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در ) رده پستانداران و خانواده راسويان( )Lutra lutra(ارزيابي كيفيت زيستگاه شنگ 
 استان مركزي

  *امير انصاري

  ستيز طيمحعلوم و مهندسي  گروه ،ستيز طيمحكشاورزي و دانشكده  ،دانشگاه اراكاراك، 

  9/9/1399: تاريخ پذيرش  1/4/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

آبي  يها ستگاهيز .هرم غذايي و در معرض خطر انقراض قرار دارد رأس داخلي ايران كه در يها آبپستانداران  ازجملهشنگ 
فهرست سرخ  )NT(وضعيت نزديك تهديددر  گونه نياكه بطوري ،هستند ريپذ بيآسشنگ در برابر تغييرات انسان ساخت بسيار 

IUCN اريمعاز رويكرد تحليل چند و  ستان مركزي انجام شد،ارزيابي كيفيت زيستگاه شنگ در ا باهدفاين مطالعه  .قرار دارده 
)MCDA( روش ،ANP ،افزار نرم Super Decisions  نتايج مطالعه نشان مي. ستفاده گرديدا گزينه 4زير معيار و  8 معيار، 4با-

 ص كيفيت آبشاخ ،)18/0( و زير معيارهاي تعارض محلي) 25/0( و بيولوژيكي) 33/0( اجتماعي-معيارهاي اقتصادي دهد
با ) 42/0(ها سد الغدير ساوه و رودخانه قره چايدر مقايسه گزينه .باالترين وزن را دارند) 15/0(و دسترسي به غذا ) 16/0(

، و رودخانه شراء با كمترين وزن بدترين كيفيت را كيفيت بهترين زيستگاه براي شنگ در استان مركزي است ازنظرباالترين وزن 
بنابراين نياز به تهيه و اجراي برنامه جامع اصالح، بهسازي و احياء زيستگاه شنگ در استان . داردمركزي  براي شنگ در استان

  .باشدمركزي، بويژه رودخانه شراء مي

  رويكرد تحليل چند معياره ،استان مركزي ،شنگ ،رزيابي كيفيت زيستگاها: كليدي يها واژه

  a-ansari@araku.ac.ir : كترونيكيال ، پست09188623955: مسئول، تلفن نويسنده* 

  مقدمه
از عوامل  يابه مجموعه اياوراس پراكنش شنگو  يفراوان
آب،  تيفي، كييدر دسترس بودن مواد غذا ازجمله يطيمح

 رهيو غ يانسان تعارضات، يساحل ياهيوجود پوشش گ
 يپارامترها تيفيك نيمتأسفانه، تخم. شوديمربوط م

حال، نيدشوار است، با ا شنگ تيوجود جمع يبرا يطيمح
 اسيمقي با در مناطق تيرسد كه روند جمعيبه نظر م
را  شنگ يجا جابهو  يپراكندگ يتوجه قابلطور بزرگ به
هاي شناسايي زيستگاه .)43( دهدميقرار  ريتحت تأث

بجاي چارچوبي را براي شناسايي الگوهاي جا ،تيفيباك
). 28( كندها فراهم ميشنگ در داخل و بين حوضه

هاي در معرض مديريت زيستگاه جهت حفاظت از گونه
براي مديريت زيستگاه . خطر انقراض ضروري است

هاي مناسب و نيازهاي زيستگاهي گونه شناخت زيستگاه
هاي چند معياره به امروزه روش). 23(باشدنظر ميمد

هاي محيط زيستي تبديل شده ريابزاري مهم در تصميم گي
-MCDA (Multi هاي چند متغيرهروش). 41( است

Criteria Decision Analysis)  روشي است كه به تصميم
هاي متناقض و متعدد روبرو گيراني كه با ارزيابي گزينه

- روش .هاي آگاهانه بگيرندكند كه تصميمهستند كمك مي

كاراتر و  ،ترفافهاي شهاي چند متغيره با انتخاب گزينه
 .كنندكمك مي يريگ ميتصمتر به بهبود كيفيت منطقي

چند معياره در گستره وسيعي  يريگ ميتصمرويكرد تحليل 
گيري در مديريت منابع طبيعي هاي تصميماز موقعيت

شنگ  .)11( بكار رفته است وحش اتيحمديريت  ازجمله
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ها ياچهها و درتاالب ،هادر زيستگاهي آبي مانند رودخانه
هاي شمالي و غربي كشور كند و در استانزيست مي

معتقد است شنگ در كناره )  1378( فيروز  .پراكندگي دارد
شنگ در  ).9( كندها زندگي ميرودهاي دائمي و درياچه
 درخطربعنوان گونه  ستيز طيمحقوانين سازمان حفاظت 

وضعيت نزديك در  گونه نياكه بطوري ،انقراض است
و آلودگي  ،قرار دارد IUCNفهرست سرخ  )NT( تهديد

شكار و كشته شدن توسط صاحبان  ،تخريب زيستگاه ،آب
استخر پرورش ماهي از مهمترين عوامل كاهش شديد 

 1شكل شماره ). 21و 10( جمعيت شنگ در ايران است
نقشه پراكنش شنگ از شرق سيبري تا غرب اروپا را نشان 

