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 هادی پورباقر، سهیل ایگدریعطا مولودی صالح، 

 
 شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایرانگروه 

 
 05/50/9059 تاریخ پذیرش:                                             91/50/9059 :دریافت تاریخ

 

 چکیده

در رودخانة سیروان با استفاده از روش  Capoeta damascinaالنهرین، ماهی بینمنظور بررسی ترجیح زیستگاهی سیاهاین مطالعه به

تکرار با استفاده از دستگاه  3برداری از هشت ایستگاه هرکدام با نمونه 6444ماه سال اجرا درآمد. بدین منظور، در آبانای بههموارسازی هسته

مواد کل ، دما، pHزیستگاهی از جمله نمونه صید، شناسایی و رهاسازی شدند. تعداد ده فاکتور  637الکتروشوکر صورت گرفت. در مجموع 

 گیری شد. نتایج، هدایت الکتریکی، ارتفاع از سطح دریا، عمق رودخانه، عرض، سرعت جریان، شیب و اکسیژن محلول اندازهمحلولجامد 

درجه  9، دما 2تقریباً  pHهایی است که  دارای نشان داد که بیشترین ترجیح زیستگاهی گونة مورد مطالعه در رودخانة سیروان در زیستگاه

متر، سانتی 74متر، عمق  6634متر، ارتفاع از سطح دریا سانتی بر میکروموس 344، هدایت الکتریکی 644 محلولمواد جامد کل گراد، سانتی

ارتفاع  فاکتور ود مربوط به SIباشند. مقادیر میلی گرم بر لیتر می 9درصد و اکسیژن  6متر بر ثانیه، شیب  8/4متر، سرعت جریان  9عرض 

زیستگاه 29/4یشترین مقادیر را داشتند. نتایج نشان داد که رودخانة سیروان با مقدار شاخص مطلوبیت ب (59/4اکسیژن )و ( 96/4از سطح دریا )

 النهرین است.مناسبی برای گونة سیاه ماهی بین
 

 یشناختبوم یستگاهی،ز یحترج ی،اهسته ی، هموارسازالنهرینینب ماهییاهس :واژگان یدکل
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 مقدمه

در بحث مدیریت منابع آبی، موضوع تعیین نیازهای 

های شناختی آبزیان یک مؤلفة اصلی بوده و مدلبوم

هیدرولیکی و زیستگاهی نیز ابزار مناسب جهت تحلیل آن 

 ,.Zhao et al., 2017; Boets et alعنوان شده است )

2018; Naderi et al., 2019, 2021های (. ویژگی

ای عواملی های رودخانههیدولوژیکی و ریختی اکوسیستم

اختی، شنمؤثر در تنوع زیستگاه، حفظ تعادل فرآیندهای بوم

باشند فراوانی و تنوع ماهیان و سایر موجودات آبزی می

(Koutrakis et al., 2019; De-Miguel-Gallo et al., 

ارتباط بین  سازی و تحلیل(. در این راستا، مدل2019

لف های مکانی مختفاکتورهای زیستگاهی وآبزیان در مقیاس

هیدرولیکی و -منظور درک بهتر شرایط هیدرولوژیکیبه

 Hajiesmaeili etشناختی توسعه یافته است )پویایی بوم

al., 2018.) ظحف برای محیطی نیاز ها، تعیینروش این در 

 خواص بین رابطة ایجاد با اکوسیستم پایدار شرایط

 هدف هایگونه شناختیبوم هایویژگی و جریان هیدرولیکی

 (. همچنینHajiesmaeili et al, 2018گردد )می تعیین

 تا بکجل تولید از زیستی فرآیندهای توزیع سازیمدل برای

 ;Statzner et al., 1988باشد )مناسب می پراکنش ماهی

Jowett, 1997 .) 

ی عبارت است از بخشانتخاب زیستگاه توسط یک گونه 

یشتر ها باز زیستگاه که حضور گونه نسبت به سایر بخش

نحوی از لحاظ فاکتورهای زیستگاهی دارای حالت بوده و به

آل جهت پراکنش و حضور گونة مورد نظر باشد متوسط تا ایده

(Rosenfeld, 2003 مطالعات مختلف مهمترین .)

