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يستي ماهيان رودخانه رودبابل، استان نقش و اهميت برخي پارامترهاي محيطي بر تنوع ز
 مازندران

  2، عباسعلي آقايي مقدم1، حسين رحماني*1، سارا حق پرست1آزاده مرادپور درازكاليي

  .گروه شيالت، دانشكده علوم دامي و شيالت، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، ساري 1،*
  .انهاي داخلي گرگان، گلستتحقيقات ذخاير آب موسسه 2

  05/11/1401 :تاريخ پذيرش  14/05/1401 :تاريخ دريافت

  چكيده

در هر . ايستگاه صورت گرفت 20برداري در  منظور بررسي تنوع زيستي ماهيان رودخانه رودبابل و رابطه آن با عوامل محيطي، نمونهب
نتايج نشان . گيري شدند بستر، دما، اكسيژن، هدايت الكتريكي و ارتفاع اندازه ايستگاه عواملي چون عمق، عرض، سرعت جريان، قطر سنگ

، گاو ماهي ايراني )Paracobitis hircanica(، لوچ تاجدار هيركاني )Luciobarbus capito(باربوس  داد كه ماهيان صيدشده شامل
)Ponticola iranicus( خياطه تبرستان ،Alburnoides tabarestanensis)( آمور ،)Ctenopharyngoden idella( كاراس ،
)Carassius carassius(آال  ، قزل)Oncorhynchus mykiss (هاي  باالترين شاخص تنوع شانون و غالبيت سيمپسون در ايستگاه. بودند
6 )068/1 H′=  6071/0و =λ ( 7و )212/1 H′=  6653/0و =λ (9ها در ايستگاه  ير اين شاخصو كمترين مقاد )103/0ترتيب ب H′= 

 11و ) 2597/0( 9هاي  ها و ايستگاه ترين ايستگاه عنوان غني به) 8736/0( 13و ) 9705/0( 7هاي  ايستگاه .مشاهده شد) λ= 041/0و 
ترتيب در مقدار شاخص يكنواختي پيئلو ب) 3435/0(و كمترين ) 9816/0(بيشترين . اي را داشتند كمترين ميزان غناي گونه) 2153/0(

ن درجه حرارت آب رودخانه با تعداد ماهي، غناي مارگالوف، تنوع داري ميا همبستگي مثبت و معني. مشاهده شد 20و  11هاي  ايستگاه
شانون و غالبيت سيمپسون، عمق آب رودخانه با تعداد گونه ماهي و عرض رودخانه با شاخص يكنواختي پيلو و نيز همبستگي منفي و 

نتايج حاصل از آناليز . هي به دست آمدداري ميان ضريب هدايت الكتريكي با غناي مارگالوف و عرض رودخانه با تعداد گونه ما معني
PCAهاي بستر و عرض رودخانه در درجه اول و ارتفاع از سطح دريا، شوري و  سنگ ، حاكي از تأثير عمق، سرعت جريان آب، قطر قلوه

 .هاي بخصوص است هاي ماهي در ايستگاه ميزان سايه در درجه دوم اهميت بر فراواني برخي از گونه

 رودخانه رودبابل، پارامترهاي محيطيماهي، تنوع زيستي، : واژه هاي كليدي

  s.haghparast@sanru.ac.ir :الكترونيكي پست ،  01133394836   :مسئول، تلفن نويسنده* 

  مقدمه
ترين عامل توسعه  واصلي ]38[طبيعت بوده ترين سيماي زمين و زيباترين منظره معماري  ها عظيم در بين منابع آبي، رودخانه

همچنين به لحاظ تنوع زيستي، توليد صنعتي آبزيان، جلب . گردند شهري و روستايي، كشاورزي و صنعتي محسوب مي
منظور درك ماهيت و گستردگي هايي هستند كه ب ها اكوسيستم نهنهرها و رودخا. اي دارند توريست و غيره نيز جايگاه ويژه

اين شناخت مستلزم آشنايي و آگاهي از عناصر . ها را شناخت بايست طبيعت آن ر مجموعه سيماي محيط ميروابط آن د
 ].22[ها رفتارهاي متفاوتي را در شرايط مختلف از خود نشان دهند  هاست كه سبب گرديده تا اين اكوسيستم دهنده آن تشكيل