ور ايران و كل استان هاي از كشكه قسمتبطوري ،دهدمي
 ).25( مركزي در اين محدوده واقع شده است

 
  )25( در اوراسيا) Lutra lutra(نقشه پراكنش شنگ -1شكل

در رابطه با شنگ به ) 1993 ،كيابي(نخستين مطالعه  باًيتقر
هاي استان مركزي ها و آبگيريدر رودخانه گونه نياوجود 

 ،تهران ،آذربايجان ،ندرانماز ،گيالن ژهيو بهها و ساير استان
 ،ياريچهارمحال بخت ،خراسان ،اصفهان ،كرمانشاه ،كردستان
 ).26( خوزستان و لرستان اشاره نموده است ،فارس

ديگري تحت عنوان بررسي پراكنش شنگ  همچنين مطالعه
 ،در امتداد رودخانه جاجرود با روش استاندارد انجام شد

هاي گونه بود و سه اساس اين روش بر مبناي بررسي نمايه
هسته مركزي براي شنگ در رودخانه جاجرود شناسايي 

مطالعات ديگري با عنوان مزاحمت و تهديدات ). 14( شد
 بيتخردهد كه افزايش شنگ در تاالب انزلي نشان مي

ها ندهيآال نيز انواعو  ورود مواد مغذي ،ستيز طيمح

 نيمهمتر .كنديم ديتهد يرا در تاالب انزل شنگ تيجمع
كشتار ناشي از تعارضات  ،اثرگذار بر شنگ يعامل منف
 .استزي پروري و صيادي انسان آب يهاتيفعالشنگ با 

در  يماهاستخرهاي پرورش درصد  67 ها درحضور شنگ
در شنگ  تيجمع. اندگزارش شده يتاالب انزل اطراف
- يشكننده است و به نظر م اريبس يمناطق تاالب انزل يبرخ

براي حفاظت . يت تهديد شده قرار داردكه در وضعرسد 
مهم در تاالب انزلي مديريت علمي در جهت  گونه نيا

هاي مختلف آن و كاهش تعارضات با انسان احياء زيستگاه
هاي رودخانه باوجوداستان مركزي  .)37( باشدحياتي مي

دائمي و متعدد زيستگاه مهم شنگ در مركز كشور 
تهديدات متعدد و كاهش با توجه به ). 3( شودمحسوب مي
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استان مركزي  يها ستگاهيزجمعيت شنگ در  توجه قابل
عوامل تهديد و انتخاب بهترين و بدترين  يبند رتبههمواره 
هدف اين مطالعه . ها با چالش همراه بوده استزيستگاه

هاي مختلف و انتخاب بهترين ارزيابي كيفيت زيستگاه
ه از تحليل چند زيستگاه شنگ در استان مركزي با استفاد

  .باشدمعياره مي

  روشهامواد و 
 29128استان مركزي با مساحت : مطالعه موردمنطقه 

درصد از مساحت كشور را به خود  79/1 لومترمربعيك
 6حوضه آبريز و  9اين استان داراي . اختصاص داده است
هاي واقع در حوضه آبريز رودخانه. رودخانه اصلي است

جنوب غربي در ارتفاع كمتري  غربي و ،بخش شمال غربي
بطور . اندهاي شمال شرقي واقع شدهنسبت به رودخانه
درصد مساحت  70تا  65هاي غربي بين كلي در رودخانه

و مناطق واقع در  اند قرارگرفتهمتر  2000در ارتفاع كمتر از 
متر درصد ناچيزي از كل مساحت را  2500ارتفاع بيش از 

ها درصد مساحت 30رقي تا در مناطق ش. دهندتشكيل مي
در اين حوزه . اند قرارگرفتهمتر  2000در ارتفاع كمتر از 

درصد حوزه آبريز  70متر تا  2500مناطق با ارتفاع بيش از 
درصد مساحت  55در حوزه آبريز اراك . شوندرا شامل مي

ترين و شازند مرتفع. متر قرار دارد 2000در ارتفاع كمتر از 
 15رودخانه قمرود و سد ). 7( اشدبدشت اين حوزه مي

رودخانه تيره و  ،خرداد دليجان واقع در جنوب شرقي استان
رودخانه شراء  ،سد كمال صالح واقع در جنوب غربي استان

واقع در غرب استان و رودخانه قره چاي و سد الغدير 
هاي مهم شنگ در ساوه واقع در شمال استان از زيستگاه

ر اين پژوهش مورد توجه كه د ،استان مركزي هستند
هاي موقعيت زيستگاه 2شكل شماره ). 12( اند قرارگرفته

  .دهدشنگ در استان مركزي را نشان مي

  
  در استان مركزي) Lutra lutra(هاي شنگ موقعيت زيستگاه -2شكل

شنگ يا سمور آبي پستانداري نيمه : موردمطالعهگونه 
خشكي  براي زندگي در آب و يخوب بهو  ،آبزي است

هرم  رأسسازگار شده است و غذاي اصلي آن ماهي و در 
تصاويري از حضور شنگ  3شكل ). 10( غذايي قرار دارد
سد دليجان و سد كمال صالح را نشان  ،در سد ساوه

