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بررسی ترجیح زیستگاهی ماهی گل چراغ ( )Garra rufaدر رودخانۀ دینورآب ،حوضۀ رودخانۀ
کرخه
عطا مولودی صالح ،1سهیل ایگدری ،2هادی پورباقر
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 .1دانشجوی دکترای بومشناسی آبزیان ،گروه شیالت ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .2دانشیار گروه شیالت ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت1400/04/11 :؛ تاریخ تصویب)1400/09/20 :

چکیده
از آنجا که شاخصهای انتخاب زیستگاه در ارائۀ ویژگیهای زیستگاهی یک گونه و برنامههای حفاظتی به کار برده م یش ود،
این مطالعه بهمنظور بررسی ترجیح زیستگاهی گونۀ گل چ را  Garra rufa ،در رودخان ۀ دین ورآب (اس تان کرمانش اه) ،ی ک
سرشاخۀ حوضۀ رودخانۀ کرخه به اجرا درآمد .به اینمنظور ،ویژگیهای زیس تگاهی ش امل عم

آب ،س رعت جری ان آب،

عرض رودخانه ،عرض ناحیۀ پتامال (ناحیۀ حاشیۀ رودخانه) ،نوع غالب پوشش سنگ بستر ،pH ،دما ،هدایت الکتریکی (،)EC
کل مواد جامد محلول ( )TDSدر  18ایستگاه از پاییندست به سمت باالدست اندازهگیری و ثبت شدند .محدودۀ استفادهش ده
و محدودۀ زیستگاه انتخابی با توجه به میزان در دسترس بودن هر واحد زیستگاهی برای هر متغیر بهدست آمد .نتایج نشان داد
دامنۀ مطلوبترین عم  26->30سانتیمتر با شاخص مطلوبیت  ،0/779شاخص عرض رودخان ه در دامن ۀ  6->7/2مت ر ب ا
شاخص مطلوبیت  ،0/7سرعت جریان در دامنۀ  0/24->0/31متر بر ثانیه با شاخص مطلوبی ت  ،0/38س اختار بس تر ب ا طط ر
متوسط در دامنۀ  5->5/5سانتیمتر با شاخص مطلوبیت  ،1دمای آب دامنه  18->19درجۀ سانتیگراد ب ا ش اخص مطلوبی ت
 pH ،0/618در دامنۀ  7/32->7/44با شاخص مطلوبیت  EC ،0/545آب در دامنۀ  290->310ب ا ش اخص مطلوبی ت ،0/767
 TDSآب در دامنۀ  ppm 580->610با شاخص مطلوبیت  0/712و عرض ناحیۀ پتام ال در دامن ۀ  4/8->6مت ر ب ا ش اخص
مطلوبیت  0/634بود .نتایج نشان داد رودخانۀ مورد مطالعه برای گونۀ  Garra rufaیک زیستگاه با مطلوبیت متوسط است.
کلیدواژهها :مطلوبیت زیستگاه ،ماهی گل چرا  ،متغیرهای محیطی ،رودخانۀ دینورآب.

