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 Oxynemachilus) یابیک یبارماهیجو یستگاهز یمقدمات یابیارز

kiabii Golzarianpour, Abdoli & Freyhof, 2011 در )

 استان کرمانشاه ینورآب،د ۀرودخان

 

 2هادی پورباقر؛ 2سهیل ایگدری؛ 1علیرضا رادخواه

 

 اندانشجوی دکتری گروه  شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایر -1

 دانشیار گروه  شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران -2

 (11/32/33تاریخ پذیرش -62/30/33)تاریخ دریافت  

 

 :چکیده

بررسی ی است. این پژوهش با هدف ارودخانهی شیرین و هاآبرویۀ ارزیابی زیستگاه، روشی متداول برای بررسی نیازهای زیستگاهی ماهیان در 

ی ماهیان، از آورجمعاستان کرمانشاه انجام گرفت. برای  در رودخانۀ دینورآب( Oxynemachilus kiabii) کیابیی ماهزیستگاه جویبار گیشایست

بر ثبت ی صورت گرفت. افزونبردارنمونه رفتکبه روش یدستگاه الکتروشوکر با استفاده از  0331 نیفروردهفت ایستگاه در مسیر رودخانۀ دینور در 

(، قلیاییت cmر )(، قطر متوسط سنگ بستm(، عرض رودخانه )cm) (، عمقm/s) بسرعت آدمای آب، شامل  محیطی یهایژگیوراوانی ماهیان، ف

(pH( هدایت الکتریکی ،)EC( و کل مواد جامد محلول )TDS )یرهایمتغ ینبا توجه به رابطۀ ب یستگاهز یتمطلوبنمایۀ ثبت شد.  یستگاهدر هر ا 

زیستگاه برای جویبارماهی کیابی در رودخانۀ دینورآب نواحی دارای عرض  نیترمطلوببراساس نتایج،  .شد یبررسمورد نظر گونۀ  یراوانو ف یطیمح

میکروزیمنس بر  EC 341-311، گرادیسانتدرجۀ  22-23، دمای آب متر بر ثانیه 04/1-74/1، سرعت جریان متریسانت 21-37متر، عمق  2/4-1

 است. در پژوهش حاضر، مقدار نمایۀ متریسانت 4-1و قطر متوسط سنگ بستر کمتر از  بر لیتر گرمیلیم pH 32/8-4/4 ،TDS 101-481، متریسانت

 یهایژگیاز نظر و آبطور کلی رودخانۀ دینورنتایج نشان داد که بهتعیین شد. در مجموع،  40/1برای جویبارماهی کیابی ( HSIت زیستگاه )لوبیمط

 یهایژگیوی انسانی که سبب تغییر در هاتیفعال، آمدهدستبهی هاافتهۀ جویبارماهی کیابی دارد. با توجه به یگونبرای  متوسطیمطلوبیت ، زیستگاهی

ن بر پراکنش جویبارماهی کیابی در ای توانندیم، شوندیمرودخانه  جریان، هدایت الکتریکی و بستر سرعت عمق، ژهیوبهرودخانۀ دینورآب  محیطی

به جلوگیری از استخراج  توانیمگونه در رودخانۀ دینورآب  این از جمعیت حفاظت برای مدیریتی اقدامات نیترمهم، از رونیارودخانه تأثیر بگذارند. از 

 ی صنعتی و کشاورزی اشاره کرد.هاپسابشن و ماسه از بستر رودخانه و همچنین ورود 

 

 یستگاهز یتمطلوب یۀعمق، نما ب،ینورآد یابی،ک یبارماهیجو واژگان:کلید 

                                                 
  :ایمیل:                                                       12132223177نویسنده مسئول؛ تلفن soheil.eagderi@ut.ac.ir 



 0711 پاییز ،3 شماره ،47دوره ایران، طبیعی منابع طبیعی، زیست محیط

 720صفحه 

 مقدمه .1

 در اقدام نیترمهم زیستگاه کیفیت ارزیابی

محیط زیست است  به مربوط یهایریگمیتصم

(Morris & Ball, 2006 و )در یاگسترده کاربرد 

بررسی اجتماع ماهیان و دارد.  طبیعی منابع مدیریت

در زمینۀ  تواندیمشرایط زیستگاهی این موجودات 

ی هر اکوسیستم کاربرد شناختبومی هایژگیوس انعکا

 Oberdorff et al., 2001; Stonerداشته باشد )

et al., 2001; Lauria et al., 2015گونه (. این

 جوامع در تغییرات ینیبشیپ امکانها، پژوهش

 از ناشی محیطی شرایط را که از راه تغییر بیولوژیکی

 کندیم هم، فراشودیمایجاد  انسانی یهاتیفعال

(Teresa & Casatti, 2013.) 

 یهاستمیاکوس در هیدرولوژیکی یهایژگیو تغییر

 تخریب انسانی مانند یهاتیفعال ۀواسطبه ایرودخانه

 سرعت و تولید مثل موفقیت بقا، بر تواندیم زیستگاه

 آثار ماهی یهاگونه ویژهبه آبزی موجودات رشد

 اثر ارزیابی برای امگ اولین بنابراین. داشته باشد منفی

 ی وارودخانه یهاستمیاکوس بر انسانی یهاتیفعال

 نیازهای درک ها،آن زیستی تنوع از حفاظت

 Radkhah etاست ) آن یهاسمیارگان زیستگاهی

al., 2020تأثیر رودخانه هیدرولوژیکی های(. ویژگی 

 تغذیه متابولیسم، ماهیان و شدت پراکنش در مهمی

 انتخاب(. Jowett et al., 2007)د دار آنها رفتار و

 یک در ماهی گونه یک که معناست این به زیستگاه

 شودیمیافت  بیشتر است، مناسب که خاص زیستگاه

(Rosenfeld, 2003عوامل .) متعددی در محیطی 

اند. با مهم توسط یک گونه زیستگاه فرایند انتخاب

 تناسب بررسی برایها مدلبسیاری از  وجود این،

 پارامترهای از یارودخانه هایگونه گاهزیست

 نوع عرض، جریان، سرعت عمق، مانند هیدرولوژیکی

عنوان به رودخانه گیاهی پوشش و ارتفاع شیب، بستر،

 ,Teresa & Casatti) کنندیم استفاده مهم عوامل

2013; Asadi et al., 2016a, 2016b; 

Ahmadzadeh et al., 2018.) 