  ).3شكل ( دهدمي

  مرور ،با بررسي سوابق تاريخي حضور گونه: روش تحقيق

 ،يمصاحبه با جوامع محل ،بازديدهاي ميداني ،منابع
هاي شنگ در كليه زيستگاه تاًينهاشكارچيان و محيط بانان 

شناسايي  گونه نياي زيستگاهي رهايمتغاستان مركزي و 
در اين مطالعه هدف ارزيابي كيفيت زيستگاه و . گرديد

گزينه  4بنابراين . انتخاب بهترين زيستگاه براي شنگ بود
ب هاي اصلي شنگ در استان مركزي انتخابعنوان زيستگاه

سد ساوه و رودخانه قره  - 1 :شامل ها ستگاهيزاين . گرديد
 15سد  - 3 سد كمال صالح و رودخانه تيره -2چاي، 
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- مي رودخانه شراء -4و  خرداد دليجان و رودخانه قمرود 

هاي شنگ در موقعيت زيستگاه 2در شكل شماره  ،باشند
  .است شده نييتعاستان مركزي 

    

 
و تصوير پايين  94زمستان خرداد دليجان  15سد مربوط به باال و تصوير سمت چپ  98 به سد ساوه زمستانمربوط باال تصوير سمت راست  -3شكل

  96مربوط به حاشيه رودخانه روستاي سارجلوي شازند منطقه سد كمال صالح مرداد 

پس از تعريف مسئله و : هاآن يبند رتبهتعيين معيارها و 
مرحله ارزيابي  ،هاي مختلف زيستگاه شنگمعرفي گزينه

با مرور منابع و تطبيق وضعيت . كيفيت زيستگاه آغاز شد
هاي شنگ در استان مركزي نهايتا معيارها و زير زيستگاه

فيزيكي، (  معيار 4بنابراين . معيارها تعيين گرديد
زير معيار  8و  )ريتياجتماعي و مدي-اقتصاديبيولوژيكي، 

حفاظت، تعارض محلي، دسترسي به غذا، درصد پوشش (

 IRWQI )IRanشاخص كيفيت آب گياهي، تعداد بركه،

Water Quality Index(33( انتخاب شدند )، شيب و ارتفاع( .
زير معيار حفاظت در گروه مديريتي، زير معيارهاي 

در گروه  IRWQI تعارض محلي و شاخص كيفيت آب
اجتماعي و زير معيارهاي دسترسي به غذا، - ياقتصاد

درصد پوشش گياهي در گروه بيولوژيكي، زير معيارهاي 
. تعداد بركه، شيب و ارتفاع در گروه فيزيكي قرار گرفتند
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به ايجاد يك  منجر ها رشاخهيزقرار گرفتن معيارها در 
نشان دهنده اهميت كه  .شودمراتبي مي سلسلهساختار 

 باشدگروهاي درگير در پروژه مي نسبي معيارها براي
  .)4شكل (

  
  ANPبا روش  در استان مركزي) Lutra lutra(كيفيت زيستگاه شنگ الگوي روابط ميان اجزاي شبكه ارزيابي . 4شكل 

ها با استفاده از روش ها و گزينهامتيازدهي به شاخص
رويكرد تحليل چند معياره  بااين مطالعه : ايتحليل شبكه

)MCDA (ايتحليل شبكه روشبا استفاده از  و ANP 
)Analytical Network Process (اين روش . دانجام ش

در مواردي كه ارتباط داخلي  مؤثرعنوان ابزاري تواند بهمي
-اي شكل ميصورت ساختار شبكهعناصر يك سيستم به

هاي ارزيابي گزينه. )45( رديقرار گگيرند مورد استفاده 
هاي تعيين شده با تشكيل ماتريسي مختلف براساس معيار

ها بر پايه مقايسه كه در آن معيارها و زير معيارها و گزينه
به اهداف يا معيارها  يوزن ده. زوجي قرار دارند انجام شد
يكي تهيه پرسشنامه و تكميل . به دو طريق صورت گرفت

آن توسط متخصصان و روش ديگر از طريق تطبيق 
هاي مختلف با در زيستگاهها وضعيت معيارها و گزينه

بازديد ميداني و تطبيق  ،هاآوري شده از ادارههاي جمعداده
هاي مربوط به شاخص داده .با ساير مطالعات انجام شد

هاي استان مركزي از اداره رودخانه) IRWQI( كيفيت آب
 ،استان مركزي دريافت شد ستيز طيمححفاظت 

 ،BOD5 ،عيكليفرم مدفو: پارامترهاي اين شاخص شامل
 ،آمونيوم ،COD ،هدايت الكتريكي ،اكسيژن محلول ،نيترات

باشند و كيفيت آب مي pHسختي كل و  ،كدورت ،فسفات
هاي شنگ براساس دستورالعمل محاسبه شاخص زيستگاه

اطالعات مربوط به ). 1(كيفيت منابع ايران تعيين گرديد
هاي تراكم و تعداد گونه ماهيان موجود در سدها و رودخانه