 نویسندۀ مسئول

Email: soheil.eagderi@ut.ac.ir
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مقدمه
اکوسیس ت هت آبهت ج ت ب ت صتتو ک ن ت له ت
جری ندا طبیعی ،نی زمند ه مخ لف از جمل زیست ا
آبزی ن ا تأمین میکنند .افزایش تق ض ه برا اس ف د از
مزای ودخ ن ه  ،گ منجر ب تض د بین است ف د از ایتن
اکوسیس ه و حف ظت از آنهت بت عنتوان سیست هت
یکپ چتت شتتد استتت [ .]1بتت توجتت بتت وستتعت زیتت د
زیس ا ه آبی ودخ ن ا د ایران ،مط لع هم ج نبت
و خصوصتتی زیست ی آبزیت ن از جملت مت هیهت د ایتتن
زیس ا ه اهمیت ق بل توجهی دا د [ .]2این اکوسیس ه
طی س له اخیر تحت تأثیر فع لیته انست نی ،اثترا
جبرانن پذیر ا م حمل شد اند [ ]3ک متیتوانتد تتأثیر
منفی و تنتو گونت ا  ،فراوانتی و خصوصتی زیست ی
آبزی ن باذا د [ .]4د این می ن ،م هی ن ب توج بت اینکت
م نتتو تتترین و پرتعتتدادترین گتترو مهتتر دا ان ا شتت مل
میشوند [ ،]5ب عنوان آبزی ن ب ا زش شن خ شد اند کت
بس ب جنس و نو گونت بت آن اکوسیست آبتی ا زش
میدهند [ .]6مط لع بی ن داش اند ک حضو گون هت
م هی ن د یک زیس ا تحت تتأثیر مجموعت ف ک و هت
محیطی مو د نی ز برا تکثیر ،شد و افزایش تتراک آنهت
است و این امر فرایند تص دفی نیست [ 7و .]8
گونتتۀ متت هی گتتل چتترا ( )Garra rufaاز ختت نوادۀ
کپو م هی ن و جنس  Garraاست ک د ایتران حتدود 15
گون از این جنس گزا ش شد است [ 9و  .]10م هی گتل
چرا دا ا پراکنش زی د است ،ب طو کت د حوضتۀ
ودخ ن ه تیاریس ،مه لو و خلیج ف س پراکنش دا ند.
اعض این گونت بت واستطۀ صتف تی از جملت دو جفتت
سبیلک ،پوز گرد ب ده ن زیترین و هاللتیشتکل ،دیستک
مکند شدی ف ب لبتۀ پیشتین آزاد ،لت فوقت نی معمتو ا
چیندا د ام داد پوز  ،دندانهت حلقتی قالبتیشتکل و
خ ه آبششی کوت ق بل تشخیصاند [.]11
وشه کیفی گون گون برا بر سی مطلوبیت فیزیکی
زیس ت ا گون ت ه ت خ ت م هی ت ن اس ت ف د متتیشتتود .از
م داولترین این وشه  ،ا زی بی مطلوبیت زیس ا از طریق
اس ف د از مدله شت خص مطلوبیتت زیست ا ( Habitat
 )Suitability Indexاست [ .]12این مدله از منحنتیهت
مطلوبیت چندگ ن تشکیل شد است ک ظرفیتت زیست ا
بتترا حم یتتت گونت هت ا نشت ن متتیدهتتد [ .]13از جملت
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مط لع صو گرف ت د زمینتۀ زیست ا اعضت جتنس
 Garraمیتوان ب مط لعۀ پوشش من طق حف ظتشد بترا
زیس ا ه مطلتوب گونتۀ بتو زاد آبهت داخلتی ایتران
 ]14[ Garra persicaو متدلست ز تتأثیرا اقلیمتی و
توزیع مک نی گونۀ  G. rufaاش کرد [.]15
د همتتین استت نیتتز مط لعتت م عتتدد و ستت یر
گون ه م هی ن ایران صو گرف است کت متیتتوان بت
مط لعتتۀ بر ستتی مطلوبیتتت زیستت ا ت ت س م ت هی ایرانتتی
( )Acipenser persicusد آبهت حوضتۀ جنتوبی د یت
خز بت است ف د از تجزیت وتحلیتلهت چنتدم ییر [،]16
بر سی خصوصی زیس ا هی سی م هی Capoeta capoeta
 gracilisد ودخ نۀ کال ود واقع د اس ن م زنتد ان [،]17
بر سی ش خص مطلوبیت زیست ا ستی مت هی ( Capoeta
 )gracilisد ودخ نتتۀ ط لقتت ن [ ]18و مط لعتت و مق یستتۀ
ترجیح زیس ا جویب م هی سفید ود Oxynoemacheilus