بررسی نیازهای  منظوربهی ی مختلفهاهیروامروزه 

ی در هاگونه ژهیوبهی ماهی هاگونهزیستگاهی 

معرض خطر در نظر گرفته شده است. شایستگی 

ی شناسبومای متداول در تحقیقات زیستگاه رویه

آبزیان است که تاکنون در بسیاری از تحقیقات 

Tabatabaei (2103 ،)ی از جمله المللنیبداخلی و 

Tabatabaei (، 2104ران )و همکاAsadi  و

و  Ahmadzadeh(، b2101؛ a2101همکاران )

و همکاران  Pishkahpour( و 2108همکاران )

 مطلوبیت شاخص از ( استفاده شده است.2103)

 در کردن مشخص برای اغلب (HSI) زیستگاه

 و شیرین آب هایماهی برای زیستگاه بودن دسترس

طور است. این روش به شده استفاده ایرودخانه

 بر انسانی هایتأثیرات فعالیت بینیپیش معمول برای

 Bennetsen etآبزی کاربرد دارد ) هایاکوسیستم

al., 2021نمایه .)( های مطلوبیتSIاغلب ) طوربه 

 مانند)ریززیستگاه  مختلف متغیرهای برای جداگانه

 ایجاد( سرعت و عمق زیرالیه، اندازۀ پوشش،

 ینیبشیپ شناسانهدف زیست اما اگر شوند،می

 هایجریان در زیستگاه کل در موجود تغییرات

 & Vadasشوند ) ادغام باید ها SIاین باشد، مختلف

Orth, 2001.)  

( از Oxynemachilus kiabiiجویبارماهی کیابی )

ی داخلی ایران هاآبدر  زادبومماهیان جویباری 

 اولین بار از چشمۀ دهنوکه رود. این گونه می شماربه

در نزدیکی رودخانۀ گاماسیاب گزارش شد 

(Golzarianpour et al., 2011 ،)ی هارودخانه در
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 شودمیدینورآب و سراب روانسر یافت  گاماسیاب،

(Esmaeili et al., 2018; Froese & Pauly, 

 یهامعمول در بخشطور ماهیان به(. جویبار2021

ها و مانند باتالق ساکن، یهاستگاهیز دیگرعمق یا کم

. شوندیممخازن و سدها حضور یافت  آبهای پشت

پوشش گیاهی و  ۀواسطبه اغلب هاستگاهیزقبیل این 

قرار سایه رودخانه در  یۀحاشدر انبوه  اندرخت

طور آب به (.Radkhah et al., 2021a) رندیگیم

کلی دارای مقدار کمی مواد معدنی محلول است، بافر 

آزاد شدن تدریجی  لیدلبه pHو مقدار  ضعیفی دارد

ممکن ، تجزیهاسیدهای آلی از مواد گیاهی در حال 

ممکن  هاستگاهیزاین بستر  .برسد نیز 3-7ه ب است

 Radkhah) شده باشداست از گل یا ماسه تشکیل 

et al., 2021a.)  ماهیان جویباری، زیستگاه طبیعی

 دامنۀها و جویبارهای بسترهای شنی رودخانهاغلب 

 Riehl andآب است )آهستۀ  انجریبا  هاکوه

Baensch, 1991 .) 

با وجود اهمیت جویبارماهی کیابی از دیدگاه 

که  دهدیماکولوژیک، بررسی منابع پیشین نشان 

ی زیستی و هایژگیواطالعات اندکی دربارۀ 

ی این گونه وجود دارد. در فهرست شناختبوم

IUCN ،وضعیت حفاظتی جویبارماهی کیابی ،

 ,.Golzarianpour et alتوصیف شده ) نشدهارزیابی

2011; Froese & Pauly, 2021; FishBase, 

(، اما شایان ذکر است که دامنۀ زیستگاهی این 2021

های داخلی ایران محدود است و از طرف گونه در آب

های آن تحت تأثیر دیگر، بسیاری از زیستگاه

یۀ رویبی مختلف انسانی از قبیل برداشت هاتیفعال

ی صنعتی، تخریب زیستگاه و هایآلودگورود  آب،

 ,.Esmaeili et al) اندگرفتهقرار  هیرویبصید 

، با توجه به اهمیت حفاظت از رونیا(. از 2018

و همچنین نیازهای حفاظتی این  زادبومی هاگونه

گونه، اجرای تحقیقات جامعی دربارۀ خصوصیات 

یران ی این گونه در اشناختبومی هاجنبهزیستی و 

 ضرورت دارد. 

زاد و لزوم ی بومهاگونهبه اهمیت حفاظت از با توجه 

بررسی نیازهای زیستگاهی جویبارماهی کیابی 

(O. kiabii پژوهش حاضر ،)تعیین نمایۀ  منظوربه

مطلوبیت زیستگاه این گونه در رودخانۀ دینورآب 

رویکرد رویۀ واقع در حوضۀ کرخه انجام گرفت. 

ه نحوی است که برای شناسایی ارزیابی زیستگاه ب

ی گونه، عوامل تهدیدکننده، هایازمندینمتغیرها، 

شناسی و باید زیستغیره ی تناسب و هاهینماتعیین 

ی درک شده باشد، در غیر خوببهرفتارشناسی گونه 

توان رویۀ ارزیابی زیستگاه را این صورت نمی

(. Guay et al., 2000درستی به سرانجام رساند )به

ابراین ضروری است که دانش کافی در زمینۀ بن

ی مشابه در دسترس هاگونهشناسی گونۀ هدف و بوم

 باشد.