ی آبزی را هافاکتورهای مؤثر در پراکنش یا حضور گونه

عرض رودخانه، نوع بستر، سرعت جریان، شیب رودخانه، 

اند و با پوشش گیاهی و ارتفاع از سطح دریا عنوان کرده

استفاده از این فاکتورها به ارزیابی مطلوبیت زیستگاه 

 عنواناند. بههای مختلف ماهیان آب شیرین پرداختهگونه

 ررسی(، در مطالعة ب6466و همکاران ) Eagderiمثال 

 (Salmo truttaقرمز )خال آالیقزل زیستگاهی هایویژگی

طالقان گزارش کردند که  رودخانه هایسرشاخه در

 گراد،سانتی درجه 7/64-66 دامنة در دما ترینمطلوب

 ترینمطلوب متر،سانتی 64-34 دامنة در عمق ترینمطلوب

 دامنة در شیب ترینمطلوب متر، 7/6-4/3 دامنة در عرض

 بر متر 46/4-26/4 دامنة در سرعت ترینمطلوب ،9/6-2/6

متر،  6674-3444 دامنة در ارتفاع ترینمطلوب ثانیه،

 و مترسانتی 66-64 دامنة در بستر سنگ قطر ترینمطلوب

دست آمد. به متر 8/6-2/3 ساحلی ناحیه عرض ترینمطلوب

ماهی شجریانی در مطالعة مشابه دیگر روی گونه سیاه

(Capoeta shajariani در رودخانة دینورآب حوضة )

 در یتمطلوب مقدار بیشترین که رودخانه کرخه نیز بیان شد

 نمیانگی )از شش ایستگاه مورد بررسی( با 6 شمارة ایستگاه

 عرض متر، 82/3 رودخانه عرض متر،سانتی 74/67 عمق

 مواد کل گراد،سانتی درجه 6/69 دما متر، 62/7 ناحیه پتامال

 ،pH  45/5متر،سانتی بر میکروموس EC  689،759 جامد

 مترسانتی 7 بستر سنگ قطر و برثانیه متر 3/4 جریان سرعت

 (.Mouludi-Saleh et al., 2022aمشاهده شد )

فون ماهیان آب شیرین ایران بر اساس مطالعات صورت 

حوضة آبریز داخلی عنوان  69گونه پراکنده در  696 ،گرفته

( که از این تعداد سهم Eagderi et al., 2022شده است )

 Mouludi-Saleh etباشد )گونه می 36رودخانة سیروان 

al., 2022bجنس سیاه .)( ماهیCapoetaبا سه گون )ة 

C. damascina  (، نیالنهر نیب)سیاه ماهیC. trutta 

)سیاه ماهی تیگره( در   C. umbla)سیاه ماهی باله بلند( و 

 Mouludi-Saleh etشده است )رودخانة سیروان گزارش 

al., 2022bعنوان (. با توجه به اهمیت رودخانة سیروان به

ه جانبای باال، بررسی همهیک اکوسیستم با غنای گونه

ها و فقدان بررسی جامع ماهیان و ترجیحات زیستگاهی آن

ماهی در این رودخانه، این مطالعه، های جنس سیاهروی گونه

با  C. damascinaزیستگاهی گونه  منظور بررسی ترجیحبه

عنوان فصل استاندارد مطالعة ترجیح انتخاب فصل پاییز به

 اجرا درآمد. ای، به زیستگاهی ماهیان رودخانه
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 مواد و روش ها