). 16و 15( استان مركزي از ساير مطالعات استفاده شد
ها از طريق بازديد ميزان درصد پوشش گياهي و تعداد بركه

 اي منطقه استخراج شدميداني و تفسير تصاوير ماهواره
ها با هاي مربوط به ارتفاع و شيب زيستگاهداده). 31(

 بدست ArcGis 10.3 افزار نرمدر   DEMاستفاده از نقشه
- ها از جادهتعارض محلي با استفاده از فاصله زيستگاه. آمد

 ،ايمعادن شن و ماسه رودخانه ،مناطق مسكوني ،ها
هاي گردشگري و حضور فعاليت ،استخرهاي پرورش ماهي
-وضعيت حفاظتي زيستگاه). 33( دام در منطقه بدست آمد

ها از طريق تطبيق با فهرست مناطق چهارگانه محيط 
ها تنها رودخانه از بين اين زيستگاه ،رديدزيست تعيين گ

 ،باشدهاي حفاظت شده كشور ميشراء جزو رودخانه
چاي در نزديكي سد ساوه همچنين قسمتي از رودخانه قره

بعنوان منطقه ) بين روستاي عزالدين و روستاي جالير(
شكار ممنوع بازرجان تفرش تحت مديريت محيط زيست 
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كيفيت زيستگاه شنگ  يازبنديامتنهايتا ). 12( باشندمي
براساس نتايج پرسشنامه و تطبيق ميزان واكنش گونه نسبت 

زيستگاهي مندرج در ساير مطالعات  يرهايمتغبه كيفيت 
پس از امتيازدهي معيارها و در ادامه ). 29( مرتبط انجام شد

- هر يك از زيستگاههاي با استفاده از ويژگي هامعيار ريز

آمده وارد دستنتايج به ركزيهاي سگ آبي در استان م
وزن  سپس. )1جدول ( شدند Super Decisionsافزار نرم

وزن كيفيت هر يك از  تيدرنها .نددمدست آتمام عوامل به
    .زيستگاه تعيين شدند

  نتايج
. دهددر استان مركزي نشان مي شنگهاي بررسي زيستگاه

استان مركزي  شنگ درزيستگاه براي  4حاضر  در حال
رودخانه حفاظت شده . دهدنتايج نشان مي. د داردوجو

شراء و بخشي از رودخانه قره چاي واقع در منطقه شكار 
ممنوع بازرجان به ترتيب باالترين امتياز حفاظتي را براي 

 ،نزديكي به روستاها ليبه دلرودخانه شراء . شنگ دارند

برداشت شن و ماسه و  ،هاجاده ،استخرهاي پرورش ماهي
هاي گردشگري بيشترين تعارض محلي را با فعاليت

رودخانه  ،خرداد دليجان 15سد . زيستگاه شنگ دارند
تراكم  ليبه دلسد الغدير ساوه و رودخانه قره چاي  ،قمرود

اي باالي ماهي و ساير منابع غذايي به ترتيب و تنوع گونه
. بيشترين امتياز دسترسي به غذا را براي شنگ دارند

دخانه قره چاي داراي بيشترين امتياز رو ،رودخانه شراء
رودخانه قره . باشند يمدرصد پوشش گياهي براي شنگ 

هاي متعدد داراي چاي بدليل پيچان رودهاي فراوان و بركه
رودخانه . بيشترين امتياز در تعداد بركه براي شنگ است

شراء بدليل قرار گرفتن در پايين دست دشت شازند و 
نفتي و كشاورزي باعث  ،هاي صنعتيوجود فعاليت

شاخص كيفيت آب آن در وضعيت بد شده  قرارگرفتن
شيب و ارتفاع امتياز خوبي  ازنظررودخانه قره چاي . است
ها و امتيازات زيرمعيارها ساير ويژگي 1در جدول . دارند

هاي شنگ در استان مركزي نشان در هر يك از زيستگاه
   .داده است

 

  در استان مركزي) Lutra lutra(شنگ  يها ستگاهيززير معيارها در هر يك از و امتيازات  ها يژگيو -1جدول

زير
  معيار

  زيستگاه

درصد پوشش دسترسي به غذا تعارض محلي  حفاظت
  گياهي

شاخص كيفيت   تعداد بركه
  )IRWQI(آب

  ارتفاع  شيب

 ازيامت يژگيو ازيامت يژگيو ازيامت يژگيو ازيامت يژگيو ازيامت يژگيو ازيامت يژگيو ازيامت يژگيو ازيامت يژگيو

گونه  9  5  متوسط  6  پايين 1
  ماهي

8  40-
60%  

 نسبتاً  8 15  8
  خوب

  4  كم 8  >5%  6

گونه  4  2  كم  4  متوسط 2
  ماهي

5  40-
60% 

-20  8  خوب  5 5  5
12% 

 1  متوسط 6

گونه 12  5  متوسط  4  پايين 3
  ماهي

8  20- 
40%  

اندكي   2 2  5
  نامطلوب

 3  كم 8  >5%  4

حفاظت  4
  شده

گونه 8  5  دزيا  8
  ماهي

2  60-
70 %  

 2  متوسط 8  >%5  1  بد  8 8  8

  