ها ماهيان به دليل  هاست كه از ميان آن ان و نحوه زندگي آنهاي داخلي، شناسايي آبزي يكي از موارد موردمطالعه در آب
 آيند، ماهيان از منابع طبيعي مهم پروتئيني بشمار مي]. 18[باشند  اهميتشان در تغذيه انسان بيش از آبزيان ديگر موردتوجه مي

 بنابراين]. 16[ملل نقش دارند  كنند، همچنين در درآمد اقتصادي برخي هاي مفيد ديگري را تأمين مي ها برخي از فرآورده آن
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 .است باارزش هاي زيستگاه از اين حفاظت راستاي در قدم اولين شيرين هاي آب در زيستي موجود تنوع و ماهيان از حفاظت
اي و اكوسيستمي است كه در حقيقت كل تنوعات موجود در  تنوع زيستي يا تنوع حيات به مفهوم تنوع ژنتيكي، گونه

گيرد و اين تنوعات حيات در تأمين انرژي، غذا و دارو و ساير منابع باارزش حياتي،  ان را در برميهاي حياتي جه شبكه
منظور توسعه پايدار داراي اهميت هاي اقتصادي ب برداري ردي و بهرهگسترش صادرات غيرنفتي، گسترش صنعت جهانگ

  ].17[فراواني هستند 

كشي  هايي از قبيل كانال ساني ازجمله تخريب زيستگاه طبيعي به دليل فعاليتهاي ان اجتماعات ماهيان نسبت به تأثيرات فعاليت
وجود ]. 55[دهند  ها واكنش نشان مي هاي كشاورزي نامناسب و اختالل در نواحي ساحلي مجاور رودخانه ها، فعاليت رودخانه

نابودي مداوم و نيز كاهش كيفيت . ر باشدتواند در پراكنش گونه مؤث اي و تاالبي مي هاي رودخانه تغييرات در كيفيت زيستگاه
تواند آثار  ها مي و زهكشي آب رودخانه) هاي كشاورزي تبديل به زمين(هاي تغيير كاربري اراضي  ها در طي فعاليت زيستگاه

 هاي آب شيرين، مطالعه بر روي در اين ميان براي ارزيابي كيفيت و سالمت زيستگاه]. 36[منفي در زيستگاه داشته باشد 
گيري الگوي  عوامل مختلفي در چگونگي شكل]. 47[عنوان يك شاخص بيشتر موردتوجه است  الگوي پراكنش ماهيان به

در تعيين اندازه اين الگو، بررسي متغيرهايي چون اندازه رودخانه، پيچيدگي ]. 46[ساختار و تركيب جوامع ماهيان نقش دارند 
، تغيير ارتفاع و فاصله از سرشاخه ]54، 49[الكتريكي، و درجه حرارت زيستگاه، سرعت جريان آب، عمق، هدايت جريان 

، كاهش دسترسي به مناطق و پيچيدگي محيطي، كاهش در دسترسي به منابع متنوع و كاهش در توليد اوليه با ]32[اصلي 
گونه و  ن ارتباط بين يكعالوه، در تعيي به]. 40[گيرد  ان شدت شرايط آب و هوايي صورت ميو تغيير در ميز افزايش ارتفاع

هاي محيطي، بايستي اطالعات مربوط به حضور گونه، فراواني آن و دامنه تغييرات فاكتورهاي محيطي در آن ناحيه در  ويژگي
  ].9[نظر گرفته شوند 

ها  زن آبي، خليجهاي مخا ها، درياچه ها، تاالب هاي آبي متنوع نظير نهرها، رودخانه باوجود وسعت نسبتاً زياد ايران و اكوسيستم
شده فقط در  شده و يا مطالعات انجام ها، متأسفانه مطالعات محدودي درباره وضعيت تنوع زيستي ماهيان انجام بندان و آب

هاي حوزه جنوبي درياي  در خصوص تنوع زيستي ماهيان رودخانه]. 34، 15[ها بوده است  تعداد معدودي از كل رودخانه
و رحماني و همكاران ) 1399(شهر و عبداله پور و همكاران  بر رودخانه تالر قائم) 1385( خزر، مطالعاتي همچون مصطفوي

