنگ( و انتخاب شده )منحنی مشکمحدوده -2 شکل

 .HABSELمیانگین فراوانی نسبی حاصل از نرم افزار براساس  ( در رودخانه دینورآبS .kermanshahensisکرمانشاهی ) ماهیجویباربرای 
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 ( S .kermanshahensisکرمانشاهی ) یماهجویبار توسط یکم یرهایمتغ از کی هر یبرا( SI) ستگاهیز تیمطلوب یهایمنحن -3 شکل

 .دینورآب رودخانه در
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 برای هر طبقه SIقادیر مو برداری های نمونهایستگاهدر بندی کلیه متغیرهای محیطی طبقه -5جدول 

 SI بندی متغیرطبقه متغیر SI بندی متغیرطبقه متغیر

 (mارتفا  )

700<800 45/0  
 شاخص بستر

9/4 < 6/5  13/0  

800<900 20/0  6/5 < 3/6  03/0  

900<1000 02/0  

 (mعرض )

8/2 < 2/4  21/0  

1000<1100 80/0  6/5 <7 03/0  

1100<1200 13/0  7< 4/8  91/0  

1200< 02/0  2/11 < 6/12  14/0  

 -  6/12 <14 42/0  

قطر متوسط سنگ 

 (cmبستر )

5>0 04/0  

 (cmعمق )

8< 61  12/0  

10>5  12/0  61 <24 24/0  

10<15 20/0  24<32 94/0  

20<25 14/0  32<40 13/0  

25<30 01/0  
 سرعت آب

(m/s) 

4/0 < 6/0  31/0  

45<50 45/0  8/0 <1 22/0  

 شاخص بستر
5/3 < 2/4  26/0  8/1 <2 45/0  

2/4 < 9/4  20/0     

 

 کرمانشاه ماهیجویبار( برای HSIبرای هر متغیر و شاخص مطلوبیت زیستگاه ) (SI)مقادیر شاخص انتخاب  -6 جدول

 HSI (mارتفاع ) (cmعمق ) (mعرض ) (cmسنگ بستر ) قطر (m/s) تسرع شاخص بستر یرمتغ

 87/0 53/0 27/0 44/0 31/0 89/0 497/0 (SI)شاخص انتخاب 

 

 گیریو نتیجه بحث. 4
انتدازه  سترعت،، ارتفتا  زی،در جوام  ماهیان رودخانه

 رگتذاریاثتتترین متایرهتای رودخانه و عمق از جمله مهم

ند. هر که از باالدست به سمت پایین دست رودخانه هست

یتم رونتد افزایشتی در ترکیتب جوامت   ،رویتمپیش متی

و  ایش انتدازهافتز ،کته علتت آن شودای دیده میرودخانه

تنو  زیستگاه از قبیل تاییرات در عترض، عمتق، سترعت 

 د باشتتتتیتتتتان و ترکیتتتتب بستتتتتر رودخانتتتته متتتتیجر

(Tejerina-Garro et al ., 2005.)  براساس نتتایج، عامتل

ماهی کرمانشتاه، شتاخص جویبارمهم در حضور و فراوانی 

که با کتاهش ایتن شتاخص، . با توجه به اینباشدمیبستر 

بستر کاهش یافته و نتو  بستتر بته طترف  هایقطر سنگ

این گونته بستترهای  ،کند. بنابراینگلی تاییر می-ایماسه

پوشتش  و نتواحی از رودخانته را کته دارایگلی -ایماسه

هتا، در رودخانه .دهدترجیح میهستند، گیاهی در حاشیه 

جن  و اندازه ذرات بستر )سنگی تا کوبی، ریز تا درشت( 

قترار درولیکی )سرعت و حجتم آب( شرایط هیتحت تاثیر 

. ارتباط متاهی بتا ایتن ستاختارها ممکتن استت گیرندمی

هتتای هیتتدرولیکی، رفتتتاری ای از پاستت ترکیتتب پیچیتتده

تواند با اطالعتات ای باشد که نمی)پرهیز از صیاد( یا تاذیه

میتتدانی پارامترهتتای زیستتتگاهی متترتبط حتتل کتترد 

(Radkhah et al., 2020, 2021 در واقت ، بستتر عامتل .)