 فرآيند تحليل شبكه روشهاي شنگ با زيستگاهارزيابي 
ANP فيزيكيمعيار مديريتي،  4دهد كه بين نشان مي، 

معيارهاي  ريتأثاجتماعي وزن -اقتصادي ،بيولوژيكي
 تيفيدر ك) 25/0( بيولوژيكيو ) 33/0( اجتماعي- اقتصادي
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بيشتر از دو معيار ديگر است، و وزن  اي شنگهزيستگاه
 كيفيت آب ،)18/0( تعارض محلي هايزير معيار ريتأث

زيستگاه  تيفيدر ك) 15/0(و دسترسي به غذا ) 16/0(
   ).5شكل ( باشدبيشتر از ساير زير معيارها مي شنگ

  ANPبا روش  در استان مركزي) Lutra lutra(يت زيستگاه شنگ كيفير معيارهاي ارزيابي زوزن معيارها و  -5شكل

سد الغدير ساوه و رودخانه قره چاي دهد نشان مي 6شكل 
هاي نسبت به ساير زيستگاهرا باالترين وزن  )42/0(با وزن 

 و رودخانه شراء با وزن .داردشنگ در استان مركزي 
  .كمترين وزن را دارد) 12/0(

  ANPبا روش  در استان مركزي) Lutra lutra(كيفيت زيستگاه شنگ نتايج ارزيابي  -6شكل

  يريگ جهينتحث و ب
در نقشه پراكندگي  ،وجود شنگ در استان مركزي رغميعل

شنگ در كتاب اطلس پستانداران ايران به استان مركزي 
در حال ). 10( اشاره نشده است گونه نيابعنوان زيستگاه 

اضر با توجه به مشاهده شنگ از گذشته تاكنون در اين ح

استان مركزي  شنگ درزيستگاه براي  4مناطق بنابراين 
با ساير مطالعات منطبق اين موضوع . شناسايي شده است

رودخانه شراء بدليل نزديكي به ). 26و 9 ،3( باشدمي
-برداشت بي ،هاجاده ،استخرهاي پرورش ماهي ،روستاها

برداشت زياد شن و ماسه و  ،رويه ماهيد بيصي ،رويه آب
هاي گردشگري بيشترين تعارض محلي براي فعاليت
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و اين  ،شود يمزيستگاه شنگ در استان مركزي محسوب 
شرايط باعث كاهش حضور شنگ در اين زيستگاه شده 

محلي  مردم مزاحمت بوسيله ،بر طبق ساير مطالعات. است
طعمه  فقدانآب و  نييپا تيفي، كي، آلودگهاو توريست

. است هاحضور شنگ در اين زيستگاهعدم  ياصل ليدال
كاهش  و يكشاورز ياستفاده از آب رودخانه براهمچنين 

ساكنان زياد  تيفعال عالوه بهآن در بهار و تابستان،  يعيطب
 شوديم گونه نيازيستگاه فشار به  شيباعث افزا يمحل

 كه هاييرختچهد و درختان تخريب). 47و  39 ،37 ،13،27(

- بي يبردار بهرهباشد و مي هاشنگ پناهگاه آنها هايريشه

 كاهش و فرسايش افزايش سبب رودخانه منابع از رويه

 ،فرسايش افزايش بنابراين. شودمي سواحل هايرستني
رودخانه  داخل به سنگريزه و يوال گل افزايش ورود باعث

 ريزيتخم براي منطقه كاهش سبب اين موضوع. شود يم

 از شنگ .)35( شودمي شنگ غذايي بعنوان منبع ماهيان

 ريشه زير و هاسنگ درون درزهاي قبيل از هاپناهگاه انواع

 فاقد كه هاييرودخانه. كندمي استفاده نيز بزرگ درختان

 استراحت محل و هاشنگ النه كردن پنهان براي بلند گياهان
 ).2( يابدمي كاهش آنجا در هاشنگ جمعيت ،باشد آنها

خرداد دليجان و رودخانه قمرود و سد  15هاي سد زيستگاه
- الغدير ساوه و رودخانه قره چاي بدليل تراكم و تنوع گونه

اي باالي ماهي و ساير منابع غذايي به ترتيب بيشترين 
ماهي بيشترين . امتياز دسترسي به غذا براي شنگ را دارند

 اصلي ذايغ .)10( سهم را در رژيم غذايي شنگ دارد

 خشكي در هم كه آنجا از اما دهدمي تشكيل ماهي را شنگ

 ديگري زياد بسيار حيوانات از كنندمي زندگي آب در هم و

 آبهاي در شكارچي بهترين هاشنگ .كنندمي تغذيه نيز

كه  هاآن مجاور يهاو رودخانه ها تاالب). 20( هستند شيرين
هستند باعث  يماه يهاگونهزياد  يتنوع و فراوانداراي 

، در قتيدر حق). 46( شودتجمع شنگ در اين منطقه مي
و 37( مهم است هاشنگ يبرا يدائم يدسترس بودن غذا