 C. damascinaمنظور بررسی ترجیح زیستگاهی گونه به

ایستگاه هر کدام با سه  8برداری در ، نمونه6444ماه در آبان

ایستگاه با استفاده از دستگاه  64تکرار و در مجموع 

الکتروشوکر با شدت جریان کم و در جهت خالف جریان از 

( 6بایین دست به سمت باالدست انجام شد )جدول 

(Mouludi-Saleh et al., 2022a .)منظور دقت در به

آوری شده یک ری و شمارش ماهیان جمعبردافرآیند نمونه

نتخاب شده ا هاتور ساچوک پشتیبان نیز استفاده شد. زیستگاه

 وشانیهمپ شده و واقع انسانی هایفعالیت یرتأث تحت کمتر

 تبرها با استفاده از کلید معها کم بود. شناسایی نمونهبین آن

انجام و پس از  (6468و همکاران ) Esmaeili شناسایی

 صید محل در ان از بازیابی شنای فعال ماهیاناطمین

 برداریهمزمان با نمونه .(6شدند )شکل  رهاسازی

 عرض جریان، سرعت محیطی شامل عمق، فاکتورهای

 جامد موادکل  ،(EC) الکتریکی هدایت دما، ،pH رودخانه،

شیب و اکسیژن محلول  دریا، سطح از ارتفاع ،(TDS) محلول

، همچنین در هر ایستگاه به تفکیک. شدند ثبت و گیریاندازه

 ایلهمی متر استفاده با آب ها شمارش شدند. عمقتعداد نمونه

 گیری واندازه رودخانه عرض در تکرار سه با ایستگاه هر در

 نظر در ایستگاه در آب عمق عنوانبه آن عددی میانگین

 آب جریان سرعت ،Hasanli (6999) بر اساس. شد گرفته

 بار هس با ایستگاه هر از روش جسم شناور در استفاده با نیز

 نجریا سرعت عنوانبه هاآن میانگین و گیریاندازه تکرار

 خانهرود عرض نواری متر از استفاده با. شد گرفته نظر در آب

 ایستگاه هر باالدست و میانه ،پایین هایقسمت در نیز

 عرض عنوانبه هاآن میانگین و گیریاندازه بردارینمونه

 الکتریکی هدایت ،pH دما، فاکتورهای. شد محاسبه رودخانه

(EC )کل محلول جامد مواد و (TDS )دستگاه از استفاده با 

(WTW )های شرکتبا استفاده از کیت. شدند گیریاندازه 

نیز اکسیژن محلول در هر  نکلریوواهب براساس روش 

 ایستگاه ثبت شد. 

تغیر بین هر م ةترسیم رابط منظوربهمطلوبیت زیستگاه: 

از روش و تعداد ماهی در هر ایستگاه مورد بررسی محیطی 

استفاده شد. ( Kernel Smoothingای )هسته هموارسازی

در تابع  6-6444بهترین همواری، مقادیر  برآورد جهت

(ksmooth)  درR  .پهنای  هرچهدر این حالت قرار داده شد

ی خط برازش داده شده هم بیشتر بیشتر باشد، هموار باند

ابتدا با یک ماکرو تعیین گردید که  ،خواهد شد. بنابراین

ود منجر ش که بتواند به هموارسازیپهنای باند حداقل مقدار 

که برای تمام مقادیر یک متغیر مستقل بتوان عددی را پیش

 6444سپس از این حداقل تا عدد  ،باشدبینی نمود چقدر می

قرار داده شد. ماکرویی دیگر نوشته شد  ای باندپهنبه عنوان 

مقدار خطای جذر میانگین  پهنای باندهر  ءکه در آن به ازا

( را برای RMSE= Root-mean-square Errorمربعات )

با توجه به اینکه خط هموار برازش داده شده تعیین نمود. 

و  بودهروشی ناپارامتری  ایهموارسازی هسته روش

، امکان قرار دادن مقدار هر داده کندنمیای ایجاد معادله

شده بینیمنظور دریافت مقدار پیش( در آن بهxمتغیر مستقل )

وجود ندارد. برای حل این مشکل با استفاده از رگرسیون 

باال بین هر متغیر محیطی و مقدار  ةبا مرتب یاچندجمله

 ایرابطه ایهموارسازی هسته ةوسیلبهبینی شده پیش

 دست آمد. هب

شده برای  محاسبه ةهای هر متغیر مستقل در معادلداده

قرار  ایوسیلة هموارسازی هستهبهشده مقادیر پیش بینی

بینی مقادیر هر متغیر مستقل، مقادیر پیش وجودبا . داده شد

خطای  6ة شده برای آن متغیر مستقل و با استفاده از رابط

 :به گردیدمحاس (RMSE) جذر میانگین مربعات

 6رابطه         
1

ˆ( )n
i i

i

x x
RMSE

n


  

= متغیرهای = تعداد متغیرهای مستقل و  nکه در آن 

 شاخص مطلوبیت زیستگاه ةبرای محاسبباشد. مستقل می

(Habitat Suitability Index،) حسابی، های میانگین

مورد برای هر متغیر مستقل  SI بیشینةو  کمینههندسی، 

 ةبرداری محاسبه گردید. رابطهر ایستگاه نمونهدر بررسی 

بین این مقادیر و تعداد ماهی در هر ایستگاه با رگرسیون 
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 Akaike) آکائیکه اطالعاتی معیار خطی محاسبه و مقدار