 هامواد و روش .2

 . منطقۀ پژوهش 2-1

ی مهم رودخانۀ هاسرشاخهرودخانۀ دینورآب از 

 شاخه چهار از گاماسیاب در استان کرمانشاه است که

 و کندوله سنقر، صحنه، روستاهای شمالی ارتفاعات از

حوضۀ دینور از  .ردیگیمسرچشمه  سرتخت

 شماربهنسبت مرتفع و پُرشیب ی آبریز بههاحوضه

و در بخش باالدست سد کرخه واقع شده  رودیم

 ;Taleghani & Homauni, 2012است )

Azinmehr et al., 2015 وسعت این حوضه در )

 کیلومتر مربع است.  0411حدود 

اند حوضه دائمی واقع در اینهای بیشتر رودخانه
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 یبردارنمونهی هاستگاهیااستان کرمانشاه، رودخانۀ دینورآب و  موقعیت -1 شکل

 یبردارنمونهی هاستگاهیاهای ظاهری موقعیت جغرافیایی و ویژگی -1 جدول

 طول و عرض جغرافیایی نوع حاشیۀ رودخانه نوع بستر ایستگاه

 N34-53-28  E48-31-56 یاهیو درختان حاش یسنگقلوه شنی و سنگی 0

 N34-52-50  E48-32-11 سنگالخی سنگقلوه 2

 N34-52-28   E48-32-32 یاهیگیاهان حاش سنگالخی و گلی و شنی و سنگی 3

 N34-51-58  E48-32-38 یاهیگیاهان حاشو  شنی گلی و شنی 7

 N34-51-50  E48-32-43 سنگالخی سنگقلوه 4

 N34-51-44  E48-32-55 یال جادهسنگالخی زیر پُ شنی و سنگی 1

 N34-51-31  E48-31-18 گیاه و علفزار با میانۀ گیاهی شن و ماسه 4

 (Oxynemachilus kiabiiجویبارماهی کیابی ). 1شکل 

. متوسط بارش دنوندیپیمو به رودخانۀ دینورآب 

در  متریلیم 441ساالنه در حوضۀ دینور در حدود 

 علتبه( که Azinmehr et al., 2015سال است )

صورت برف نازل به هابارشارتفاع زیاد در این ناحیه، 

طول  (.Taleghani & Homauni, 2012) شوندیم

کیلومتر و شیب  23 دینورآب تقریبی رودخانۀ

 Azmoudeh) درصد است 1/0متوسط بستر آن 

Ardalan, 2004.) 
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 (Mahdavi, 2016تحت بررسی ) یهاستگاهیادر طبقات قطر متوسط سنگ بستر  -2 جدول

 

 

 

 

 

 

 تحت بررسیی هاستگاهیادر  محیطیو میانگین متغیرهای  بیشینه، کمینه -3 جدول

 نیانگیم حداکثر حداقل ارهیمتغ

 20 24 04 متر(دمای آب )سانتی
 7 02 0 )متر( عرض رودخانه

 3/21 4/74 41/03 (متری)سانت عمق

 41/1 37/1 77/1 (هی)متر بر ثان سرعت آب

 84/01 32 7 (متری)سانت قطر سنگ بستر

 12/7 12/4 81/3 شاخص بستر

TDS (گرمیلیم )34/181 873 442 در لیتر 

pH 24/4 24/8 13/4 

EC 244 740 34/372 

 

 بستر و شاخص بستر در هر ایستگاه یهادرصد سنگ -4ل جدو

هاستگاهیا سنگتخته   فرشسنگ   ماسه  شن  رشاخص بست    
0 04%  74%  04%  24%  34/4%  

2 21%  24%  74%  01%  4/4%  

3 71%  31%  24%  4%  81/4%  

7 - 71%  44%  4%  32/4%  

4 4%  4%  41%  21%  84/7%  

1 71%  34%  01%  04%  21/4%  

4 01%  21%  31%  71%  8/7%  

 

این پژوهش در طی : ی ماهیانآورجمع. 2-2

در هفت  0331 ماهنیفروردی در بردارنمونهعملیات 

 20ایستگاه )هر ایستگاه با سه تکرار، در مجموع 

ایستگاه( در مسیر رودخانۀ دینورآب واقع در استان 

 این در ایستگاه بکرمانشاه انجام گرفت. انتخا

 توجه به با و مسیر رودخانه پیمودن با رودخانه

 رودخانه، عرضی ی مقاطعهاوخمچیپ همچون عوارضی

 وجود همچنین بستر و جنس ارتفاع، بستر، شیب

 ,.Pishkahpour et alگرفت ) صورت آلودگی منابع

 تعیین ینحوبه هاستگاهیا(. در این پژوهش، 2019

 از متأثر با یکدیگر، همپوشانینا برافزون که شدند

در منطقه نباشند  انسانی شدید یهاتیفعال

(Abdollahpour et al., 2020مختصات .) 