 bergianusودخ نۀ ج جرود د دو فصتل پت ییز و زمست ن
گونتۀ G.
[ ]19اش کرد .ب توج ب دامنۀ پراکنش بت
 rufaد حوض ه آبهت داخلتی ایتران ،مط لعتۀ دامنتۀ
ترجیح زیس ا هی این گون ب منظو د ک دامنۀ ست زگ
آن د اکوسیس ه داخلی ایران اهمیتت بت ستزایی بترا
برن م ه حف ظ ی حف ظتت آن د زیست ا هت مخ لتف
دا د ،اگرچ جمعیته مخ لف این گون د زیرحوض ه
مخ لف ب ج یا گون ا تق ی ف اند ک بی نار تنو گونت ا
این جنس است [ .]20از این و ،مط لعتۀ پتیش و بت
ب
عنوان یک مط لعۀ مو د برا بر ستی تترجیح زیست ا هی
گونتۀ  G. rufaد ودخ نتۀ دینتو آب (است ن کرم نشت ) از
حوضۀ ودخ نۀ کرخ ب اجرا د آمد.
مواد و روشها
ودخ نۀ دینو آب یکی از ودخ ن ه دائمی اس ن کرم نش
بتت  185کیلتتوم ر د حوضتتۀ آبریتتز کرختت استتت [.]21
نمون بردا ایتن تحقیتق د ت بست ن  1397بت است ف د از
دس ا الک روشتوکر و ست چوک پشت یب ن بترا جمتعآو
نمون ه د  6ایس ا ب س تکرا د مجمتو  18ایست ا از
پ ییندست ب سمت ب دست ودخ ن صو گرفت (شتکل
 .)1ان خ ب زیس ا ه ب گون ا بود ک کم رین ه پوشت نی
ا داش ب شند ،کم ر تحت تأثیر فع لیتتهت انست نی واقتع
شد و بی نار تنو زیس ی کل ودخ ن ب شند [19ت  .]22بعد
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از صید ،نمون ه ب اس ف د از کلید شن ست یی م هیت ن جتنس
 ]20[ Garraشن س یی شد و د هم ن محل صید ،ه س ز
شدند .همچنین ،بالف صل بعتد از نمونت بتردا  ،ف ک و هت
زیست ا هی از جملت عمتتق آب ،ستترعت جریت ن آب ،عتتر
ودخ ن  ،عر ن حیۀ پ م ل ،نو غ ل پوشش سنگ بست ر،
 ،pHدم  ،هدایت الک ریکی ( ،)ECمواد ج مد محلول (،)TDS
انداز گیر و ثبت شدند .عمق آب ب تأکید بر پیرامون محتل
صید گون ب اس ف دۀ م ر نوا د هر ایس ا ب س تکرا د
عر ودخ ن انداز گیر شد و می ناین عدد آن ب عنوان
عمق آب د ایس ا د نظر گرف شد .سرعت جری ن آب نیز
ب اس ف د از وش گرگ و همک ان [ ]23و حسن لتی []24
د ایس ا ب س ب تکرا انداز گیر شد و پس از ضترب د
ضری اصالحی ب توج ب عمق ،میت ناین آنهت بت عنتوان
سرعت جری ن آب د نظر گرف شد .عر ودخ نت نیتز بت
اس ف د از م تر نتوا د ست نقطتۀ پت ییندستت ،می نت و
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ب دست هر ایس ا انداز گیر شد و می ناین این س مقدا
ب عنوان عر ودخ ن مح سب شد .بت است ف د از دست ا
شرکت  WTWق بل حمل نیز ف ک و هت دمت  ،pH ،هتدایت
الک ریکتتی ( )ECو متتواد ج متتد محلتتول کتتل ( )TDSد هتتر
ایس ا انداز گیر شدند (شکل  .)2س خ بس ر بتر است س
میزان قطر سنگهت غ لت ودخ نت و انتداز گیتر قطتر
تعتتداد از آنه ت ب ت صتتو تص ت دفی ،و بتتر اس ت س وش
ج نس ون و اسلنی [ ]25طبق بند شد (جدول  .)1مح ستبۀ
محدودۀ ا زش بهین برا هر یک از ف ک و هت زیست ا هی
(ش خص مطلوبیت) مو د بر ستی د نتر افتزا Habsel-1.0
) [26[ (Habitat Selectionصو گرفت .د اس ف د از ایتن
نر افزا مق دیر خروجی ن یج (ح صتل از نمودا هت ) د ف یتل
اکستتل پی ت د شتتد .ستتپس ،مق ت دیر ح صتتل از هتتر ف ت ک و
( )Selectionبر بز گترین مقدا عدد آن س ون تقسی شد و
می ناین آن عدد مربوط ب ش خص مطلوب آن ف ک و است.