Information Criterion )عنوانگردید و به برآورد 

نظور مهمچنین به هر ایستگاه منظور شد.شاخص مطلوبیت 

مورد  هایبیان مطلوبیت هر فاکتور محیطی در کل ایستگاه

استفاده شد. تمام آنالیزهای  HABSELافزار مطالعه از نرم

نسخة   HABSEL،5/6نسخة  Rافزار آماری در بستر نرم

 گرفت.صورت  6462نسخة   Excelو  4/6

 

 نتایج

ن در النهریماهی بینتحلیل مطلوبیت زیستگاه سیاه

رودخانة سیروان در فصل پاییز نشان داد که 

ترین دامنة هر یک از فاکتورهای زیستگاهی مطلوب

دارای دو نقطة اوج بود  pHباشد: فاکتور شرح زیر میبه

( بیشتر سپس با شیب 6-5/6طوری که در اوج اول )به

افزایش یافت. بیشترین  5/8-9زیاد کاهش و در دامنة 

گراد، بیشترین درجه سانتی 8-9فاکتور دما در دامنة 

 میکروموس 022در  EC، 022در حدود  TDSمقدار 

-52متر، عمق  5552متر، ارتفاع از سطح دریا سانتی بر

متر، سرعت جریان  52متر، عرض رودخانه سانتی 02

رین تشبر ثانیه، شیب با نوسان ابتدا بیمتر  8/2-6/2

سپس کاهشی و دوباره در  درصد 5-0مقدار در دامنة 

افزایشی و در نهایت برای فاکتور  درصد 5-6دامنة 

گرم بر میلی 9اکسیژن محلول بیشترین مطلوبیت در 

 (. 0لیتر برآورد شد )شکل 

 روش چهار اساس بر آکایکه اطالعاتی معیار مقادیر

 حداکثر و حداقل روش هندسی، حسابی، هایمیانگین

النهرین مورد مطالعه در ماهی بینبرای گونة سیاه

بر اساس  .است شده ارائه 0رودخانة سیروان در جدول 

نتایج، هر کدام که مقادیر کمتری داشته باشد بهترین روش 

برای بیان مطلوبیت زیستگاه است که روش میانگین حداقل 

 تر برآورد شد.( نسبت به سه روش دیگر مناسب-366/24)

مقادیر مربوط شاخص مطلوبیت زیستگاه در هر چهار 

 کروش میانگین هندسی، حسابی، حداقل و حداکثر به تفکی

ارائه شده است. بر اساس  3هر زیستگاه )هرتکرار( در جدول 

 شده در طول مسیر رودخانة سیروان برداریمختصات جغرافیایی نقاط نمونه -9جدول 

 مختصات جغرافیایی ایستگاه

 N"43'37°37 E"56/73'68°42 تر از پل ماسیدرپایین -6

 N"69'34°37 E"7/68'68°42 لنگمسیر روستای گماره -6

 N"37/48'36°37 E"55/63'68°42 باالتر از پل گاران -3

 N"9/63'64°37 E"32/67'65°42 تر از روستای چور و ننهپایین -4

 N"67/63'66°37 E"29/76'62°42 جیروستای قلعه -7

 N"82/39'64°37 E"2/36'65°42 جیپایین تر از قلعه -2

 N"89/72'67°37 E"24/47'64°42 روستای رزاب -5

 N"69'79°34 E"66'78°42 یاران(کام -تر از سد گاوشان )مسیر سنندجپایین -8

 

 
 ماهی بین النهرین رودخانة سیرواننمایی جانبی از سیاه  -9شکل 
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بهتر توانست مطلوبیت زیستگاه را  حداکثر  HSIنتایج، روش

 تگاهزیس مطلوبیتشاخص  یرمقاددر هر ایستگاه نشان دهد. 

در  C. damascina ةگون محیطی فاکتورهایاز  یک برای

ارتفاع از مربوط به  SI بیشترینارائه شده است که  4جدول 

سرعت  فاکتور مربوط بهمقدار  کمترین( و 96/4) دریاسطح 

 میدانی مطالعات اساس بر همچنین( بود. 79/4) جریان

 سترهایب مطالعه مورد ةگون برای بستر مطلوبیت بیشترین

 .ودب بیدی و ایبوته ایحاشیه پوشش و بزرگ سنگیقلوه

نتایج نشان داد که رودخانة سیروان با مقدار شاخص 

مطلوبیت زیستگاه )مربوط به کل فاکتورهای مورد بررسی( 

کنندة مناسب بودن رودخانة دست آمد که بیانبه 29/4

 (. 4باشد )جدول سیروان برای زیست این گونه می

 
 روانیس رودخانة در Capoeta damascina گونه یبررس مورد یطیمح یفاکتورها به مربوط HSI نمودار -0شکل 