 دربررسی تحت نقاط  ظاهری هایویژگی و جغرافیایی

 (mmبستر ) یهاقطر متوسط سنگ

 711< (Bed rock) بزرگ سنگ
 711- 241 (Boulderسنگ )تخته

 241- 17 (Cobbleسنگفرش )
 17- 2 (Gravelشن )

 2> (Sandماسه )
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برای شده )منحنی مشکی( )منحنی قرمز(، در دسترس )منحنی آبی( و انتخاب شدهزیستگاهی استفاده یهامحدوده -2 شکل

  رودخانۀ دینورآبدر ( Oxynemachilus kiabii) کیابیی ماهجویبار

پژوهش،  یننشان داده شده است. در ا 0جدول 

و  Plattsنوع بستر رودخانه طبق پروتکل  ییشناسا

در این پژوهش، از ( انجام گرفت. 0383همکاران )

به روش  (Samus Mp750)دستگاه الکتروشوکر 

پشتیبان  عنوانچوک بهو همچنین تور سا رفتکی

ی در بردارنمونهی استفاده شد. فرایند بردارنمونهبرای 
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متر و با سه تکرار  31هر ایستگاه با طول تقریبی 

 Eagderi et al., 2021; Radkhah etانجام گرفت )

al., 2020, 2021b; .)آمده پس از دستبهی هانمونه

بیهوشی در محلول عصارۀ میخک، با استفاده از 

( Coad, 2021لیدهای شناسایی جدید و معتبر )ک

شناسایی شدند. پس از شناسایی گونۀ مورد نظر و 

ی هانمونهتعیین فراوانی آن در هر ایستگاه، 

شده با نهایت احتیاط به آب بازگردانده یآورجمع

 شدند.

منظور در این پژوهش به محیطی: . متغیرهای3-2

گی زیستگاه ثر بر شایستؤتعیین فهرست متغیرهای م

 یهاگونۀ هدف و درجۀ اهمیت این متغیرها، پژوهش

 Tabatabaie et al., 2013; Tabatabaie)پیشین 

et al., 2015; Asadi et al., 2016a, 2016b; 

Zamani et al., 2017 ) مشابه  یهاگونهمورد در

طور کامل به Nemacheilidaeمانند اعضای خانوادۀ 

 شد.بررسی 

ریان آب، عرض رودخانه، عمق دمای آب، سرعت ج

( و pHیت )ی(، قلیاTDSآب، کل مواد جامد محلول )

بستر  یهااجزای بستر شامل درصد سنگ یهایژگیو

بستر، بالفاصله بعد از  یهاو قطر متوسط سنگ

 شدند.  یریگاندازه یریگنمونه

سرعت جریان آب رودخانه طبق روش  سرعت آب:

 یکاهش خطا یشد. برا یریگجسم شناور اندازه

 یریگاندازه یستگاهروش، در هر ا یندر ا یاحتمال

 یرمقاد ینا یانگینسرعت در سه نوبت تکرار شد و م

( 3/1مربوط ) اصالحی یببعد از ضرب کردن در ضر

در نظر  یستگاه( در اm/sآب ) یانعنوان سرعت جربه

 .(Mahdavi, 2016) گرفته شد

حت ی تهاستگاهیادمای آب در همۀ  دمای آب:

ی ریگاندازهبررسی با استفاده از دماسنج دیجیتال 

 شد.

( و pH(، قلیاییت )TDSکل مواد جامد محلول )

ی ریگاندازه منظوربه: (ECهدایت الکتریکی )

 پارامتریمولت از تستر ECو  pH ،TDSفاکتورهای 

 استفاده شد. HI98131 مدل

( در m) رودخانه عرضمحاسبۀ  یبرا عرض رودخانه:

عرض رودخانه با  یستگاههر ا یوسط و انتها ابتدا،

سه  ینا یانگینو م یریگاندازه یاستفاده از متر نوار

 شد. گرفته نظر درعنوان عرض رودخانه عدد به

در سه  یطور تصادفبه یستگاهدر هر ا عمق رودخانه:

در طول عرض رودخانه و در هر  یترانسکت خط

مرتبه عمق به کمک شاخص  21ترانسکت حدود 

عنوان عمق رودخانه به یانگین،و م شدثبت  یکمتر

(mدر هر ا )در محاسبات استفاده شد یستگاه 

(Eagderi et al., 2021). 

بستر  یسنگ یبترک یقبا مشاهدۀ دق ترکیب بستر:

ها و با کمک طبقات اندازۀ سنگ یستگاهدر هر ا

بستر در هر  یاز اجزا یک درصد هر ،(2)جدول 

 ;Tabatabaei, 2013ثبت شد ) یستگاها

Tabatabaei et al., 2015 .) ساختار بستر با توجه

 یریگغالب بستر رودخانه و اندازه یهابه قطر سنگ

 41در  41 یپالت تصادف بیستقطر سنگ 

شد. با توجه به  یبندو طبقه یریگاندازه یمتریسانت

به  یشد که پالت انتخاب یها سعتنوع قطر سنگ

 باشد. یستگاهآن ز انتخاب شود که معرف ینحو

 & Jowett) 0 توسط رابطۀشاخص بستر 

Richardson, 1990 ):محاسبه شد 

 

(0) 

سنگ یۀ )مساحت ناح× 18/1شاخص بستر= 
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( + یسنگتختهیۀ )مساحت ناح×  41/1( + یاصخره