شکل  .1موقعیت ایستگاههای نمونهبرداریشده در رودخانۀ دینورآب

شکل  .2دستگاه پرتابل اندازهگیری فاکتورهای ( EC ،pHهدایت الکتریکی)( TDS ،کل مواد جامد محلول) و دما
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جدول  .1عالمتهای اختصاری و توضیح مربوط به هر طبقه از متغیرهای اسمی مربوط به ساختار بستر
قطر سنگهای بستر ()mm

<400
256-400
64-256
2-64
>2

سنگ بس ر ()Bedrock
تخ سنگ ()Boulder
سنگفرش ()Cobble
شن ()Gravel
م س ()Sand

مطلوبیت  ،0/767مطلوبترین  TDSآب د دامنۀ ->610
 ppm 580بت شت خص مطلوبیتتت  0/712و مطلتتوبتتترین
عر ن حیتۀ پ مت ل د دامنتۀ  4/8->6م تر بت شت خص
مطلوبیت  0/634قرا دا ند (جدول  2و شتکل  .)3مقت دیر
ش خص مطلوبیت هر یک از ف ک و ه محیطی د جتدول
 3ا ائ شد است .بتر است س ن ت یج بیشت رین و کم ترین
مق دیر  SIد تترجیح زیست ا هی گونتۀ متو د مط لعت د
ودخ نۀ دینو آب ب ترتی مربوط بت ف ک و هت ست خ
بستت ر ( )0/899و عتتر ن حیتتۀ پ متت ل ( )0/382بتتود.
مح ستتبۀ ش ت خص مطلوبیتتت زیس ت ا نش ت ن داد میتتزان
ش خص مطلوبیتت زیست ا ( HIS= Habitat Suitability
 )Indexودخ نۀ دینو آب برا اینگون برابر  0/49است.

نتایج
زیس ا هی گونتۀ G. rufa

براس س ن یج ترجیح ف ک و ه
عبت استتت از :مطلتتوبتتترین عمتتق د دامنتۀ 26->30
س ن یم ر ب ش خص مطلوبیت  ،0/779مطلوبترین عتر
ودخ ن د دامنۀ  6->7/2م ر ب شت خص مطلوبیتت ،0/7
مطلوبترین سرعت جری ن د دامن  0/24->0/31م ر بتر
ث نی ب ش خص مطلوبیت  ،0/38مطلوبترین ستنگ بست ر
ب قطر م وسط د دامنۀ  5->5/5ست ن یم تر بت شت خص
مطلوبیت  ،1مطلوبترین دم آب دامنۀ  18->19د جتۀ
س ن یگراد ب ش خص مطلوبیت  ،0/618مطلتوبتترین pH
آب د دامنۀ  7/32->7/44ب شت خص مطلوبیتت ،0/545
مطلتتوبتتترین  ECآب د دامنتۀ  290->310بت شت خص

جدول  .2طبقات فاکتورهای زیستگاهی و مقادیر شاخص مطلوبیت ( )SIهر فاکتور در گونۀ  G. rufaدر هر طبقه
فاکتور
زیستگاهی

عمق

pH

SI

طبقات

0/31
0
0/019
0/048
0/779
0/059
0/033
0
0/031
SI
0
0/545
0
0/13
0/028
0/204
0
0/093

10->14
14->18
18->22
22->26
26->30
30->34
34->38
38->42
42->46
طبق
7/2->7/32
7/32->7/44
7/44->7/56
7/56->7/68
7/68->7/8
7/8->7/92
7/92->8/16
8/16->8/28

