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 چکیده

 ییس هرم غذاأکه در ر رودشمار میان بهریا یداخل یهاآب زیستگاهی ةساکن گستر ( از جمله پستاندارانLutra lutra)یی ایاوراس شنگ

مطالعه این  فاهدا .است یاتیح هاآن تیو حفظ جمع وحشحیات شناسیبومدرک  یبرا یی،غذا میو در خطر انقراض قرار دارد. مطالعات رژ

 زانیم، و نیز بررسی النیگ استان شرق در واقع رودپل و رودکخش آچارود، یهارودخانه در شنگ ییغذا میرژ تعیین و شامل بررسی حضور

 ،متر 5441یبی با طول تقرسه بخش در قالب  ،رودخانه هر ییانتها لومتریک پنج طول .بوده است نیکاسپی ایدر انیگونه به ماه نیا یوابستگ

ها، شنگ ودخانهرنتایج بررسی نشان داد که از طول پنج کیلومتری مورد بررسی . مورد بررسی قرار گرفتتد ایدر به یکینزد ای یدور حسب بر

ها، های رودخانهبخشمشخص در هر یک از  یفصل راتییتغحضور با  ةنمای 711، مجموع درداشته است. حضور کیلومتری مصب  3/4تا 

 ها،رسی مدفوعو بر لیو تحل هیتجز بر اساسآن در فصل تابستان بود.  نیو کمتر زییدر فصل پا شده مشاهده ةینما نیشتریب. شد مشاهده

در سه  یاهیشاخص تغذ نیباالتر .شد مشاهدهپرندگان و حشرات  دوزیستان، ،خزندگانپوستان، ها، سختماهیشامل مورد طعمه  577

ا هاست. تغییرات فصلی در اقالم غذایی میان بخشمربوط به حشرات بوده ای تغذیه شاخص نیو کمتر انیمربوط به ماهمورد بررسی،  ةرودخان

 در .به ماهیان بود ای مربوطها، بیشترین شاخص تغذیهدر دو فصل پاییز و زمستان در هر سه بخش رودخانهکه طوریهنیز مشاهده شد. ب

. بود ییایدر-یامشترک رودخانه انیو ماه یارودخانه انیبه دسته ماه مربوط اًشده عمدت هیتغذ انیماه ایتغذیه شاخص ،زییو پا بهار فصل

صل تابستان ای اقالم غیرماهی نیز در فشاخص تغذیه. بود شتریببه بهار و پاییز نسبت  ییایدر انیدرصد ماهتابستان و زمستان،  هایفصلدر 

 به فصول دیگر افزایش داشته است.نسبت 
 

 یالناستان گ ین،کاسپ یایحضور، در ای،یهشاخص تغذ یایی،شنگ اوراس :واژگان یدکل
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 مقدمه

آبزی گوشتخوار نیمه( یک Lutra lutraشنگ اوراسیایی )

 ورتص به آب شیرین اروپا و آسیا یهاستگاهیاست که در ز

های شنگ (. 2020et alBuglione ,.) حضور داردگسترده 

 های آبیس شکارچیان بسیاری از سیستمأردر ای رودخانه

ها در این درک نقش عملکردی آن ،بنابراین .هستند

 ی مناسبمدیریتاتخاذ رویکردهای  منظوربهها سیستم

شنگ  (. 2009et alCrimmins ,.ضروری است )

وسیعی  پراکنشاز  پستانداراندر مقایسه با سایر  ییاوراسیا

ل توانایی دلیعمدتاً بهپالئارکتیک برخوردار است که  در منطقة

این  د.باشهای آبی میانواع زیستگاهسازگاری با آن در باالی 

ها و جویبارها و های مرتفع و پست، رودخانهدر دریاچهگونه 

مناطق ساحلی،  ،های باتالقیها، جنگلهمچنین باتالق

. رژیم غذایی شنگ مختلف حضور داردجغرافیایی های عرض

 متنوع استبسیار  نظر جغرافیایی نظر زمانی و هم از هم از

ای از حیوانات آبزی، از طیف گستردهشامل ممکن است و 

پوستان، ها، سختجمله دوزیستان، خزندگان، خرچنگ

 ,Gorgadze) حشرات آبزی، پرندگان و پستانداران باشد

2013.) 

، تا حد زیادی جایگاه ییغذامیدرک کامل رژ

یک عنصر و کند، میمشخص یک گونه را  شناختیبوم

و مرگ همچون جمعیت  یهاتیاساسی در تعیین محدود

برای  شود.محسوب میتولیدمثلی موفقیت و  ریم

گوشتخواران، غذا اغلب محدود است و رژیم غذایی ممکن 

 یهادر طول دوره متفاوت باشد. ،است در مناطق مختلف

ت یارحجکه د نشویی مصرف میکمبود غذا، اغلب غذاها

امکان  ،هاها و تفاوت. درک این محدودیتدارند یکمتر

ه را فراهم حفاظتی ویژ راهبردیک برای ریزی موثر برنامه

 (. 2016et alLanszki ,.)کند می

. است توصیف شده "متخصص ماهی"عنوان شنگ به

چندین مطالعه نشان داد که این گونه بهتر است  ،حال نیا با

تار زیرا رف .طلب تعریف شودعنوان یک شکارچی فرصتبه

آن به در دسترس بودن طعمه بستگی دارد. این  ایتغذیه

آب  هایعنوان یکی از شکارچیان برتر در سیستمگونه به

مهم  یشود بنابراین پتانسیل ایفای نقشیشیرین شناخته م

 ,Ottino and Gillerها را دارد )ستمیساکودر عملکرد این 

2004.) 