×  14/1سنگفرش( + یۀ )مساحت ناح×  11/1

یۀ )مساحت ناح×  134/1( + یشنیۀ )مساحت ناح

 (یاماسه
 

 یت( و مطلوبSIانتخاب ) یهاهیمحاسبۀ نما. 4-2

نمایۀ دست آوردن منظور بهبه :(HSI) یستگاهز

 لیوتحلهیافزار تجزاز نرم یرهر متغ یبرا یتمطلوب

 HABSEL version 1.00 یستگاهاطالعات ز

. به (Asadi et al., 2016a, 2016b) استفاده شد

 یوانو فرا یرافزار با توجه به رابطۀ متغنرم ینکمک ا

نمایۀ  ین،مع یستگاهکرمانشاه، در هر ا یماهیبارجو

 یرهر متغ یبرا Suitability Index (SI) یتمطلوب

e,i = SI طبق رابطۀ  SIنمایۀ . آمددست به یطیمح

c,i/ % A e,i% U رابطه،  ینمحاسبه شد. در اc یک 

 % یر،آن متغ یهاطبقه یافاصله  i یطی،مح یرمتغ

e,iU یکاز  یخاصۀ طبق یکاز  یدرصد استفاده ماه 

درصد در دسترس بودن آن  c,iA %و  یطیمح یرمتغ

 ciU(. درصد Waddle, 2012است ) یطیمح یرمتغ

شده ساده از تعداد افراد مشاهده یریگنسبت یکاز 

 . دیآیدست مدر هر طبقه به

درصد هر  بودن، دسترس در درصد برای محاسبۀ

اد افراد هر سپس تعد و طبقه از هر پارامتر محاسبه

 یناز ا ینسبت یت. در نهاشودیطبقه شمارش م

افزار ها در هر درصد از طبقۀ پارامتر در نرمشمارش

Excel 2016  محاسبه و به درصدciA  رسانده

 .شودمی

 ینب SI ۀکه دامن یاگونه، بهSI یاستانداردساز یبرا

 Kernelای )هموارسازی هسته باشد، بعد از 0صفر و 

smoothing) یرمقاد SI  بر حداکثرSI شد.  یمتقس

 یحساب یانگینها از مSIادغام  یبرا یت،در نها

هر  یتاهم مشخص نشدنبه  با توجهاستفاده شد. 

 یکرمانشاه، همگ یماه جویبار یها براSIاز  یک

 یپژوهش، برا ینبودند. در ا یکسانوزن  یدارا

 ی( کل براHSI) زیستگاه نمایۀ مطلوبیتمحاسبۀ 

 زیر هندسی میانگینبررسی از رابطۀ  گونۀ تحت

 :(Theuerkauf & Lipcius, 2016شد ) استفاده

(2) 

HSI 

= 

 

هیچ  تأثیرعلت اینکه اهمیت و بهن رابطه در ای

ی مشخص صورت کم  یک از فاکتورهای زیستگاهی به

صورت یکسان با یکدیگر ترکیب نبود، فاکتورها به

ن پژوهش، در ای (.Bovee, 1986شدند )

(، در دسترس usedمورد استفاده ) یهامحدوده

(available )( و انتخابیselectivity برای گونۀ )

 مورد نظر تعیین شد.

 نتایج .3

مقادیر حداقل، حداکثر و میانگین متغیرهای 

 3ی تحت بررسی در جدول هاستگاهیازیستگاهی در 

نشان داده شده است. براساس این جدول، کمترین 

متر ثبت  02متر و بیشترینِ آن  0انه، عرض رودخ

 41/03بر این، محدودۀ عمق رودخانه بین شد. افزون

متر بر  37/1تا  77/1و سرعت آب  متریسانت 4/74تا 

ثانیه متغیر بود. نتایج نشان داد که دامنۀ قلیاییت 

(pH بین )24/4-24/8( هدایت الکتریکی ،ED بین )

و کل مواد  متریسانتمیکروزیمنس بر  740-244

 در گرمیلیم 442-873( بین TDSجامد محلول )

ی بستر و هاسنگلیتر بود. در تحقیق حاضر، درصد 

(. 7شاخص بستر برای هر ایستگاه تعیین شد )جدول 

آمده، کمترین و بیشترین مقدار دستبهبراساس نتایج 
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ثبت  3و  4ی هاستگاهیادر  بیترتبهشاخص بستر 

، 4ین شاخص در ایستگاه ی که مقدار اطوربهشد، 

 دست آمد.درصد به 81/4، 3درصد و در ایستگاه  8/7

رابطۀ  2در شکل  :شاخص مطلوبیت زیستگاه. 3-1

بین هر یک از متغیرهای زیستگاهی و فراوانی ماهیان 

 نیترمطلوبنشان داده شده است. براساس نتایج، 

زیستگاه برای جویبارماهی کیابی در رودخانۀ 

متر،  1-2/4حی دارای عرض رودخانه دینورآب، نوا

 04/1-74/1، سرعت جریان متریسانت 21-37عمق 

، گرادیسانتدرجۀ  22-23دمای آب  ،متر بر ثانیه

، مترمیکروزیمنس بر سانتی EC 341-311مقادیر 

 TDS 101-481، مقادیر pH 32/81-4/4مقادیر 

و قطر متوسط سنگ بستر کمتر از  بر لیتر گرمیلیم

 است. متریسانت 4-1

در متغیرهای محیطی برای هر کدام از  SI یبندطبقه

ی براساس بندطبقهارائه شده است. این  4جدول 

تهیه شده است.  HABSEL افزارنرمخروجی 

( برای هر یک از SIهمچنین مقدار شاخص انتخاب )

ارائه شده است. بر  1متغیرهای زیستگاهی در جدول 

( HSIزیستگاه ) اساس این جدول، شاخص مطلوبیت

 تعیین شد. 74/1برای جویبارماهی کیابی 

 

 بحث و نتیجه گیری .4

ارزیابی زیستگاه جویبارماهی  منظوربهپژوهش حاضر 

 (SIبراساس مقدار شاخص انتخاب ) تحت بررسی یهاستگاهیادر متغیرهای محیطی  یبندطبقه -5جدول 

 

 متغیر
 

متغیر یبندطبقه  

 

SI 

 

 متغیر
 

متغیر یبندطبقه  

 

 

SI 

 

 (mعرض )

 

2/0 < 7/2  12/1   

 عرض پوتامال

(m) 

 

 

 

7/2 < 1/3  41/1  

7/2 < 1/3  41/1  8/7 <1 73/1  

1< 2/4  83/1  1< 2/4  13/1  
02< 2/03  13/1  2/4 < 7/8  84/1  
  02< 2/03  13/1  

 

 

pH 
 

77/4>32/4 44/1   

 

 (C°دمای آب )

08<03 41/1  

18/4>41/4  13/1  03<21 87/1  

18/4 < 8/4  28/1  21<20 13/1  

8/4 < 32/4  87/1  20<22 13/1  

01/8 < 28/8  13/1  22<23 83/1  
  27<24 08/1  

 