ها اهميتي اينكه نوع ماهي براي تغذيه شنگ رغميعل). 47
) Carassius gibelio(اي ندارد وليكن دو گونه ماهي بركه

سس قره چاي و كمال صالح و  ،هاي قمروددر رودخانه
 هاي قمرود و قره چايدر رودخانه) Barbus lacerta(ماهي

- هاي غالب در رژيم غذايي شنگ در زيستگاهدر زمره گونه

برداشت ). 16 و15( هاي آبي استان مركزي وجود دارند
ها و سدها باعث كاهش جمعيت زياد ماهي از رودخانه

شود و بعنوان ماهي بعنوان غذايي اصلي براي شنگ مي
رودخانه ). 2( شوندايي براي شنگ محسوب ميرقيب غذ

هاي متعدد قره چاي بدليل پيچان رودهاي زياد و بركه
به عبارت . تعداد بركه است ازنظرداراي بيشترين امتياز 

ديگر شنگ زندگي در فضاهاي دراز و باريك در مرز بين 
هاي دهد و از آبهاي خشكي و آبي را ترجيح ميزيستگاه

ند اين موضوع با مطالعات رويتر در سال كعميق پرهيز مي
رودخانه شراء و رودخانه قره ). 32( منطبق است 2000

چاي داراي بيشترين امتياز درصد پوشش گياهي براي 
عبارت ديگر شنگ انواع به. باشندزيستگاه شنگ مي

ها و زير ريشه ها از قبيل درزهاي درون سنگپناهگاه
هاي كه فاقد ودخانهكند و ردرختان بزرگ استفاده مي

گياهان بلند براي پنهان كردن النه و محل استراحت آنها 
). 51و 2( يابدها در آنجا كاهش ميباشد جمعيت شنگ

هاي استان مركزي بيشتر در سواحل سدها و شنگ
هاي دائمي كه دسترسي به غذا وجود دارد مشاهده رودخانه

در  رفتنقرار گرودخانه شراء بدليل  .)40و 36( شوندمي
نفتي  ،هاي صنعتيپايين دست دشت شازند و وجود فعاليت

شاخص كيفيت آب در  قرار گرفتنو كشاورزي باعث 
وضعيت بد شده است با اين شرايط رودخانه شراء كمترين 

 ،4،5( كيفيت زيستگاه براي شنگ را در استان مركزي دارد
در معرض  يآبز وحش اتيحقرار گرفتن ). 19و 12

 تواند منجر به اثريم يآب ستميدر اكوس يسم مواد ميمستق
آلودگي در نواحي ). 22( شود و تلف شدن آن يسالمت بر

اي و كاهش شديد در جمعيت شنگ درياچه ،ايرودخانه
صنعتي و كشاورزي  ،هاي شهريبه سبب راه يافتن هرز آب

به  PHو همچنين ايجاد پديده يوتريفيكاسيون و افزايش 
ها سبب ورود نيتروژن و فسفر موجود در اين فاضالب
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ها موجب از بين رفتن ماهيان بعنوان منابع غذايي شنگ
 توسعه ،ازاندازه شيب چراي ).51و 44 ،31 ،24( شودمي

 گيرهاسيل يا بندها آب احداث ماهيگيري، پروري، آبزي

-ها ميرودخانه حاشيه هايزيستگاه وسعت كاهش باعث

 و جنگلي مناطق آبي، هايزيستگاه رفتن بين از .گردد

 كه هاينابودي زيستگاه  ها باعثرودخانه هايكناره درختان

 جستجوي و استراحت مورد استفاده شنگ براي نيازا شيپ
باعث  مطلوب هايزيستگاه شدن تكه تكه .شودمي غذا

 النه گزيني شده هايهاي مورد نياز و مكانزيستگاه نابودي

رودخانه . )48( گذاردمي منفي تأثير ها شنگ يتو بر جمع
 ريمتغ. شيب و ارتفاع امتياز خوبي دارند ازنظرقره چاي 

متر  2000ها در ارتفاع باالتر از ارتفاع بدليل اينكه صدف
شوند حائز اهميت است و طبقات شيب يافت مي ندرت به

درصد  45درصد مناسب است و بيش از  45تا  0بين 
 ANP نتايج فرآيند تحليل شبكه). 29( اشدبنامناسب مي

 بيولوژيكيو  اجتماعي- اقتصاديمعيارهاي دهد كه نشان مي
به  ي نسبتبيشتر ريتأث هاي شنگزيستگاه تيفيدر ك
تعارض محلي و  هايمعيارهمچنين  .دارندديگر  هايمعيار

در  زيستگاه شنگ تيفيدر كو دسترسي به غذا  كيفيت آب
ساير زير معيارها  شتري نسبت بهبي يريتأثاستان مركزي 

دارند بر طبق ساير مطالعات مديريت مناسب و كارآمد 
هاي بدون در نظر گرفتن تمامي جنبه وحش اتيح

اجتماعي افرادي كه -اقتصادي مسائلها و گونه يشناخت بوم
 رممكنيغبا اين مساله در ارتباط هستند در عمل  ينوع به

ابتدا بايد  وحش اتيحهمچنين در مديريت نوين . است
. اهداف مديريتي با در نظر گرفتن نيازهاي مردم تبيين شود