فاکتور
زیستگاهی

سرعت جری ن
آب

دم

کل مواد ج مد

SI

طبقات

0
0/059
0/68
0/029
0/147
0
0/078
0/07
0
SI
0
0/587
0/099
0/129
0/046
0/129
0
0/09
0/12
0/712
0/000
0/168
0/000

0/1->0/17
0/17->0/24
0/24->0/31
0/31->38
0/38->0/45
0/45->0/52
0/52->0/59
0/59->0/66
0/66->0/73
طبق
15->18
18->19
19->20
20->21
21->22
22->23
23->24
24->25
550->580
580->610
610->760
760->790
790->850

فاکتور
زیستگاهی

عر

ودخ ن

س خ سنای
بس ر

عر ن حیۀ
پ مل

هدایت
الک ریکی

SI

طبقات

0
0/063
0/194
0
0/743
0
1
0

0->1/2
1/2->2/4
2/4->3/6
3/6->6
6->7/2
7/2->13/2
5->5/5
5/5->10/5

SI
0
0/09
0
0/634
0/19
0/086
0

طبق
0->2/4
2/4->3/6
3/6->4/8
4/8->6
6->7/2
7/2->8/4
8/4->13/2

0/0
0/094
0/767
0
0/094
0/045
0/00

250->270
270->290
290->310
310->370
370->390
390->410
410->430
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شکل  .3نمودار میانگین فراوانی نسبی گونۀ ماهی گل چراغ ( )G. rufaبراساس ویژگیهای محیطی مورد بررسی در رودخانۀ دینورآب
(خطوط قرمزرنگ :زیستگاه قابل استفاده؛ آبیرنگ :زیستگاه در دسترس؛ مشکی :زیستگاه انتخابی)
جدول  .3مقادیر شاخص مطلوبیت کل برای هر متغیر و شاخص مطوبیت زیستگاه ( )HSIرودخانۀ دینورآب برای گونۀ ماهی گل چراغ ()G. rufa
عمق
SI

0/412

عرض
رودخانه
0/425

دما
0/421

سرعت

عرض

کل مواد جامد

هدایت

جریان

پتامال

()TDS

الکتریکی

0/441

0/382

0/485

0/526

بحث
ب توج ب افزایش بهر بردا از منت بع آبتی و د معتر
خطر قرا گرف ن حی آبزی ن از جملت م هیت ن ،شتن خت
نی زه زیست ا هی آنهت بترا یتک متدیریت ک آمتد و
پ یدا  ،ح ئز اهمیت است [ .]27خوشبخ ن  ،توج ب تنو
زیستت ی کتت بتت عنتتوان پ یتتۀ حیتت اکوسیستت هتت و
حم یتکنندۀ آن تلقی میشود ،امروز و ب افزایش استت
[ ،]28ولی نبود اهک ه من س حف ظ ی مؤثر و ک آمد
سب ک هش تنو زیس ی د سطوح گونت ا شتد استت
[ 29و .]30