 

 (cm) عمق

08<22 71/1   

 سرعت آب

(m/s) 

04/1 < 27/1  14/1  

22<21 14/1  27/1 < 30/1  11/1  

21<31 88/1  30/1 < 38/1  

 

18/1  

 31<37 

 

84/1  38/1 < 74/1  

 

47/0  

  74/1 < 42/1  

 

48/1  
37<38 

 

14/1  42/1 < 43/1  

 

27/1  
72<71 

 

13/1  43/1 < 11/1  

 

00/1  
 

TDS 
(mg/l) 

441<481 11/1   

EC 

241<311 

 

73/1  
481<101 80/1  311<341 84/1  
431<411 17/1  341<711 

 

41/1  
411<431 81/1     

 

قطر متوسط سنگ بستر 

(cm) 

4<1 32/1     
1<4 41/1     
4<8 08/1     
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( در رودخانۀ دینورآب انجام O. kiabiiکیابی )

گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای عمق، هدایت 

الکتریکی، سرعت جریان آب و قطر متوسط سنگ 

بیشترین تأثیر را بر نمایۀ مطلوبیت  بیترتبهبستر 

زیستگاه جویبارماهی کیابی در رودخانۀ دینورآب 

 داشتند. 

 عمق تأثیر زیادی فاکتور، در بین متغیرهای محیطی

 یطوربه در مطلوبیت زیستگاه گونۀ مورد نظر داشت،

دست به 44/1انتخاب برای این متغیر نمایۀ که مقدار 

با هدف  گرفتهصورت هایپژوهش بیشتردر  آمد.

زیستگاهی مؤثر بر پراکنش و  یهایژگیبررسی و

در فراوانی ماهیان، فاکتورهای سرعت جریان و عمق 

مقایسه با پارامترهای دیگر مانند عرض رودخانه و 

اهمیت بیشتری در پراکنش و فراوانی دمای آب، 

 (.Radkhah et al., 2020اند )ماهیان داشته

سرعت محدودۀ در اهی کیابی جویبارم براساس نتایج،

متر بر ثانیه از بیشترین  04/1 -74/1جریان 

 توانیشایستگی زیستگاه برخوردار است. بنابراین م

آرام و  یهاترجیح زیستگاهی این گونه را در بخش

و  Eagderi جریان آب آهسته تعیین کرد. بامناطقی 

یید این موضوع بیان کردند که أ( در ت2120همکاران )

رده و فاقد جریان آب، گروه از ماهیان در مناطق مُ این 

. آنها شوندیگیاهان یافت م ۀشیها و ردر بین سنگ

تا حدی بیان کردند که با افزایش سرعت جریان آب 

براساس . شودیکاسته م رماهیانفراوانی جویبااز 

مانند جویبارماهی کیابی که در  ییهاگونه ،هاپژوهش

، در حضور دارند آهستهن عمق و با جریاکم یهاآب

انتخاب شرایط زیستگاهی بسیار تخصصی عمل 

( بیان کردند که 2103) Casattiو  Teresa. کنندیم

به احتمال زیاد به تغییر شرایط  جویبارماهیان

و همکاران  Tabatabaei .اندهیدرولیک بسیار حساس

 یستگاهیز یهایژگیو یبررس( در 2104)

 Oxynoemacheilus) درودیسف یبارماهیجو

bergianusۀ اچیدرحوضۀ ) ُکردان رودخانۀ ( در

بیان داشتند که سرعت جریان مطلوب برای ( نمک

 0/0-2/0زیستگاه این گونه در رودخانۀ کُردان بین 

های پژوهش متر بر ثانیه است که این نتایج با یافته

و  Zamaniحاضر تفاوت داشت. در پژوهشی دیگر، 

رسی ترجیح زیستگاهی ( در بر2104همکاران )

در رودخانۀ  (O. bergianus) درودیسف یبارماهیجو

طالقان )حوضۀ رودخانۀ سفیدرود(، مقدار بهینۀ 

متر بر  3/1-2/0سرعت جریان آب برای این گونه را 

ثانیه برآورد کردند که از مقدار بهینۀ سرعت جریان 

( در رودخانۀ O. kiabiiآب برای جویبارماهی کیابی )

ی تحقیقات هاافتهبیشتر است. مقایسۀ ی دینورآب

Tabatabaei ( و 2104و همکاران )Zamani  و

( با نتایج پژوهش حاضر نشان 2104همکاران )

جویبارماهی کیابی در مقایسه با که  دهدیم

 انیجرجویبارماهی سفیدرود اغلب نواحی دارای 

حال، با با این .دهدیمرا ترجیح  هارودخانه ترآهسته

ی هاگونه، رفتار هارودخانهشرایط اکولوژیکی  تغییر

ماهی در انتخاب زیستگاه نیز ممکن است تغییر یابد 

 .Oدر مورد جویبارماهی سفیدرود )که این موضوع 

bergianus های پژوهش( درTabatabaei  و

 .O( برای جویبارماهی کیابی )HSI( برای هر متغیر محیطی و شاخص مطلوبیت زیستگاه )SIخص انتخاب )مقادیر شا -6 جدول

kiabi) 

 EC TDS pH HSI دمای آب سرعت آب عمق ق.م.س.ب عرض پوتامال عرض رودخانه یرهامتغ

 74/1 71/1 44/1 44/1 42/1 74/1 12/1 72/1 34/1 40/1 (SI)شاخص انتخاب 

 .است «قطر متوسط سنگ بستر»فف ب مخ.س.م.قنکته: 
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( در 2104و همکاران ) Zamani( و 2104همکاران )

لقان( ی کردان و طاهارودخانهدو زیستگاه مختلف )

 صادق است.