تداخل  هرگونهبه معني  وحش اتيحتعارض بين انسان و 
است كه منجر به آثار منفي بر  وحش اتيحميان انسان و 
اجتماعي و فرهنگي انسان و همچنين بر  -حيات اقتصادي

اين . ددگرو يا محيط زيست مي وحش اتيحهاي جمعيت
 وحش اتيحهاي افتد كه نيازمنديتعارض زماني اتفاق مي

هاي استان مركزي رودخانه). 11( پوشاني داردبا انسان هم
كه رودخانه شراء در هاي اصلي تداخل دارند بطوريبا جاده

با جاده اصلي غرب و جنوب كشور تداخل  پل دوآبمحل 
تان هاي اساولين گزارش تصادف شنگ در جاده. دارد

در حاشيه رودخانه  1396سال  مردادماهمركزي مربوط به 
. باشدروستاي سارجلوي شازند منطقه سد كمال صالح مي

هاي قبل گزارشي از كشته شدن يك قالده شنگ سالدر 
توسط صاحبان استخرهاي پرورش ماهي در امتداد 
رودخانه شراء و پيدا شدن الشه يك قالده شنگ در حاشيه 

حوالي روستاي اناج پس از سيالب بهار رودخانه شراء 
 ريوم مرگدر ساير مطالعات نرخ . وجود دارد 1398سال 
هاي مختلف اي براساس فصلتصادف جاده براثرها شنگ

 ريوم مرگداراي نوسان است در بعضي مناطق ميزان 
اي در مواقعي كه ميزان بارش تصادفات جاده براثر گونه نيا

 بايدكنند افزايش ميها طغيان ميهافزايش يافته و يا رودخان
بر شنگ كشتار ناشي از  اثرگذار يعامل منف نيمهمتر). 2(

زي پروري و صيادي آب يهاتيفعالتعارضات شنگ با 
هاي شنگ در استان مركزي بين زيستگاه). 37( استانسان 

سد الغدير ساوه و رودخانه قره چاي بهترين كيفيت 
گزارش حضور دو  .داردگاه نسبت به ساير زيسترا زيستگاه 

نشان از كيفيت  98قالده شنگ در سد الغدير ساوه در سال 
 15و در رتبه بعدي سد ). 8( مناسب اين زيستگاه است

خرداد دليجان و رودخانه قمرود كيفيت زيستگاه بهتري 
براي شنگ دارد گزارش مشاهده يك قالده شنگ در حاشيه 

اداره محيط توسط  94خرداد دليجان در سال  15سد 
. دهدزيست دليجان نيز اهميت اين زيستگاه را نشان مي

 در مناطق آرام، شتريبساير مطالعات به حضور شنگ 
 تر استعيشا ييكمتر و در دسترس بودن مواد غذا گيآلود

- درگذشته جمعيت مناسبي از شنگ در زيستگاه). 38و 37(

كه در امتداد هاي آبي استان مركزي وجود داشت بطوري
تفرش  ،خنداب ،رودخانه قره چاي از سرشاخه در شازند

هاي مسير رودخانه كه پناه و غذا تا سد ساوه در اكثر بركه
قابل مشاهده بود همچنين در  گونه نياخوبي وجود داشت 

محالت تا  ،رودخانه قمرود از سرشاخه شهرستان خمين
خرداد دليجان و حتي تا منطقه دودهك و نيزار در  15سد 
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ها كه شرايط پوشش گياهي و غذاي مناسبي بود بركهاكثر 
بند  ازجملهحتي در بعضي نقاط . قابل مشاهده بود گونه نيا

بند  ،جزنق ،نيمور واقع در رودخانه قمرود و منطقه اسكان
بند استو و بند گازران واقع در رودخانه شراء بعنوان  ،مست

زيستگاه خاص شنگ در بين جوامع محلي معروف بوده 
رويه از بي يبردار بهرههاي اخير بدليل وليكن در سال. است

 ،هاورود آلودگي ،خشكسالي ،آبهاي سطحي و زيرزميني
رويه ماهي و قطع درختان كنار رودخانه در سه صيد بي

هاي دائمي استان خشك شدند و دهه اخير اكثر رودخانه
اند و جمعيت هاي شنگ در آنها از بين رفتهزيستگاه

تنها  اكنون هميافته است و  يتوجه قابلكاهش  گونه نيا
هاي از رودخانه با آب در قسمت گونه نيازاتعداد كمي 

دائمي و پوشش متراكم گياهي بويژه سدهاي مهم استان 
 اند اين موضوع با نتايج ديگران منطبق استمحدود شده

همچنين با تطبيق اين ). 50و 49 ،30 ،22 ،19 ،18 ،17(
گردد كه تا پيش از ريشان مشخص ميشرايط در تاالب پ

وقوع خشكسالي در تاالب پريشان گزارشات متعددي از 
حضور شنگ وجود داشته است وليكن پس از بروز 

تنها يك مورد ذكر شده  جز بهخشكسالي در اين تاالب نيز 
در اين تاالب  گونه نياگزارش ديگري مبني بر حضور 