 مهمی در ایجتاد فضتای زیستتی در یتم زیستتگاه استت

(Bobori et al., 2001 ،و امکتان ستاکن شتدن، حرکتت )

)جلوگیری از شکار شدن و مقابله بتا گیری تولیدم ل، پناه

طور مستتقیم از تجمت  متواد )به جریان آب( و تامین غذا
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ا فتراهم فیتیتم( رهای اپتیآلی و تجم  غذا مانند جلبم

(. براستاس Ahmadi-Nedushan et al., 2006آورد )متی

گلی توسط ستگ متاهی -اینتایج، ترجیح بسترهای ماسه

و این گونته پنهان شدن به تواند جویباری کرمانشاهی، می

عتالوه بتهمربوط باشد. فراهم بودن غذا در این نو  بسترها 

در  دینتورآبستیالبی بتودن رودخانته  با توجه به وضعیت

راحتتی ختود را در زیتر بتهتواند میعضی نقاط، این گونه ب

به دلیل اهمیت بستر بنابراین، ای مخفی نماید. بستر ماسه

ریزی و شکار، ترکیتب بستتر یتم در پناهگاه، تاذیه، تخم

هتای ویژگی مهم زیستتگاهی بترای ماهیتان در اکوستیتم

 Wootton, 1992; Vilizziد )روشتمار متیای به رودخانه

and Copp, 2013; Vilizzi et al., 2019.) 

تر در حاشیه گلی بیش-ایکه بسترهای ماسهجاییاز آن

هتا در شتوند، در ایتن نتو  زیستتگاهرودخانه ها یافتت متی

هتای ستاحلی از نتو  های کنتاره، پوششدینورآبرودخانه 

های گیاهی ساحلی های گندمی بودند. این نو  پوششعلف

عبارت شتود. بتهتگاه این گونته متیاحتماالً باعث ثبات زیس

ها و قطعات کوبی در این نواحی، ساحل با ورود ریشه ،دیگر

و بستر رودخانه در برابر فرستایش حفاظتت شتده و باعتث 

( و Riffle) دارجریتتاندر نتتواحی ایجتتاد تنتتو  زیستتتگاهی 

 ;Meehan et al., 1977) شتودمتی( Poolsاستتخری )

Opperman and Merenlender, 2004ایتن  ،(. همچنتین

تواند عملکردهای مختلفی از جمله نو  پوشش گیاهی، می

داشتته دار و دیتریت در فشول کم تولید تأمین مواد کربن

 طوری که مواد دیتریتتی حاصتل از ایتن گیاهتانباشد؛ به

مهرگان بستری برای رشد مواد جانوری ریز و بی توانندمی

یی در کنتتین شتترو  زنجیتتره غتتذاو الزمتته  دنتتفتتراهم آور

 (.Wootton, 1992باشند ) ییهااکوسیستم

رابطته از سطح دریا ارتفا  نشان داد که پژوهش حاضر 

، دارد S. kermanshahensisمعکوستتی بتتا فراوانتتی گونتته 

طوری که با افتزایش ارتفتا  از ستطح دریتا، از فراوانتی به

در بستیاری از  شتود.ماهی کرمانشاهی کاستته متیجویبار

ها عنوان عامل مهمی در پراکنش ماهیفا  بهارت ،مطالعات

(Jaramillo-Villa et al., 2010 از ) جمله اعضای خانواده

هتا عنتوان ( در رودخانتهNemacheilidae) ماهیانجویبار

. (Tabatabai, 2013; Tabatabai et al., 2014شده است )

تتر شتده، های بستر درشتتدر ارتفاعات باالتر، قطر سنگ

در نهرهتای عرض رودخانه کم خواهد بتود. عمق بیشتر و 

-ای، بسترهای نرم ماستهدینورآبمرتف  از قبیل رودخانه 

کتاهش عمتق و با که دست رودخانه گلی در نواحی پایین

 مشتتاهدهبیشتتتر همتتراه استتت، عتترض رودخانتته افتتزایش 

کرمانشتاه متاهی جویبار یفراوانی گونته ،رواز این. شودمی

 تر باشد.ند بیشتواتر میدر ارتفاعات کم

متاهی جویبارعرض رودخانه بتا فراوانتی  ،براساس نتایج

ش عبارت دیگتر، بتا افتزایبه .رابطه مستقیم داشتکرمانشاه 

. افتزایش یافتت فراوانی ایتن گونته افتزایش ،رودخانه عرض

 ،رو. از ایتنشتودمتی عرض رودخانه، سبب کاهش عمق نیز

دیگر نشتان عرض و عمق رودخانه یم ارتباط نزدیکی با یک

ور تواند با افزایش نفتوذ نتدهند. عمق کمتر رودخانه میمی

فیتیتم و در نتیجته های اپتیبه بستر، سبب افزایش جلبم

در دسترس قرار گرفتن حشرات و گیاهان آبزی برای تاذیه 

 (.Wootton, 1992; Ponte et al ., 2005) این گونه گردد

جریتان  نشان داد که با افزایش سرعت همچنین نتایج

کاستتته متتاهی کرمانشتتاه جویبارفراوانتتی از تتتا حتتدی آب 

شود، و سپ  با افزایش سرعت از نقطه اوج حدود یم می

توانتد شود. ایتن امتر متیمتر بر ثانیه بر فراوانی افزوده می

 با هایافتهواسطه نیاز اکسیژنی باالی این گونه باشد. این به

یص تشتتخکتته بتته بررستتی Hoghoughi (2014 ) نتتتایج

فاکتورهتتای محیطتتی متتاثر پتتراکنش متتاهی خیاطتته 

(Alburnoids echwaldii و ارزیابی نسبی زیستتگاه ایتن )