زیستگاه برای  نیترمطلوببراساس نتایج،     

جویبارماهی کیابی در رودخانۀ دینورآب، مناطق 

تعیین شد، درحالی که  متریسانت 21-31عمق دارای 

Zamani ( 2104و همکاران )عمق برای  نیترمطلوب

 01-71جویبارماهی سفیدرود در رودخانۀ طالقان را 

ند. مقایسۀ نتایج پژوهش حاضر گزارش کرد متریسانت

 دهدیم( نشان 2104و همکاران ) Zamaniو تحقیق 

که جویبارماهی کیابی ساکن رودخانۀ دینورآب در 

مقایسه با جویبارماهی رودخانۀ طالقان، محدودۀ 

. علت کندیمتری را برای زیست اشغال عمقی کوچک

، ممکن است هاگونهبر تفاوت بین این موضوع، افزون

مانند مقدار آب  هارودخانهیط محیطی مختلف در شرا

 .(Radkhah et al., 2021bو دبی نیز باشد )

Radkhah ( 2121و همکاران )ماهیان  یهاستگاهیز

عمق و سرعت به سه دستۀ  اساس فاکتورهایبررا 

( تقسیم pool(، کانال و ناحیۀ آبگیر )riffleریفل )

به دو  هاستگاهیکردند. تنوع جوامع ماهی در این ز

مهم یعنی عمق و سرعت جریان آب بستگی  متغیر

دارد. با توجه به اینکه در بخشی از نواحی رودخانۀ 

درختان نمود  ۀو ریشه و تن یسنگبستر قلوه آب،دینور

اظهار کرد که در شرایط  توانیبیشتری داشت، م

 زیخلیس یهاباران لیدلنامساعد و در هنگامی که به

 توانندی، ماهیان مابدییزایش محجم آب رودخانه اف

عنوان مکانی برای زیست استفاده از مناطق ریفل به

 کنند.

هدایت انتخاب برای نمایۀ مقدار در پژوهش حاضر، 

بیشترین ، جیبراساس نتاتعیین شد.  12/1الکتریکی 

در زیستگاهی جویبارماهی کیابی  میزان ترجیح

ریکی هدایت الکتای از رودخانه که مقادیر نواحی

(EC )قبل و و  ، وجود دارداست 341تا  311 بین

فراوانی و حضور ماهیان کاهش  ،پس از این محدوده

به  ECنشان داد که با افزایش مقدار  هاافتهی. ابدییم

ی هاتیفعالی ناشی از هاندهیدلیل افزایش بار آال

 Naderi)رودخانه  شهری اطراف فاضالبکشاورزی و 

et al., 2018; Pishkahpour et al., 2019) ،

مطلوب ناشرایط زیستگاه برای جویبارماهی کیابی 

(، 2104و همکاران ) Zamani پژوهشدر  خواهد بود.

مقدار بهینۀ هدایت الکتریکی برای جویبارماهی 

تعیین  471تا  131( بین O. bergianusسفیدرود )

که  دهدیمشد که در مقایسه با پژوهش حاضر، نشان 

ابی و جویبارماهی سفیدرود ترجیح جویبارماهی کی

زیستگاهی مختلفی نسبت به یکدیگر دارند که با 

)رودخانۀ  هاستگاهیزو  هاگونهتوجه به تفاوت بین 

 پذیر است.دینورآب و رودخانۀ طالقان( توجیه

از نظر قطر نتایج نشان داد که جویبارماهی کیابی، 

را  یامتوسط سنگ بستر اغلب نواحی شنی و ماسه

که در آنها قطر متوسط سنگ بستر  دهدیجیح متر

این نتایج با . ( استمتریسانت 4-1)بین کمتر 

( در b2101و همکاران ) Asadiهای پژوهش یافته

 ماهیسگ زیستگاه مطلوبیت شاخص زمینۀ بررسی

 از) توتکابن ( در رودخانۀO. bergianus) جویباری

در  اندکی متفاوت بود. (سفیدرود حوزۀ هایسرشاخه

( زیستگاه ماهی b2101و همکاران ) Asadiپژوهش 

جویباری در مناطقی که اندازۀ متوسط سنگ بستر 

بود ثبت شد، درحالی که در  متریسانت 24تا  21بین 

تحقیق حاضر، اندازۀ متوسط سنگ بستر بسیار کمتر 

که جویبارماهی کیابی  دهدیمنشان  هاافتهبود. این ی

(O. kiabiiدر مقایسه ب ) اO. bergianus  ترجیح

ای از بستر که قطر متوسط سنگ در نواحی دهدیم
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حضور جویبارماهی تر است زیست کند. بستر کوچک

به امکان اختفای این  توانیکیابی در این نواحی را م

گونه در بین ذرات ریز بستر و جلوگیری از شکار 

این مسئله در  نسبت داد. دیگر شدن توسط موجودات

ی جویبارماهی مانند هاگونه مورد دیگر

Nemacheilus evezardi  شده است  تاییدنیز

(Pati & Agrawal, 2002.) 

برای متغیر عرض ( SI)مقدار شاخص انتخاب 

آمد. نتایج نشان داد که گونۀ  دستبه 74/1رودخانه 

 1-2/4محدودۀ مورد نظر از نظر عرض رودخانه در 

نتایج، عرض  . براساسبیشترین فراوانی را دارد متر

رودخانه با فراوانی جویبارماهی کیابی رابطۀ مستقیم 

عبارت دیگر، با افزایش عرض رودخانه، فراوانی . بهدارد

این گونه افزایش یافت. افزایش عرض رودخانه، سبب 

. (Radkhah et al., 2020) شودیکاهش عمق نیز م

، عرض و عمق رودخانه ارتباط نزدیکی با رونیاز ا

 تواندی. عمق کمتر رودخانه مدهندینشان میکدیگر 

 یهابا افزایش نفوذ نور به بستر، سبب افزایش جلبک

و در نتیجه در دسترس قرار گرفتن  کیتیفیاپ

 شودحشرات و گیاهان آبزی برای تغذیۀ این گونه 

(Wootton, 1992.) 