  :گردديبر اين اساس پيشنهاد م). 2( وجود ندارد

احياء و بازسازي زيستگاه  ،تهيه طرح جامع حفاظت - 1
 شنگ در استان مركزي با اولويت رودخانه شراء

 يبند زمانرويه و تهيه برنامه جلوگيري از صيد بي - 2
ها و براي صيد و صدور پروانه ماهيان در رودخانه

 قرارگيرد مدنظرسدهاي استان مركزي 

كشاورزي به  صنعتي و يها ندهيآالجلوگيري از ورود  - 3
 هاي محل زيستگاه شنگ در استان مركزيرودخانه

هاي ها بر بدن شنگ در زيستگاهآلودگي ريتأثبررسي  - 4
 استان مركزي

 حفاظت از پوشش گياهي حريم رودخانه - 5

  استان    يها رودخانهحقابه  نيتأم - 6

  سپاسگزاري

 طيبانان اداره كل حفاظت مح طيكارشناسان و مح هيكل از
 ،بويژه ادارات محيط زيست ساوه يزاستان مرك ستيز

نهاد  مؤسسه مردم ،دليجان و شازند و جوامع محلي
و خانم  دوستداران و حافظان طبيعت ساوه و زرنديه

اند داشته يكه در ارائه اطالعات همكارحضرتي از شازند 
  .گردديم يتشكر و قدردان مانهيصم

  نابعم
گزارش شاخص كيفيت  .1398 ،اداره محيط زيست .1

 ،هاي استان مركزيها و تاالبرودخانه) IRWQI(بآ
 . آزمايشگاه اداره كل حفاظت محيط زيست استان مركزي

گزارش اطالعات پايه شنگ در . 1390 ،انجمن طرح سرزمين .2
 .صفحه 316 ،طرح حفاظت از تاالبهاي ايران ،تاالب پريشان

طبيعي  يها ستگاهيزو  ها ستمياكوسپايش . 1388 ،.ا، انصاري .3
مجله محيط ، در معرض خطر يها ستگاهيزن مركزي و تعيين استا

 .32- 22، صفحات 4، زيست ايران

 يبررس. 1394 ،.ش ،يديفرو ، .م ،ي، نوروز.م ،يتوان يباقر .4
 ،يستيز يها شاخص يبر رواثرات پساب كارخانه شن و ماسه 

، مجله )استان مازندران( روميرودخانه ت يشناخت بومو  يطيمح

، )28(1، )رانيا يشناس ستيزمجله ( يجانور يها پژوهش
 .20-9صفحات 

. 1397 ،.ا، انصاري و ،.م، مرديان ،.م، هادي پور ،.ش، پورابراهيم .5
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-35، صفحات )108(27، )هرسپ( جغرافيايي اطالعات پژوهشي
44. 

در ) ANP(ايكاربرد فرايند تحليل شبكه. 1389 ،.ا ،زبردست .6
، صفحات 41اي، نشريه هنرهاي زيبا، شهري و منطقه يزير برنامه

79-90. 
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. معاونت آمار و اطالعات. 1396 ،سالنامه آماري استان مركزي .7
 .صفحه 586استان مركزي  يزير برنامهناشر سازمان مديريت و 
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 يها نهيگز مقايسه. 1393،.ر .م ،همامي ،.ح ،بشري ،.ف ،گودرزي .11
 از استفاده ايراني با زرد گوزن از حفاظت جهت مديريتي مختلف

 محيط يها پژوهش ،معياره چند يريگ ميتصم تحليل روش

  .12-3 ، صفحاتزيست

اطلس سيماي طبيعي استان . 1389، محيط زيست مركزي .12
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Habitat quality evaluation for the Eurasian Otter (Lutra lutra) 
(Class:Mammalia, Family:Mustelidae) in Markazi Province 

 Ansari A. 

Dept. of Environmental Sciences and Engineering, Faculty of Agriculture and Environment, 
Arak University, Arak, I.R. of Iran. 

Abstract 

The Eurasian Otter (Lutra lutra) is one of the mammals of the inland waters of Iran. 
This species is at the top of the food chain and at the risk of extinction. Eurasian Otter 
aquatic habitats are very vulnerable to man-made changes. So that, this species is in the 
near threatend (NT) category of the IUCN Red List. This study aimed at habitat quality 
evaluation for the Eurasian Otter in Markazi Province by using MCDA. In this regard, 
we used Analytical Network Process (ANP) method by using Super Decisions software, 
with 4 alternative, 4 criteria and 8 sub-criteria. The results showed that criteria of 
Economic and Social (0.33) and Biological (0.25) and sub-criteria of Local Conflict 
(0.18) and IRWQI (0.16) and Food availability (0.15) had the highest weight. Moreover 
Al-Ghadir Dam in Saveh and Ghar-Chai River (0.42) had the highest weight. Therefore, 
there is a need to preparation and implementation of extensive improvement and 
restoration program for the Eurasian Otter habitat in the Markazi Province especially 
the Shara River. 
Key words: Habitat Quality Evaluation, Eurasian Otter, Markazi Province, MCDA 