در  است که ییهاگونهاز  یخوب ةنمون ییایشنگ اوراس

 یابیمنجر به باز یقدامات حفاظتبوده و ا دیمعرض تهد

 یهادهه در. استجمعیت آن در بسیاری از مناطق شده 

 کاهش ها،آب یآلودگخاطر  به عمدتاًو  1554 و 1574

ی فاظتح اقداماتجمعیت این گونه اتفاق افتاد. اما با  ریچشمگ

 کاهش از قبل داریپا و خوبحالت آن به تیجمع مناسب،

و  یاقدامات حفاظت لیدل . در حال حاضر بهتبازگش

ها در همه شنگ ستگاه،یدر انتخاب ز گونه یریپذانعطاف

 ادر اروپ ساختانسانو  یعیطب یآب یهاستمیساکوانواع 

 (.2020et alAbraín -Martínez ,.) دارند حضور

رحمانه در ایران بی ،دلیل ارزش اقتصادیها بهشنگ

برای  ،(. این گونهKarami et al., 2006اند )شده شکار

شان خاطر پوست هحفاظت از استخرهای پرورش ماهی، ب

 هاها و مغازهبرای فروش، تاکسیدرمی و تزئینات در خانه

 و تلهانواع های پرورش ماهی با شکار شده است. در استخر

شوند و این عامل مهمی در کاهش حصارهای برقی شکار می

ها در در شمال ایران، شنگ شود.محسوب می هاآن تعداد

 et Naderi) می شوندخفه افتاده و  تورهای ماهیگیری گیر

a ., 2017al). ایران های مرکزیکه در استانیدرحال ،

ل رودخانه باعث بروز مشکختار تخریب زیستگاه و تغییر سا

شده است. در ایران اطالعات دقیقی در مورد برای این گونه 

 Karami et)ت آلودگی وجود ندارد لّعشنگ بهو میر مرگ 

., 2006al.)  شنگ اوراسیایی در برخی از مناطق ایران

ا به این معنها در ایران حضور دارد. اما گسترة پراکندگی آن

 Karami) هستند یینیست که دارای جمعیت یا تراکم باال

., 2006; Kiabi, 1993et al.)  حضور و وضعیت شنگ در

(، رودخانه  et alMirzaei ,.2009جاجرود تهران ) ةرودخان

(، تاالب امیرکالیه  2009et alKarami ,.رود درفک )شن

(., 2011et alHadipour رودخان ،)طالقان ) ةMohtasebi 
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and Tabatabaei, 2018( تاالب انزلی ،)., et alNaderi 

b ., 2017et al2017a; Naderi ) تاالب هورالعظیم  و

(., 2010et alMirzaei مورد بررسی قرار گ )است هرفت. 

ط درفک توس ةکیفیت زیستگاه شنگ در منطق ،همچنین

Karami  استان مرکزی توسط  و در ( 7417) همکاران و

Ansari (7471مورد بررسی قرار گرفت ،)شنگ. است ه 

و  Rasooli. استخوار یعمدتاً ماه رانیادر  ییایاوراس

 ماهی خیاطهکه  ندنشان داد ،(7445همکاران )

(bipunctatusAlburnoides ( و کپور )Cyprinus 

carpioعمدتاً در شمال، غرب و هاشنگ ة غذاییری( در ج ،

 Mirzaeiغالب هستند.  ران،یا یاز جنوب غرب ییهادر بخش

های در مدفوعکه  ردندگزارش کنیز  ،(7414و همکاران )

و وجود داشته خرچنگ، پرندگان و حشرات  ،یماهشنگ، 

 یعمدتاً سه گونه ماه ران،یجاجرود ا ةرودخان این گونه در

 (،Squalius turcicus) ایماهی سفید رودخانه شامل

سیاه ماهی ( و Alburnoides bipunctatus) خیاطه ماهی

(.sppCapoeta را شکار م )کند.ی  

Mirzajani ( 7471و همکاران)،  تغییرات مکانی و

 ازدر تاالب انزلی را شنگ اوراسیایی  رژیم غذاییزمانی 

 بررسی ،و ایزوتوپ پایدار مدفوع لیو تحل هیطریق تجز

 7/45 ی راسهم ماهآماری بایزین، مدل استفاده از . کردند

درصد،  8/14درصد، حشرات  5/17درصد، خزندگان 

درصد، پرندگان  3/4 ستانیدرصد، دوز 7/14پوستان سخت

بر اساس نتایج درصد نشان داد.  1/4 را درصد و نرم تنان 1/4

 ییغذا میدر رژ یصلا ةطعم مطالعه، ماهی کاراساین 

 یشناسبوممطالعات رژیم غذایی برای درک  بود. هاشنگ

حیاتی است. چنین  هاآنو حفظ جمعیت  وحش اتیح

مبتنی بر شناسایی بقایای  یاندهیطور فزامطالعاتی به

در مطالعات رژیم غذایی  ژهیوهای موجود در مدفوع، بهطعمه

های . بسیاری از روشاندگذاری شدهپایه ،گوشتخواران

ای وجود دارد که شامل جایگزین برای ارزیابی عادات تغذیه

و  هی، بررسی محتویات معده و تجزتغذیهمشاهدات مستقیم 

( بسیاری 7444) Litvaitisد. باشایزوتوپ پایدار می لیتحل

 . است کردهنشان  ها را خاطراز مزایا و مضرات این روش

عدم تهاجم به گونه،  ةواسطبهررسی مدفوع، روش ب

بسیاری از ، از نظر پایین و تدارکات آسان ةهزین

 .است شده داده صیتشخمناسب روشی  شناسان،زیست

 یارودخانه یهاشنگ ةبسیاری از مطالعاتی که عادات تغذی

ع فراوانی وقو لیو تحل هیاند بر اساس تجزرا ارزیابی کرده

مناسب و  یبرداریک واحد نمونه مدفوعبوده است.  مدفوع

ان تویکند که از آن میقابل ارزیابی را فراهم م نسبتبه 

 Crimminsرژیم غذایی یک گونه خاص را مشخص کرد )

et al., 2009.) نمایی از رژیم  ،شده ادهای یپژوهش چهاگر

مختلف نشان داده است، اما  یهاستگاهیزغذایی شنگ را در 

رات و تغیی سو کاز ی هاستگاهیزباید بیان کرد که تنوع 

جانور  را در این یاهیتغذزیستگاهی از سوی دیگر، تنوع رفتار 

. دریای کاسپین یکی از منحصر به فردترین است شدهسبب 

 4444شود. از حدود های بستة جهان محسوب میدریاچه

کیلومتر آن در  874ی کاسپین، کیلومتر خط ساحلی دریا

درصد مساحت  14کمتر از  کهیحالدر .است گرفتهایران قرار 

 374درصد کل آب ورودی آن از  8حوزة آبریز آن و تنها 

-درشود، رودخانة کوچک و بزرگ در خاک ایران تأمین می

به همان نسبت در آلودگی یا بار رسوبی وارده به این  جهینت

 (.Mirzajani et al., 2014دریا  نقش دارند )