 

 روانیس رودخانة در Capoeta damascina ةگون  HSIةمحاسب به مربوط کهیآکائ یاطالعات اریمع ریمقاد -2جدول 

 شاخص آکایکه

میانگین 

 حسابی

میانگین  

 هندسی

 روش

 حداقل 

 روش

 حداکثر

070/09- 000/06- 000/60- 206/05- 
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، رابطة بین تعداد ماهی و شاخص مطلوبیت 3شکل 

زیستگاه بر اساس چهار روش حسابی، هندسی، حداقل و 

 . بر اساس نتایج، روش میانگیندهدبیشینه را نشان می

حسابی و حداقل براساس رگرسیون خطی، نقاط اصلی را در 

خط رگرسیون نشان داده و بهتر از دو روش دیگر محدودة 

 دهد.رابطة بین مطلوبیت زیستگاه و تعداد ماهی را نشان می

 

 

 Capoeta ماهی ممیماکز و مینمیم ،یهندس ،یسابح هاینیانگیم روش 4 با شده محاسبه HSI ریمقاد -3جدول 

damascina روانیس رودخانة در 

Stations  HSI )میانگین حسابی( HSI )میانگین هندسی( HSI (روش )حداقل HSI (روش )حداکثر 

T1-1 333/4 NA 444/4 535/4 

T1-2 666/4 NA 444/4 535/4 

T1-3 348/4 NA 444/4 535/4 

T2-1 896/4 842/4 346/4 44/6 

T2-2 884/4 85/4 242/4 44/6 

T2-3 572/4 NA 444/4 44/6 

T3-1 4/4 NA 444/4 835/4 

T3-2 39/4 NA 444/4 835/4 

T3-3 358/4 NA 444/4 956/4 

T4-1 796/4 743/4 627/4 44/6 

T4-2 78/4 453/4 627/4 44/6 

T4-3 266/4 769/4 627/4 44/6 

T6-1 243/4 746/4 643/4 923/4 

T6-2 26/4 772/4 653/4 923/4 

T6-3 796/4 NA 444/4 44/6 

T7-1 398/4 366/4 64/4 966/4 

T7-2 479/4 35/4 64/4 993/4 

T7-3 492/4 35/4 484/4 966/4 

T8-1 685/4 NA 444/4 44/6 

T8-2 653/4 NA 444/4 44/6 

T8-3 645/4 NA 444/4 44/6 

T9-1 723/4 482/4 646/4 44/6 

T9-2 264/4 743/4 698/4 44/6 

T9-3 264/4 768/4 645/4 44/6 

T10-1 646/4 NA 444/4 775/4 

T10-2 655/4 NA 444/4 775/4 

T10-3 664/4 NA 444/4 44/6 

T11-1 334/4 NA 444/4 44/6 

T11-2 352/4 646/4 443/4 44/6 

T11-3 495/4 355/4 484/4 44/6 

NAهاایستگاه برخی مطلوبیت میزان در صفر مقادیر : وجود 

 رودخانة سیروان برای گونة (HSIمقادیر شاخص مطلوبیت برای هر فاکتور و شاخص مطوبیت کل ) -0جدول 

Capoeta damascina ییزدر فصل پا 

HSI اکسیژن 
 

 شیب
سرعت 
 جریان

عرض 
 رودخانه

 عمق
ارتفاع از 
 سطح دریا

هدایت 
 الکتریکی

کل مواد 
 محلول

(TDS) 

  pH دما

  SI)پاییز(  25/4 55/4 5/4 26/4 96/4 26/4 29/4 79/4 23/4  59/4 29/4
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 گیریبحث و نتیجه