 گونه در دو فشل پتاییز و زمستتان در رودخانته جتاجرود

 استتت، مطالعتتات نشتتان داده، ماتتایرت داشتتت. پرداختنتد

عمق و با جریان سری  زیست های کمکه در آب یهایگونه

شرایط زیستتگاهی بستیار تخششتی در انتخاب  ،کنندمی

بته ها به احتمال زیاد نسبت این قبیل گونه. کنندعمل می

 تاییتتر شتترایط هیتتدرولیم بستتیار حستتاس هستتتند

 (Teresa and Casatti, 2013.)  ،ستترعت جریتتان آب

یم در پتتراکنش طتتور مستتتقمنزلتته فتتاکتوری مهتتم، بتتهبه

طتور غیتر مستتقیم های جاری و بهموجودات آبزی در آب

 در پتتتتراکنش متتتتواد غتتتتذایی تأثیرگتتتتذار استتتتت 
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(Ahmadi-Nedushan et al., 2006) ویژگی معمول تمام .

مطالعات اهمیتت جریتان و عمتق در ترکیتب اجتماعتات 

هتای . زیستتگاه(Radkhah et al., 2020) ماهیتان استت

ریفتل ماهیان بر استاس عمتق و سترعت بته سته دستته 

(riffle) کانال و آبگیر ،(pool )شوند کته تنتو  یتقسیم م

اجتماعات ماهیان در این سه دسته زیستگاه به دو فتاکتور 

 .,Felley and Hillمهتم عمتق و سترعت بستتگی دارد )

راحتی بین مناطق مترده و فاقتد ماهیان کفزی به (.1983

ی درختان بته ختوبی ها و ریشهجریان آب، در بین سنگ

یط این حالت بیشتر بترای گذرانتدن شترا .شوندپنهان می

باشتد. ایتن ماهیتان متانی بترای ماهیتان کفتزی متیزنده

توانند با در نظر گرفتن کنین متواردی، بته راحتتی در می

زنتتدگی ریفتتل شتترایط ناگهتتانی و غیرطبیعتتی در منتتاطق 

ی کنند. با توجه به وجود بستر قلوه سنگی و ریشته و تنته

ی متتتاهدرختتتتان در برختتتی نتتتواحی رودخانتتته، جویبار

مانند  ،بروز شرایط نامساعد هنگامد در توانمی یکرمانشاه

هتا پنهتان شتود و خیتز کته در بتین آنهتای ستیلباران

بتا توجته بته اینکته زنده بماند. ریفل راحتی در مناطق به

مجموعته عملکردهتای اکولتوتی، نتیجته ترجیح زیستگاه 

ل فیزیولوتیکی و رفتاری یم گونه است و ممکن است ستا

، (Rosenfeld, 2003نتد )و فشل به فشل تاییر ک به سال

در فشتول  شود که شاخص مطلوبیت زیستگاهپیشنهاد می

های مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا یتم بیتنش و دوره

 ارتبتتاط بتتا زیستتتگاه متتورد استتتفاده و انتختتابیکلتتی در 

 حاصل شود. ماهی کرمانشاهجویبار

ی ماهزیستگاه انتخابی جویباراین مطالعه نشان داد که 

واسطه نیتاز بته مناطقی با سرعت باالی آب به یکرمانشاه

حاصتتل از )گلتتی -ایاکستتیژن مناستتب، بتتا بستتتر ماستته

با عرض زیتاد و ارتفتا  و عمتق  معلق(،نشست رسوبات ته

در نواحی میتانی رودخانته که این مناطق در  باشدکم می

تاییراتی با توجه به این موضو ،  واق  شده است. دینورآب

توانتد تتاثیرات منفتی در و ماسه میبرداشت شن از قبیل 

از حفاظتت  حضور، پراکنش و بقای این گونه داشته باشد.

هتای شدت تحت تاثیر فعالیتها که امروزه بهاین رودخانه

تواند در حمایت از زیستگاه ایتن ، میاندانسانی قرار گرفته

 .ماثر واق  گردد گونه بومزاد
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