 آچارود، ةسه رودخاندست پایین حاضر در بخش ةمطالع

 انجام گرفت النیگواقع در شرق استان رود پل و رودخشک

 رد؛یگ قرار یبررس موردشنگ فصلی حضور و پراکنش ( 1تا 

در فصول  یاهیشنگ براساس شاخص تغذ ییغذا میرژ (7

 نییمختلف از سه رودخانه تع یطول یهامختلف و در بخش

حضور شنگ در کرانة دریای کاسپین و میزان  (3 وشود

 ای آن از ماهیان این دریا مشخص شود. وابستگی تغذیه

 

 مواد و روش ها

 ةرودخان سهدر مطالعة حاضر، : مورد مطالعه ةمنطق

د، رو؛ پلالنیدر شرق استان گ ینکاسپ یایبه در یورود

رود و آچارود در فصول مختلف مورد بررسی قرار خشک



 1441، زمستان 4، شماره 57دوره  یعی،طب یستز یطمح 

 517صفحه 

 

 5/1541رود (. مساحت حوضة رودخانة پل1گرفتند )شکل 

 کیلومتر 55 مصبآن تا اصلی  ةطول آبراهو  کیلومترمربع

 7/144رود  است. مساحت حوضة رودخانة خشک

 کیلومتر 87/34آن تا مصب اصلی  ةطول آبراهو  کیلومترمربع

و  کیلومتر مربع 77 حوضة رودخانة آچاروداست. مساحت 

 Faridاست ) کیلومتر 4/17 مصبآن تا اصلی  ةطول آبراه

Mojtahedi, 2017 .) طول پنج کیلومتر انتهایی هر یک از

ور منظها، منطقة مورد مطالعه را تشکیل دادند که بهرودخانه

های شنگ )حضور و تغذیه( در شرایط مقایسه فعالیت

 رحسببف، به سه قسمت تقریباً مساوی و زیستگاهی مختل

، متر 1544تا  ةبه فاصل یک بخش) ایدر به یکینزد ای یدور

تا  3344از  و بخش سه متر 3344تا  1544از  بخش دو

 یدارا رودپل ةرودخان. تفکیک شدندمصب( ی متر 7444

 ةیحاش یدارا و گرید ةرودخان دو به نسبت یشتریب عرض

 وردم طول شتریب در زین آچارود ةرودخان. است یعلف و یدرخت

 کخش رودخانه. است یسنگ هیحاش و بستر یدارا ی،بررس

 و یعلف و یدرخت پوشش یدارا ،ریمس از یقسمت در زین رود

پیمایش  است. یسنگ یةحاش و بستر یدارا هاقسمت شتریب در

ز ا فصلیصورت به یبردار نمونهها و طولی هر یک از بخش

 یاهینماانجام گرفت. هرگونه  1444تا تابستان  1355پاییز 

در  (دنیغلت محل و خراش ر،یاسم ردپا، ،مدفوع) شنگ از

گرفت و  طول پنج کیلومتر هر رودخانه مورد بررسی قرار

 زا استفاده با سپسها ثبت شد. مختصات جغرافیایی آن

 در نگش تیفعال پراکنش ةنقش شده، ثبت نقاط مختصات

و  Google Earth با استفاده از برنامه ،مطالعه مورد ةمنطق

 تمام گسترة طولی ، ترسیم شد. ArcMap 10.8.1افزارنرم

ورد مکه قابل دسترس بودند، رودخانه  یةاز حاش لومتریک 7

های یافت شده در پاکت ند. مدفوعگرفتقرار یبررس

 شد تا در آزمایشگاه مورد بررسیپالستیکی جداگانه قرار داده 

 گیرد.قرار

ها با ترازو ابتدا وزن خشک نمونهدر آزمایشگاه 

 تانتقال یاف ایمزور شیشهسپس به درون  شد یریگاندازه

و با ریختن حجم مشخصی از آب و میزان آب جابجا شده، 

ی الک فوالد باها محاسبه شود. نمونه مدفوعحجم هر تا 

 یحاو شیدیآن در پتر یایشسته شدند. بقا ی،متریلیم 7/4

ن رژیم برای تعیی شد. یبررس کروسکوپیومیاستر ریآب در ز

 
 بخش سه(-0بخش دو  -2بخش یک  -1) های مورد مطالعه و نقاط حضور شنگ اوراسیاییرودخانه -1شکل     
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، هاها، فلسمهرهی شامل اسکلت یایاز بقا غذایی شنگ،

استفاده گردید تا  ها و پرهااستخوان ،یحلق یهانداند

و  خزندگان، دوزیستانها، یماه مانند موجودات مختلف

تنان و رمن یرونیاسکلت ب یای. بقاگردد ییپرندگان شناسا

تند مورد استفاده قرار گرف ییناسابرای ش زیپوستان نسخت

(., 2021et alMirzajani  .) ماهیان، گاو  یاگونهشناسایی

ها و پرندگان غیر شگ ماهیان، سس ماهیان، خرچنگ

 صورت کلی در نظر گرفته شدند.ممکن بوده و به 

 (،Feeding Index یا FI) هیشاخص تغذ ةمحاسب یبرا

اقالم غذایی و  یوقوع و درصد حجم یفراوان یهااز داده

 ,Natarajan and Jhingran)استفاده شد رابطة زیر 

nd Vazzoler, 1980; 1961; Kawakami a

., 2021et alMirzajani ): 

FIi = OiVi/∑OiVi 

جم )درصد( = حi". Vi" آیتموقوع )درصد( فراوانی  =Oiکه 

 ."i" آیتم

( و Oi) وقوعصورت فراوانی ترکیب رژیم غذایی شنگ به

شود. فراوانی نسبی، که تعداد ( ارائه میViدرصد حجمی )