 هایفرصت و پناهگاه کردن ها با توجه به فراهمرودخانه

 هایآبزی زیستگاه موجودات از ایگسترده طیف برای تغذیه

های رو در برنامه( از اینGebrekiros, 2016هستند ) مهمی

ابزار  عنوانحفاظتی، بررسی شاخص مطلوبیت زیستگاه به

ز های زیستگاهی یک گونه حائبینی ویژگیمناسب در پیش

منظور بررسی ترجیح زیستگاهی اهمیت است. این مطالعه، به

النهرین در رودخانة سیروان با استفاده از ماهی بینگونه سیاه

ای به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که روش هموارسازی هسته

سپس کاهش  و دما )یک اوج،  با افزایش فاکتورهای

، ارتفاع از سطح دریا و ECدرنهایت افزایش خیلی کم(، 

ر اساس یابد. باکسیژن شاخص مطلوبیت زیستگاه کاهش می

ترجیح زیستگاهی گونه مورد مطالعه فاکتورهای  ،نتایج

TDSشد. با، سرعت جریان و اکسیژن در آستانة متوسط می 

Asadi ( در مطالعة عوامل6464و همکاران ) 

 Capoetaزیستگاه ترجیح و پذیریانتخاب در کنندهتعیین

razii محدوده گونه را در این ترجیح سیاهرود، رودخانة در 

 هایمتر با کاهش حضور در عمقسانتی 38 تا65 هایعمق

 گزارش کردند و بیان داشتند که محدودة کم خیلی و زیاد

 را ثانیه بر متر 72/4 تا 44/4 بین آب سرعت از زیادی

 ترجیح نزیست برای را سنگالخی بستر بیشتر و کردهانتخاب

 C. razii زیستگاهی همچنین در مطالعة ترجیح .دهدمی

خاب با انت گونه این نتایج نشان داد که که طالقان رودخانه

 37-74 عمق گراد،سانتی درجه 67-68 فاکتور دما در دامنة

 عرض ثانیه، بر متر 66/4-2/4 آب سرعت متر،سانتی

 متر یک از کمتر عرض انتخاب با متر 4/67-66/7 رودخانه

 قطر اب بستر انتخاب با مترسانتی 2-24 سنگ قطر یا بستر و

 ,.Zarei et al) کندمی زیست مترسانتی 68-46 سنگ

2014.) Dolatpour ( در بررسی 6462و همکاران ،)

بیان کردند که   C. buhseiشاخص مطلوبیت زیستگاه

ه این گونه بر اساس فاکتورهای سرعت مطلوبیت زیستگا

pH (65/5-98/2 ،)متر(، سانتی 63-68(، عمق )2/4جریان )

 TDSدرجه سانتی گراد(،  63(، دما )76/7-56/5عرض )

و همکاران  Ahmdzadeh( است. 783) EC( و 344)

ماهی در بررسی ترجیح زیستگاهی سیاه ،(6469)

اساس روش ر رودخانة جاجرود بر د  C. Buhseiی،مرکز

 ونهگ زیستگاهی ای نشان دادند که ترجیحهموارسازی هسته

 دمای زیاد، عرض و با عمق آب، سرعت باالی با مناطقی

  .بود بزرگتر سنگ بستر قطر با و بستر ترپایین

ماهی حاضر نیز ترجیح زیستگاهی گونة سیاه ةدر مطالع

 النهرین نواحی با سرعت جریان باال، عمق و عرض زیادبین

ش اند که افزایرودخانه با دمای پایین بود. مطالعات نشان داده

سرعت جریان میزان اکسیژن محلول را تا حد زیادی باال 

 C. damascinaبرد. از آنجا که ترجیح زیستگاهی گونة می

در رودخانة سیروان بر اساس فاکتورهای اکسیژن محلول در 

ز که این نیا گرم بر لیتر )مقدار باال( بودمیلی 9محدودة 

اکسیژنی تقریباً باال بوده و افزایش سرعت جریان ممکن 

اند است این نیاز اکسیژنی را فراهم نماید. مطالعات تأیید کرده

 
 رودخانة در مطالعه مورد Capoeta damascina ةگون در ستگاهیز تیمطلوب شاخص و یماه تعداد نیب رابطة -3شکل 

 روانیس
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 و غذایی مواد نور، تراکم دما، که عمق آب روی فاکتورهای

راین سزایی دارد، بنابثانویه تأثیر به و اولیه تولیدات میزان

توان های باال را میگونه در عمقترجیح زیستگاهی این 

ای عنوان کرد. افزایش دما کاهش مرتبط با نیازهای تغذیه

مطلوبیت گونه را نشان داد با توجه به اینکه افزایش دما تأثیر 

مستقیمی روی حاللیت اکسیژن دارد، بنابراین این گونه 

دلیل نیاز اکسیژنی باال( پایین را ترجیح مناطق با دمای )به

 د.دهمی

  Abbaszadeh ( ترجیحات 6469و همکاران ،)