pH

0/505

ساختار
بستر
0/899

HSI

0/499

ن یج بر ستی تترجیح زیست ا هی مت هی گتلچترا د
ودخ نۀ دینو آب نش ن داد ب ترتی س خ بست ر ،هتدایت
الک ریکی و  pHمه ترین م ییره فیزیکتی د پتراکنش و
حضو این گون هس ند .این گون تم یل دا د د آبه یی بت
عمق ،عتر ودخ نت و ن حیتۀ پ مت ل م وستط و سترعت
جری ن پ یین حضو داش ب شند .مط لع نش ن داد استت
دو ف ک و عمق و سترعت آب د ا تبت ط بت یکتدیار تیییتر
میکنند .دس رسی ب نواحی دا ا سرعت و عمتق من ست
د اولویتبند ان خ ب زیس ا  ،اهمیت این ف ک و هت ا د
ا زی بی اکوسیس ه ودخ ن ا تأیید متیکننتد [ .[31د
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مط لع تۀ ح ضتتر مش ت هد شتتد گون تۀ  G. rufaد ودخ ن تۀ
دینو آب نواحی ب عمق و سرعت م وستط ا بیشت ر تترجیح
میدهد .د ابط ب سرعت جری ن آب ،بیشت رین مطلوبیتت
د مق دیر ک مش هد شتد .پ ام رهت محیطتی از جملت
شد نو  ،دم  ،تراک مواد غتذایی ،تولیتد اولیت وابست بت
م ییر عمق هس ند [ ]32متیتتوان افتزایش مطلوبیتت ایتن
گون د عمقه م وسط و ک ا تحت تأثیر ایتن ف ک و هت
بی ن کرد .د ابط بت بست ر ،بیشت رین مطلوبیتت گونت د
ودخ نۀ مط لع شد د دامنۀ  5->5/5بتود .بست ر از جملت
ف ک و ه مه د ایج د فض زیس ی و تأمین مواد غتذایی
برا ادامۀ حی و زیست این گون است.
ب توج ب اینک این گون دا ا ده ن مکنتد و شتکل
بدنی اس ری ین (کشید ) ب ترتیت بترا چستبیدن بت
سنگ بس ر و جلوگیر از شس شدن است ،میتوان بی ن
داشت ک این گون توان یی اس قرا د جری نه شدید ا
دا د .ب ت توج ت ب ت اینک ت ایتتن گون ت جلبتتکه ت  1و
سنگه بس ر ودخ ن ا ب وسیلۀ دیسک گلتویی ختود
میخراشد و مو د تیذی قرا میدهد ،ج یا است قرا ایتن
گون (ب عنوان ترجیح زیس ا هی) منت طق کت عمتق و بت
سرعت م وسط آب من طقی هس ند ک ب دلیل نفتو نتو
ب سطح سنگه و جری ن انتدک ،ج یات من ستبی بترا
شد پریفی ونه د فصل ت بس ن خواهد بود.
د همین اس  ،یوستفی و همکت ان [ ]14د بر ستی
پوشش من طق حف ظتشد بترا زیست ا هت مطلتوب
گونۀ بو زاد آبه داخلی ایران د گونۀ Garra persica
ب ب ک گیر از مدل مکسنت بت است ف د از معیت AUC
نش ن دادند فقط  10د صد از زیس ا هت مطلتوب گونت
د داخل من طق حف ظتشتد قترا دا د .آنهت همچنتین
گف ند ک من طق حف ظتشدۀ کنونی کشو ک ایی ز ا
برا حف ظت طو نیمد این گون ندا د .د مط لعۀ مکی
[ [15و مدلس ز تیییرا اقلیمی و توزیتع مکت نی
گونۀ  Garra rufaگزا ش کردند کت ایتن گونت براست س
سن یوه مخ لف تیییر اقلی  ،سن یوه خوشبین نت و
بدبین ن طی س له  2050و  2080افزایش و کت هش ا
نش ن داد .بن براین ،د اس حف ظتت از ایتن گونت ب یتد
مدیران اقدام من سبی ا برا حف ظت از من طق مطلوب

1. Periphyton

و ب لقوۀ پیشبینیشد د آیند و من طقی ک اح م ا ایتن
گون از بین می ود ،انج دهند .ب عنوان یک ن یج گیر
کلی متیتتوان بیت ن کترد کت گونتۀ  G. rufaد ودخ نتۀ
دینتتو آب ب ت ش ت خص مطلوبیتتت کتتل ( 0/499بتترا کتتل
ف ک و ه بر سیشد ) د وضعیت نسب ا مطلوبی قرا داد.
بن براین ،ب منظو تأیید ن یج ی دشتد و بر ستی زیست ا
گونۀ مط لع شد د س یر نق ط مو د پراکنش آن ،مطلوبیت
زیس ا هی متو د بر ستی قترا گیترد کت به تر ب توان د
ایس ا ان خ بی این گون اظه نظر کرد.
تقدیر و تشکر
این مط لع ب حم یت م لی دانشا تهران انج شد است.
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