درصد وقوع این مورد خاص صورت است، بهطعمه وقوع یک 

شود یدر مقایسه با تعداد کل وقوع همه موارد در نمونه بیان م

بر کل  iطعمه تعداد است(. یعنی از تقسیم  ٪144)مجموع 

. درصد حجمی دیآیدست مهب شده های مشاهدهطعمه

 طعمه غذاییعددی است که برای نشان دادن اهمیت یک 

 چشمیصورت است و به اختصاص داده شده مدفوعخاص در 

است. مجموع امتیاز برای  امتیاز گرفته شده مدفوعاز حجم 

طعمه است. مقادیر هر  144 مدفوع،در هر  اقالم غذایی ةهم

عنوان درصد شوند و بهیهم جمع م با مدفوعدر هر  غذایی

 Wise et al., 1981; Mason andشوند )یعمده بیان م

Macdonald, 1986صورت درصد عمده  به (. تمام اعداد

 (.Sulkava, 1996شود )یارائه م

ها از پیروی داده بررسی یبراتجزیه و تحلیل آماری: 

در شد.  استفاده Shapiro-Wilkآزمون ل، از نرما عیتوز

ها از توزیع نرمال، از تابع لگاریتم، صورت عدم پیروی داده

lnورت صها، استفاده شد. در، جذر، مجذور و وارونة داده

 طرفهکی انسیوار زی، از آنالاز توزیع نرمال هاداده پیروی

(ANOVA )ها از توزیع نرمال صورت عدم پیروی داده و در

 یبرا (Kruskal-Wallisوالیس )-از آزمون کروسکال

یی اقالم غذا ایهیتغذ شاخص نیب یهاتفاوت یابیارز

ر ها دهمچنین، برای بررسی تفاوتشد.  تفادهاس مختلف،

طرفه، در صورت همسانی واریانس از آنالیز واریانس یک 

( و درصورت ناهمسانی واریانس، از Tukey) توکی آزمون

 یهاآزمون یاستفاده شد. تمام( Dunnett T3آزمون دانت )

دلیل به شد. انجام P<47/4 یداریدر سطح معن یآمار

آنالیز ، هافقدان مدفوع در بعضی از فصول در بعضی از قسمت

آماری تنها برای اقالم غذایی که تعداد دادة باالیی داشتند، 

 انجام شد.

 

 نتایج

 3پا،  رد 51 ،مدفوع 355 مجموعمنطقة مورد مطالعه، در  در

مربوط به گونه شنگ  دنیمحل غلت 14خراش و  77 ر،یاسم

ها، در فصول فراوانی مشاهده هر یک از نمایه مشاهده گردید.

کیلومتر مورد  5/1ارائه شده است. در  1مختلف در جدول 

و  155، 744، به ترتیب 3تا  1های بررسی هر یک از بخش

 مطالعه مورد ةمنطق در یبررس یطنمایه مشاهده شد.  178

 شنگ، حضور مختلف یهاهیبا ثبت نما و سال فصول در

 اهرودخانه تمام بخش سه در گونه نیا که دیگرد مشخص

 و هیتجز با. است داشته حضور رودپل بخش سوم از ریغ به

 سه انیم زییپا فصل یبرا یداریمعن تفاوت ،هاهینما لیتحل

که طوری به ،(=P , 175/1F<47/4) شد مشاهده بخش

ش با دو بخ سه بخشتفاوت داشت و  دو بخشبا  کی بخش

ا هدر سایر فصول، اختالفی میان بخشدیگر تفاوت نداشت. 

شده در  های مشاهده(. بیشترین نمایه7مشاهده نشد )شکل 

رود و در طی فصول پاییز و های آچارود و خشکرودخانه

 کی بخشها، در است. تقریباً در تمام رودخانه زمستان بوده

ها ها نسبت به سایر بخشها تعداد بیشتری از نمایهرودخانه

ه ها کاهش یافتشده و با فاصله از مصب تعداد نمایه مشاهده

 (. 1است )جدول 
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های مختلف رودخانه طی فصول مورد بررسی )اعداد ارائه شده به کیلومتر های یافت شده در بخشتعداد نمایه  -1جدول 

 حداکثر فاصله سرگین از دریا می باشد که دارای بقایای  ماهی دریایی بوده است(
اد عدمیانگین ت
ها نمایه

 )انحراف معیار(

 هارودخانه
 هانمایه

بخش 
 رودخانه

 فصل
 آچارود حداکثر فاصله خشک رود حداکثر فاصله پل رود حداکثر فاصله

(7/7 )37 

 کیلومتر 1

13 

 کیلومتر  4/7

77 

  کیلومتر 3/4

 سرگین 37

 بخش یک

پاییز 
1355 

 رد پا 3 1 17

 اسمیر 4 4 4

 خراش 1 4 3

7 4 1 

محل 
 غلتیدن

(5/7 )3/74 

 سرگین 77 77 7

 بخش دو

 رد پا 3 4 5

 اسمیر 4 4 4

 خراش 4 4 4

4 4 1 

محل 
 غلتیدن

(7/8 )3/14 

 سرگین 4 74 7

 بخش سه

 رد پا 4 4 7

 اسمیر 4 4 4

 خراش 4 4 4

4 4 4 

محل 
 غلتیدن

(1/5 )5/74 

  

13 

  

15 

  

 سرگین 77

 بخش یک

زمستان 
1355 

 رد پا 4 7 7

 اسمیر 4 4 4

 خراش 4 7 1

1 4 4 

محل 
 غلتیدن

 کیلومتر 1/7 3/18(7/14)

11 

 کیلومتر 4/3

14 

 کیلومتر 4/7

 سرگین 74

 بخش دو

 رد پا 4 4 7

 اسمیر 7 4 4

 خراش 4 1 1

4 4 4 

محل 
 غلتیدن

(7/5 )15 

 

8 

 

14 

 

 سرگین 18

 بخش سه

 رد پا 7 3 4

 اسمیر 4 4 4

 خراش 4 4 1

4 1 1 

محل 
 غلتیدن
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 1ادامة جدول 
میانگین تعداد 

ها نمایه
 )انحراف معیار(

 هارودخانه
 هانمایه

بخش 
 رودخانه

 فصل
 آچارود حداکثر فاصله خشک رود حداکثر فاصله پل رود حداکثر فاصله

(4 )3/8 

  

5 

  

4 

  

 سرگین 5

 بخش یک

 1444بهار

 رد پا 1 4 3

 اسمیر 4 4 4

 خراش 1 4 4

4 4 4 

محل 
 غلتیدن

 کیلومتر 1/7 3/18(1/7)