مورد بررسی براساس نتایج، ترجیح زیستگاهی گونۀ 

مشاهده شد. با توجه به  pH 32/81-4/4ر مقدار د

(، ماهیان a2120و همکاران ) Radkhahپژوهش 

جویباری اغلب شرایط آبی نزدیک به بافری و قلیایی 

. بنابراین محدودۀ دهندیمرا برای زیست ترجیح 

برای جویبارماهی کیابی نیز که نزدیک به  pHبهینۀ 

و  Radkhahهای حالت بافری قرار دارد، با یافته

ی دارد. محدودۀ مورد نیاز همخوان( a2120همکاران )

pH  است که مقدار  4/1-4/8برای ماهیان بینpH 

بهینه برای زیست جویبارماهی کیابی نیز در این 

دامنه قرار دارد. منحنی مطلوبیت زیستگاه این گونه 

، به نامساعد pHکه کاهش  دهدیم( نشان 2)شکل 

 ازآنجا که. شودیمشدن شرایط زیستگاه منجر 

کشاورزی و  یهاتحت تأثیر پساب آبرودخانۀ دینور

از قبیل نیترات،  هاندهیشهری قرار دارد، ورود آال

 ممکن استفسفات و مواد آلی به محیط این رودخانه 

به کاهش اکسیژن محلول آب و همچنین کاهش 

بینجامد که این مسئله توسط  pHمقدار 

Pishkahpour ( تأیید شده است.2103و همکاران ) 

 یهابا توجه به اینکه جویبارماهی کیابی اغلب آب

 توانی، مکندیعنوان زیستگاه انتخاب متمیز را به

پایین  pH بادر نواحی را آن و فراوانی کاهش حضور 

 .نمودتوجیه 

 .Oحداکثر فراوانی و حضور جویبارماهی کیابی )

kiabii ) از نظر فاکتورTDS، 481-101 دۀدر محدو 

تر ثبت شد. نتایج نشان داد که بر لی گرمیلیم

زیستگاهی مورد استفاده و در دسترس  یهامحدوده

مشابهت زیادی داشتند،  TDSاین گونه از نظر فاکتور 

شده برای درحالی که محدودۀ زیستگاهی انتخاب

رودخانۀ دینورآب ( در O. kiabii) جویبارماهی کیابی

 هاهافتیدیگر داشت. این  یهاتفاوت زیادی با محدوده

که وجود مواد جامد محلول به مقدار  دهدینشان م

اندک برای گونۀ مورد نظر ضروری است، اما افزایش 

نیازهای  خوردنبر هم  ممکن است سبباین فاکتور 

زیستگاهی این گونه شود. افزایش مواد جامد محلول 

افزایش بار مواد میکروبی و  سازنهیدر آب زم

کوسیستم است که در کنندگی در اتجزیه یهاتیفعال

این پدیده، اکسیژن محلول آب که از  ۀنتیج

پارامترهای حیاتی برای موجودات آبزی از جملۀ 

. با توجه به این موضوع، ابدییکاهش م استماهیان 

از  ییهاکاهش حضور جویبارماهی کیابی در بخش
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همراه است، توجیه  TDSرودخانه که با افزایش 

 .(Radkhah et al., 2021bشود )می

زیستگاه  نمایۀ مطلوبیتنتایج محاسبۀ در مجموع، 

(HSIنشان داد که به )از  آبطور کلی رودخانۀ دینور

در مقایسه با دیگر زیستگاهی  یهایژگینظر و

 Alburnusی سالل )کولشاهی ماهیان مانند هاگونه

sellal( )Pishkahpour et al., 2016 ،) مطلوبیت

هی کیابی دارد. با توجه جویبارما گونهبرای  متوسطی

ی انسانی که سبب تغییر هاتیفعال، هاافتهبه ی

 عمق، ژهیوبهرودخانۀ دینورآب  محیطی یهایژگیو

رودخانه  جریان، هدایت الکتریکی و بستر سرعت

پراکنش جویبارماهی کیابی در  توانندیمشوند، می

این رودخانه را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین از 

از  حمایت برای حفاظتی -مدیریتی اقدامات نیترمهم

به  توانیمگونه در رودخانۀ دینورآب  این جمعیت

جلوگیری از استخراج شن و ماسه از بستر رودخانه و 

ی صنعتی و کشاورزی اشاره هاپسابهمچنین ورود 

استفاده از دستگاه الکتروشوکر  یهاتیمحدود کرد.

(Mercado-Silva et al., 2008با توج ،) ه به دورۀ

زیستگاهی در  یهایژگیبرداری و تنوع ومحدود نمونه

 یریگهر ایستگاه، ممکن است بر کارایی روش نمونه

به  با توجه(. Asadi et al., 2016aتأثیر بگذارد )

ترجیح زیستگاهی یک گونه تحت تأثیر اینکه 

از عملکردهای اکولوژیک، فیزیولوژیک و  یامجموعه

(، الگوهای Asadi et al., 2016aرفتاری است )

استفاده از زیستگاه ماهی ممکن است با تغییر شرایط 

محیطی متفاوت باشد و تحت تأثیر الگوهای فصلی 

و  Rosenfeld (2113) ،Rosenfeldقرار گیرد. 

Hatfield (2111 ) وGillette ( 2101و همکاران )

. بنابراین توصیه اندکردهیید أت این موضوع رانیز 

مطلوبیت زیستگاه برای با بررسی نمایۀ که  شودیم

 ،مختلف یهادر فصول و دورهجویبارماهی کیابی 

از نیازهای زیستگاهی  یترو جامع ترقیاطالعات دق

فراهم  محیط زیستیاین گونه و ارتباط آن با شرایط 

.شود
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