ماهی رازی در سنین مختلف را در زیستگاهی گونه سیاه

ها نشان داد رودخانة زارم مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن

که در سنین مختلف ترجیحات زیستگاهی مختلفی در 

فاکتورهای عمق، سرعت جریان و بستر غیرزنده مشاهده 

 ریانی نیز در رودخانةماهی شجشد. ترجیح زیستگاهی سیاه

 ونهگ انتخابی محیطی دینور آب نیز نشان داد که متغیرهای

 متر، 2-6/5 رودخانه عرض متر،سانتی 62-34 عمق در

 کل گراد،سانتی درجه 68-69 دما متر، 8/4-2 پتامال عرض

 بر میکروموس EC  394-364، 784-264 جامد مواد

 64/4-36/4 جریان سرعت ،pH 44/5-66-5 متر،سانتی

بود  مترسانتی 7-7/7 بستر سنگ قطر و برثانیه متر

(Mouludi-Saleh et al., 2022a الزم به ذکر است که .)

 (Mouludi-Saleh et al., 2022b)براساس مطالعات قبلی 

النهرین تنها در رودخانة سیروان ایران ماهی بینگونة سیاه

ونة عنوان گهایی که قبالً تحت شود و سایر گونهیافت می

C. damascina  گزاش شده بودند، یا اشتباه بوده و یا این

 Esmaeili et)اند های جدید توصیف شدهعنوان گونهکه به

al., 2016; Zareian and Esmaeili, 2017.)  با توجه به

پراکنش وسیع این گونه در ترکیه، ایران، عراق و سوریه، 

شرایط خاص اند به جمعیت رودخانة سیروان توانسته

قلیایی )باال(، عمق وعرض رودخانه  pHزیستگاهی از جمله 

زیاد و دمای و ارتفاع از سطح دریا پایین سازگار شده باشند. 

های دلیل فعالیتسیروان به ةهایی از رودخاندر بخش

های شهری، بار مواد کشاورزی و صنعتی و افزایش فاضالب

شده  ECآلی وارد شده به رودخانه سبب باال رفتن مقادیر 

 ماهی بین النهرین در نقاطی کهکه ترجیح زیستگاهی سیاه

های فوق( کاهش باال بود )تحت تأثیر فعالیت ECمقادیر 

ت های باالدسار موارد آلی در بخشیافته است. این افزایش ب

تر از شهر مریوان( به مراتب تر از سد گاران تا پایین)پایین

بیشتر بود و این افزایش سبب کاهش حضور گونة مورد 

ها بود. با توجه به نتایج، رودخانة مطالعه در این ایستگاه

آل سیروان برای زیست این گونه، زیستگاه متوسط تا ایده

 منظور تأیید نتایج فوق، مطالعة ترجیحابراین بهباشد. بنمی

های مختلف مورد بررسی قرار گیرد زیستگاهی گونه در فصل

تا تأثیر فصل نیز در انتخاب زیستگاهی مورد بحث قرار گیرد. 

چرا که ممکن است این گونه در فصول مختلف فاکتورهای 

زیستگاهی متغییری را انتخاب کند که در بحث مربوط به 

تواند ظت زیستی و مدیریت بازسازی ذخایر این گونه میحفا

حائز اهمیت باشد.
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Abstract 
This study was conducted to investigate the habitat preference of Capoeta damascina in the Sirvan River 

using the kernel smoothing method. For this purpose, in November 2021, eight stations each with 3 

replications were sampled using an electrofishing device. A total of 135 specimens were sampled, identified 

and released. Ten environmental factors, including pH, temperature, total dissolved solids, electrical 

conductivity, altitude, depth, width, velocity, slope and dissolved oxygen were measured. The results 

showed that the habitat preference of C. damascina in the Sirvan River based on the studied factors are 

habitats with pH of approximately 6, temperature 9°C, total dissolved solids 200, electrical conductivity 

300 μS/cm, altitude 1130m, depth 50 cm, width 9 m, velocity 0.8 m/s, slope 2% and oxygen 9 mg/liter. The 

SI values of altitude (0.92) and oxygen (0.79) had the highest values. The results showed, Sirvan River with 

HSI value of 0.69 is a suitable habitat for C. damascina. 
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