14 

 کیلومتر 3/1

17 

 کیلومتر 4

 سرگین 11

 بخش دو

 رد پا 3 1 7

 اسمیر 4 4 4

 خراش 7 1 1

4 4 7 

محل 
 غلتیدن

(7)13 

 

4 

 

17 

 

 سرگین 5

 بخش سه

 رد پا 4 1 7

 اسمیر 4 4 4

 خراش 1 4 7

4 1 1 

محل 
 غلتیدن

(7)3 

  

3 

  

7 

  

 سرگین 1

 بخش یک

تابستان 
1444 

 رد پا 4 4 4

 اسمیر 4 4 4

 خراش 4 4 4

4 4 4 

محل 
 غلتیدن

 کیلومتر 1 5/7(7/1)

1 

 کیلومتر 1/4

3 

 

 سرگین 3

 بخش دو

 رد پا 1 4 4

 اسمیر 4 4 4

 خراش 4 4 4

4 4 4 

محل 
 غلتیدن

(1/7)3/7 

 

4 

 

3 

 

 سرگین 3

 بخش سه

 رد پا 4 4 4

 اسمیر 1 4 4

 خراش 4 4 4

4 4 4 

محل 
 غلتیدن
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که  شد دایپ مدفوع 355 در منطقة مورد بررسی، در مجموع

 .شناسایی گردید مورد طعمه 577 ها،آنو تحلیل از تجزیه 

ماهیان، بیشترین طعمه شکار شده در میان اقالم غذایی 

(. 7 جدولها شناسایی شد )جنس و گونه از آن 71بودند که 

ای ای گونه شنگ به دریدر راستای بررسی وابستگی تغذیه

ها در سه دستة شناسایی شده در مدفوع کاسپین، ماهیان

ایی و مشترک بین رودخانه و دریای کاسپین ای، دریرودخانه

هایی که عمدتاً در رودخانه حضور طبقه بندی شدند. گونه

گونه؛  11ای جای گرفتند شامل دارند و در دستة رودخانه

 نیکاسپیایدر در را خود زمان نیشتریب که ییایدر انیماه

 رودخانه وارد ریتکث امیا در تنها هاآن از یبرخ و کرده یسپر

 طیمح دو هر در که آخر گروهگونه؛ و  7 شامل ،شوندیم

و در برگیرندة تعدادی از  شوندیم دهیدرودخانه و دریا 

 .(7اند )جدول گاوماهیان، سس ماهی و ماهی سه خاره بوده

عنوان اهمیت هر مادة  به یاهیتغذ شاخصنتایج محاسبة 

است. نشان داده شده  3غذایی برای سه رودخانه در شکل 

ای در سه رودخانه، مربوط به ماهیان باالترین شاخص تغذیه

درصد و کمترین شاخص  3/57رود در حد بود که در خشک

رود و ای مربوط به حشرات بوده که در رودخانه پلتغذیه

 درصد محاسبه شد. 47/4رود در حد خشک

غذایی در فصول مختلف برای اقالم  یاهیتغذ شاخص

است. نشان داده شده  3جدول  های مختلف دربرای بخش

غذایی، فقط در فصل تابستان دار برای اقالم تفاوت معنی

( وجود داشته =P 1/8F ,<47/4برای ماهیان سه بخش )

ت دار داشدیگر اختالف معنی بخشدو با  سه، بخشکه تنها 

ان ای ماهی(. در فصول پاییز و زمستان شاخص تغذیه3)جدول

درصد بوده و تنها در پاییز و  54ز ها باالتر ادر اغلب بخش

درصد قرار گرفته که با  85این رقم در حد  ،کی بخشدر 

درصد جایگزین  5و  7ترتیب با  پوستان و پرندگان بهسخت

است. در این دو فصل خزندگان در اقالم غذایی شنگ شده 

ان ای ماهیحضور نداشتند. در فصل بهار نیز شاخص تغذیه

 سه بخشدرصد بوده اما در  54بیش از  دوو  کی بخشدر 

، سه خشدرصد، کاهش یافته است. در ب 74این میزان به 

درصد  71ای خزندگان بیشتر شده و در حد شاخص تغذیه

ای ماهیان از کاهش شدیدتر شاخص تغذیه قرار گرفته است.

، به شدهدر فصل تابستان مشاهده  سه بخش به کی بخش

درصد رسیده است. تنها تفاوت  18درصد به  83نحوی که  از 

سه در مورد  بخش و یک بخش( نیز بین P<47/4دار )معنی

 شد. ماهیان تغذیه شده در این فصل مشاهده 

 

 
 حروف) مختلف فصول در هارودخانه مختلف یهابخش در ی مشاهده شدههاهینما یفراوان نیانگیم -2 شکل

 (دنباش یم همگن یهاانگرگروهیب
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پوستان و خزندگان در ای سختدر این فصل شاخص تغذیه

های دو و سه افزایش داشته است و پرندگان و حشرات بخش

ها در اقالم غذایی شنگ حضور نداشتند یک از بخش در هیچ

 (. 3)جدول 

 هیتغذ انیماه یاهیشاخص تغذ ،زییو پا بهار لوفص در

 انیو ماه یارودخانه انیمربوط به دسته ماه شده عمدتاً

ستان تاب. در فصول بود ینکاسپ یایو در یامشترک رودخانه

 شتریبنسبت به بهار و پاییز  ییایدر انیدرصد ماهو زمستان، 

 انیماهاز  یشتریها تنوع برودخانه یکبخش در است.  شده

و  دوهای در بخش کهیدر حال .گرددیشده مشاهده م هیتغذ

 بررسیهای مورد های صید شده در رودخانهفراوانی گونه - 2جدول 

 شده هیتغذ موجودات
  

  
 هاگونه یفراوان

 ایرودخانه انیماه

 Carassius gibelio 71 کاراس یماه

 Alburnus hohenackeri 43 یماه دیمروار

 Alburnoides samiii 71 یماه اطهیخ

 Blicca bjoerkna 77 نما میس یماه

 Capoeta razii 177 یراز یماه اهیس

 Pseudorasbora parva 18 آمورنما یماه

 Squalius turcicus 75 یارودخانهسفید  یماه     

 Hemiculter lucisculus 13 یکولزیت یماه

 Esox lucius 3 یماه اردک

 Rhodeus caspius 4 یالولهمخرج یماه

 Salmonidae 7 آال قزل یماه

 دریایی ماهیان

 Alburnus chalcoides 3 یکولشاه یماه

 Chelon auratus 77 ییطالکفال یماه

 Chelon saliens 75 کیبارپوزه کفال یماه

 Alosa sp. 17 یماه شگ

 Atherina caspia 35 یماه نیآذگل

 Sander lucioperca 1 دیسف سوف یماه

 رودخانه و ایدر در مشترک انیماه

 Gasterosteus aculeatus 5 خارهسه یماه

 Luciobarbus sp. 17 یماه سس

 Ponticola sp, Neogobius sp. 747 انیماه گاو

 unknown fish 7  ناشناس یماه

 پوستان سخت

 Potamon sp. 78 خرچنگ

 Macrobrachium sp. 74 گویم

 Pontogammarus maeoticus 5 گاماروس

 Amphibalanus improvisus 1 باالنوس

 Natrix sp. 14 مار خزندگان

 Pelophylax ridibundus 18 قورباغه ستانیدوز

 Unknown bird 38 پرنده پرندگان

 حشرات

 

 Coleoptera (Disteniidae) 8 پوشان بال قاب

 Other insects 3 حشرات ریسا
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 هار،ب فصل دردارند.  یشتریحضور ب یارودخانه انی، ماهسه

 بخشاز  ایمشترک رودخانه و در انیماه یاهیتغذ شاخص

ل که در سایر فصوافزایش یافته، درحالی سه بخشبه  کی

ست ا در بخش سه، این میزان تغذیه به تدریج کاهش یافته

 دسته یبراای تغذیه شاخص داریمعن تفاوت(. 3)شکل 

برای  که دیگرد مشاهده زمستان فصل در فقط ،انیماه

 داشت اختالف کی بخش با سه بخش در یارودخانه انیماه

(47/4>, P 7/5F=) .بخش ییایدر انیماه یبرا ،نیهمچن 

 
 مورد بررسی ةای اقالم غذایی شنگ برای سه رودخانمیانگین شاخص تغذیه -0شکل     

 

های مختلف شنگ از بخشمدفوع در مشاهده شده انحراف معیار( اقالم غذایی  ±شاخص تغذیه ای )  میانگین -0جدول 

 باشند(های همگن میبیانگرگروه a, b, cها طی فصول مختلف )حروف رودخانه
 اقالم غذایی ماهی سخت پوستان خزندگان دوزیستان پزندگان حشرات

 1355پاییز  بخش یک 7/11±7/85 1/14±8/7 4 4 8/11±5/7 7/4±1/4

  بخش دو 3/1±7/55 5/4±7/4 4 5/4±1 1/1±8/4 1/4±1/4

  بخش سه 5/7±7/51 7/4±4/7 4 7±4/1 3±5/1 1/4±1/4

 1355زمستان  بخش یک 4±57 5/4±7/4 4 5/4±4/4 3/4±1/3 4

  بخش دو 7/1±7/58 4/4±7/4 4 4 1/1±7/1 7/4±1/4

  بخش سه 5/4±7/55 5/4±7/4 4 1/4±5/4 5/3±1/7 1/4±1/4

 1444بهار  بخش یک 7±5/58 4 3/1±8/4 4 5/4±4/4 4

  بخش دو 7/4±7/54 8/4±7/4 7/4±1/3 7/4±7/4 7/7±7/1 5/4±7/4

  بخش سه 7/31±7/74 7/15±1/14 8/37±7/71 3/4±7/4 8/7±5/3 4

4 4 4 5/3±7/7 77±5/14 a1/74±1/83 1444تابستان  بخش یک 

4 4 3/15±14 7/3±7 7/31±8/75 a,b1/18±1/78 بخش دو  

4 4 7/4±4/4 8/18±3/18 8/37±34 b7/71±18 بخش سه   
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دار داشت معنی اختالف دو های یک وبخش با سه

(47/4>P،  55/17F= .)وای رودخانه مشترک انیماه یبرا 

 اختالف گریکدی باسه  وهای یک تنها بخش ییایدر

(47/4>P، 474/7F= )بیشینة فاصله  (.4)شکل  داشتند

مدفوعی که دارای طعمه دریایی بوده تا مصب دریا حدود 

چارود های آکیلومتر بود. این فاصله تقریبی در رودخانه 3/4

شد. در رود در فصول پاییز، زمستان و بهار دیده و خشک

رود این فاصله بسیار کمتر، و در حد یک کیلومتر رودخانه پل

 (.1مشاهده گردید )جدول 

 

 گیریث و نتیجهبح

های حضور و پراکنش شنگ طی چهار فصل، در همة بخش

ها مشاهده شد و تنها مورد استثنا طی فصل تابستان رودخانه

رود مشاهده نشد رودخانة پل سه بخشبود که این گونه در 

ها دشوار است و ها در زیستگاه آنشنگ ةمشاهد(. 1)جدول 

میسر  همچون مدفوعهایی از روی نمایهها بیشتر بررسی

 ;et Prigioni Mason and Macdonald, 1986) است

., 2005al شده در تابستان مشاهده نمایة(. کمترین تعداد، 

ی با یافتهخوب در پاییز و زمستان بود که بهتعداد و بیشترین 

 ;Conroy and French, 1987)ها سایر پژوهشهای 

3Harna, 199Macdonald and Mason, 1987; ) 

 ری)نظ با جریانی آرام عمقکم یهامطابقت دارد. رودخانه

. گونه هستند نیا یبرا یخوب ستگاهیرود( زآچارود و خشک

 یباال یانرژ یهانهیهز لیدل به ادیاحتمال ز موضوع به نیا

 ,Chanin) است قیعم یآب یهاستمیاکوس در یریگیماه

a ., 2017et alNaderi 2003;  ,Kruuk, 2006.) 

 تقابلیو هم  طیمح تیفیکه هم ک یآبتغییر رژیم 

 نیتراز مهم یکیعنوان  دهد، بهتغییر میغذا را  هب یدسترس

ر شمابه  آبی یرهایاز مس هاشنگعوامل مؤثر بر استفاده 

 ,.Prenda et al.,2001; Ruiz-Olmo et al)رود می

2001; Hysaj et al., 2013).  همچنینKranaz (1557،) 

ش پس از افـزای ،گـذاریمدفوع نتیجه گرفت کـه فعالیـت 

ژوهش پیابد که این موضوع با نتایج افزایش می ،سـطح آب

که تعداد زیاد مدفوع در فصل طوریبه  .همخوانی دارد حاضر

تواند با افزایش سطح آب و در ( می7پاییز و زمستان )شکل 

 دسترس قرارگرفتن ماهیان در ارتباط باشد. 

 
 ختلف رودخانه در فصول مورد بررسیهای متغییرات شاخص تغذیه ای براساس دسته ماهیان در بخش -0شکل 

 (A,B,Cو برای ماهیان مشترک  a,b,c، برای ماهیان دریایی I, II, IIIای ماهیان رودخانهباشند؛ برای های همگن می)حروف بیانگرگروه
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نمایه، زیاد  تعدادتولید و  فعالیت شنگغییرات فصلی در ت

 ادر فصل پاییز و زمستان ممکن است ب خصوصاً مدفوع

 ماهیان و خواب زمستانی سایر اقالم غذایی فعالیت تولیدمثلی

، گزارش (7411و همکارانش ) Keanباشد. نیز در ارتباط 

 عمدتاً در جذب جفت، (مدفوعای )که ترشحات رایحه کردند

رود های خشکرودخانه(. Hysaj et al., 2013نقش دارند )

به نظر  باشند کهسنگی میو آچارود دارای بسترسنگی و تخته

 گذاری، جهت پراکندهبستر ترجیحی بهتری برای مدفوع

کردن رایحه و مشخص کردن قلمرو و همچنین جذب جفت 

 باشند. می

 .شدمشاهده شنگ  اندکی مدفوعدر تابستان تعداد 

ن یافتمانع از  ،پوشش گیاهی فراوان در این فصل احتماالً

میزان توجهی بر  طور قابلبه و  ی بیشتر شدههامدفوع

همچنین، (. Harna, 1993گذارد )می ها تأثیر مشاهده آن

آن در مقدار استفاده از آب رودخانه برای کشاورزی و کاهش 

 ،فعالیت ساکنان محلی افزایشعالوه بهار و تابستان به

ده ای شنگ شبر فعالیت روزمره و تغذیه افزایش فشار موجب

 et Naderi) شودین گونه میکاری بیشتر او باعث مخفی

a ., 2017al.)  

نگ شاگر چه بر اساس نتایج این بررسی، رژیم غذایی 

 ،پوستان )مانند خرچنگها، سختاز ماهیبسیار متنوع بوده و 

ان ، پرندگخزندگان، دوزیستان(، و باالنوس، گاماروس میگو

 سایرهم راستا با  کرده، اماتغذیه ( 7)جدول و حشرات 

et alGarrido -Blanco; Harna, 1993 ,.) هاپژوهش

Penland and Black, ; Gorgadze, 2013; 2008

., 2016et al2009; Theng )بیشترین درصد  ها،، ماهی

شامل که  (3)شکل را تشکیل داده رژیم غذایی شنگ 

مطالعه  طبق (.7نیز بوده اند )جدول های مختلفی گونه

Mirzajani ( 7471و همکاران)، ی اهیتغذ شاخص نیشتریب

ار م یاز آن برا و پس یماه یبراشنگ در تاالب انزلی نیز 

تغییرات فصلی برای اقالم غذایی در این مطالعه شد.  مشاهده

فصل تابستان میان سه  درتنها  شد و ها مشاهدهمیان بخش

ای وجود داشت. در فصل تفاوت در شاخص تغذیه ،بخش

بیشترین درصد  ،هابهار، پاییز و زمستان در تمام بخش

نظر  (. به7)جدول  بودای مربوط به ماهیان شاخص تغذیه

 یاشن با یماه یهاگونهاز  شنگکه بیشتر صید  رسدیم

ی دسترسبا قابلیت  ،(Ottino and Giller, 2004) کندتر

 ,Mason and Macdonal, 1986) ترککوچ ةو انداز باالتر

Gorgadze, 2013 ) در این پژوهش نیز . صورت می گیرد

ها مشخص شد که اغلب ماهیان بر اساس نتایج بررسی فلس

ساس اشده دارای سنین یک تا دو ساله بودند که بر  تغذیه

ید ندازه ماهیان صشود که اگیری میروابط سن و طول نتیجه

گاو و کپور ماهیانعمدتاً )شده نیز کوچک بودند. این ماهیان 

تعداد زیاد ماهیان نیز هستند. سرعت فرار کم دارای ماهیان( 

رود و آچارود های خشکدر رودخانه به ویژهصید شده 

دلیل روشنی و عمق کم آب باشد که صید را  بهتواند می

 et alNole ;1993 ,.) کندتر میبرای این گونه آسان

., 2012et alKruuk, 1995; Romero )  (.3)شکل  

برای ای تابستان درصد شاخص تغذیه بهار ول ودر فص

 وپوستان نسبت به فصول دیگر باالتر خزندگان و سخت

ویژه سه ای ماهیان در بخش های دو و به شاخص تغذیه

فراوانی و دلیل افزایش احتماالً به که (3)جدول بود تر پایین

است. در بیشتر این گروه از موجودات دسترس بودن  در

ها ممکن است کمتر فعال باشند یا فصول سردتر، خرچنگ

ها گدسترس شنکه کمتر در در مناطقی حضور  داشته باشند

 Day et alFlint, 1977; Armitage ;1972 ,.هستند )

., 2015et al)از زمستان تا ای خزندگان . شاخص تغذیه

دنبال بهاحتماالً افزایش داشته که (، 3)جدول  تابستان

و بیدار شدن از خواب  افزایش فعالیت مارها در دماهای باالتر

 (.Clavero et al., 2005است )زمستانی 

ی در ابیشترین شاخص تغذیه اًدر تمام فصول تقریب

ان نشباشد که ای میها مربوط به ماهیان رودخانهمیان بخش

از طرفی، غذایی شنگ دارد.  ةاز اهمیت این ماهیان در جیر

ای ماهیان دریای کاسپین در فصول میزان شاخص تغذیه

ه در بخش ویژتابستان و زمستان نسبت به دو فصل دیگر، به 

(. بر اساس این نتایج و 4ها بیشتر است )شکل یک رودخانه
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ی وابستگ توانوفور کفال ماهیان در رژیم غذایی شنگ  می

ای این گونه به ماهیان دریای کاسپین را در نسبی تغذیه

و   Grovesبررسینتایج برخی از مواقع سال، بیان نمود. 

Smith (7471 نیز ،) نشان داد که شنگ بیشتر از ماهیان

های غذایی آن طعمه رژیمو در  کردهای شکار رودخانه

دارند. حضور نیز دریایی -ایدریایی و مشترک رودخانه

 الگوهای غذایی خود را بسته به مکان، فصل و در هاشنگ

دهند و از فرآیندهای طبیعی دسترس بودن منابع تغییر می

برند ریزی و مهاجرت انواع طعمه بهره میمانند تخم

(Cosby, 2013.) مصرف کی بخشدر  زمستان، فصل در 

 گرید یهابخش به نسبت ییایدر انیماه و مشترک انیماه

 یهاهاز گون یمربوط به مهاجرت بعض وده که عمدتاًب شتریب

اما در  .ها باشدرودخانه نیا مصب یکینزد به ییایدر

باشد شاخص که از مصب دور می های دو و سهبخش

در  فعالیت شنگباشد. ای باالتر میای ماهیان رودخانهتغذیه

یابد. افزایش می های زمستانطول ساحل در طول ماه

ای و دریای و مشترک رودخانهمصرف زیاد ماهیان دریایی 

دلیل هتواند بمینیز  در بخش یک در فصل زمستانکاسپین 

افزایش فعالیت آن و نیاز بیشتر به کسب انرژی برای تغذیه 

های بالقوه زمانی است که گروه طور. زمستان بهنوزادان باشد

رار قشترین حد خود ها در بیخانواده پس از شیرگرفتن توله

 ,Verwoerdهستند )داشته و در جستجوی غذای بیشتری 

., 2015et al1987; Jordaan .) 

ای ماهیان مشترک افزایش مقدار شاخص تغذیه

دلیل صید زیاد گاو دریایی در بهار و پاییز، به-ایرودخانه

ماهیان است. ظاهراً عالقة شنگ به گاو ماهیان و همچنین 

دسترس بودن این نوع ماهی از دالیل صید آن فراوانی و در

ی، زیرهنگام تخمدرباشد. های مورد مطالعه میدر رودخانه

 یزیرتخمرای خود را ب یانرژو هستند  فراوانها یماه

 میها محسوب شنگ یبرا یترطعمه آسانداده و اختصاص 

گاو ماهیان ، در فصل بهار (. 2015et alDay ,.) شوند

 مثل بهخاره ماهیان و سس ماهیان برای تولیدسه ؛دریایی

 افزایشباعث این موضوع  .کنندمهاجرت می هارودخانه

های دو و سه که دارای بستر ها در بخشای آنشاخص تغذیه

. ستریزی هستند، شده اتر برای تخمسنگی بیشتر و مناسب

دریایی، -ایدر این فصل عالوه بر ماهیان مشترک رودخانه

مانند سیاه ماهی، ماهی سفید  ایاز ماهیان رودخانه بسیاری

ن اینتیجه  در، کنندریزی مینیز تخمای و خیاطه رودخانه

ی ابیشترین شاخص تغذیه در بخش یک و دوباعث شده تا 

 . ای باشدمربوط به ماهیان رودخانه

 یهابخش تمامدهد که شنگ در یمطالعه نشان م نیا

در  نیو همچن فصل به بسته و شتهدا حضور هارودخانه

ها حضور از بخش یدر بعض ییدسترس بودن اقالم غذا

 در بالقوه طورهب توانندیم ها شنگدارد.  یشتریب

 به و دابنیب غذا یخشک و نیریش آب ،ییایدر یهاستگاهیز

 یهاتیجمع به نسبت طعمه از یباالتر تنوع به بیترت نیا

 . باشند داشته یدسترس یداخل

های حفاظت اکوسیستمیک در راستای انجام طرح

ند های شاخصی مانسرزمین، توجه به اطالعات مرتبط با گونه

شنگ، بسیار حائز اهمیت است. نتایج مربوط به وضعیت 

حضور و نیز تحلیل رژیم غذایی این گونه در بخش پایین 

دست سه رودخانة ورودی به دریای کاسپین که در مطالعة 

عنوان اطالعات پایه در تواند به آمد، میدست حاضر به 

های راهبردی حفاظت جمعیت این گونه در معرض برنامه

خطر و در نیز در نهایت در حفاظت اکوسیستم دریای کاسپین 

و مناطق زیستی مرتبط با آن، مفید واقع شود. 
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Abstract 
The Eurasian otter (Lutra lutra) as one of the mammals of the inland waters of Iran is at the top of the food 

pyramid and encounter to endanger of extinction. The diet studies are critical to understanding the ecology 

of wildlife and preserving their populations. The objectives of this study were the presence and diet of otter 

in estuary region of Acharod, Khoshkrod and Polrood rivers, in the east of Guilan province, and also the 

study of the level of dependency of this species on fish species of the Caspian Sea. The length of the last 

five kilometers of each river, as three sections with an approximate length of 1700 meters, was examined 

in terms of distance or proximity to the sea. The results showed that of the five km length studied of the 

rivers, the Eurasian Otter was present up to 4/3 km of the estuary. In total, 511 presence indices with specific 

seasonal changes were observed in each of the river sections. The highest index was observed in the autumn 

season and the lowest in the summer season. Based on the analysis and investigation of spraints, 955 prey 

items including fishes, crustaceans, snakes, frogs, birds and insects were observed. The highest feeding 

index (FI) in three studied rivers was for fish and the lowest FI was for insects. Also, the seasonal changes 

in food items between sections were observed. So that in the two seasons of autumn and winter in all three 

sections of the rivers, the highest FI was for fish. In the spring and autumn, the feeding index of the fed fish 

was mainly related to river fish and common river-sea fish. In summer and winter, the percentage of sea 

fish was higher than in spring and autumn. The feeding index of non-fish items has also increased in the 

summer compared to other seasons.  
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