رود تنها مطالعاتي در خصوص شناسايي  و در رودخانه بابل] 7، 13، 21[بر رودخانه تجن به انجام رسيده است ) 1392(
نياز و همكاران  و بي) 1389(همكاران هاي ماهي توسط اشجع اردالن و  هاي زيستي و توليدمثلي برخي از گونه ويژگي

هاي تنوع زيستي ماهيان با عوامل محيطي در  بررسي ارتباط ميان شاخصدر رابطه با ]. 3، 2[شده است  انجام) 1390(
در رودخانه ) 1399(در رودخانه الويج نور، رادخواه و همكاران ) 1397(ها چندين مطالعه توسط رستمي و همكاران  رودخانه

، اما تاكنون چنين بررسي روي ]22، 5، 6[در رودخانه كرج صورت گرفته است ) 1400(ود، و مصطفوي و همكاران ر زرينه
با توجه به اهميت رودخانه بابل رود به لحاظ وسعت حوضه آبريز و رشد صنعت . نشده است ماهيان رودخانه بابل رود انجام

ويژه ماهيان  موجب تهديد ساختار و تنوع زيستي جوامع آبزي آن بهو كشاورزي در حاشيه اين رودخانه در ساليان اخير كه 
نظور درك روند تغييرات زيستي در اين اهيان بماي م شده است، الزم است تا ارتباط بين فاكتورهاي محيطي و تنوع گونه

ها با  نان و ارتباط آاي ماهي هاي مختلف تنوع گونه لذا تحقيق حاضر باهدف بررسي شاخص. اكوسيستم موردبررسي قرار گيرد
 .منظور شناخت هر چه بيشتر عوامل تأثيرگذار بر تنوع ماهيان رودخانه بابل رود به اجرا درآمدبرخي فاكتورهاي محيطي ب

  مواد و روشها
 منطقه موردمطالعه
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كه بين ] 1[ت هاي اصلي حوضه آبريز درياي مازندران اس از رودخانهكيلومترمربع  76/2159حوضه آبريز بابل رود با وسعت 
رودخانه . دقيقه طول شرقي قرارگرفته است 55درجه و  52دقيقه تا  52درجه و  52دقيقه عرض شمالي و  45درجه و  36

شده و از شمال به درياي خزر، از شرق به رودخانه تالر و از  بابل رود در بخش مركزي دامنه شمالي رشته جبال البرز واقع
هاي كالرود و گنج افروز و يك شعبه فرعي به  اين رودخانه از دو شعبه اصلي به نام. است غرب به رودخانه هراز محدودشده

سجاد رود، رودبابل، ازرود و كالرود كه پس از به : اند از هاي مهم رودخانه بابل عبارت شاخه. شده است نام سجاد رود تشكيل
و سرچشمه ] 4[ريزد  اي بابل در بابلسر به درياي خزر ميدهند كه پس از آبياري شاليزاره رود را تشكيل مي هم پيوستن بابل

متر، شيب  3180حداكثر ارتفاع آن . متري سطح درياي آزاد در بخش آالشت است 1500هاي سوادكوه در ارتفاع  آن از كوه
قسمت علياي بستر رودخانه در . مترمكعب در ثانيه متغير است 67/16تا  44/2درصد، دبي متوسط ساالنه آن از  74/0متوسط 
هاي ولكانيكي و آهكي و خاكستري تيره و در قسمت سفلي از  سنگ و سنگ هاي خاكستري و مارني همراه با ماسه از سيلت

رود، داراي پوشش  هاي مختلف رودخانه بابل همچنين حوزه آبريز شاخه. هاي دولوميتي و آهكي پوشيده شده است سنگ
ف اين رودخانه غالباً درختان بيد، توسكا، توت و انجير و حتي تبريزي و اوجا جنگلي با تراكم كم است و در حاشيه دو طر

هاي  هاي انساني، ازجمله اجراي طرح اين رودخانه به دليل طول زياد، در طي مسير دستخوش فعاليت. وفور روئيده است به
پروري  داث مزارع كشاورزي، آبزيسازي، احداث جاده در حاشيه رودخانه، اح سدسازي و انتقال آب به نواحي دوردست، پل

  .و باغات در حاشيه رودخانه و برداشت شن و ماسه از بستر شده است

  برداري از ماهيان نمونه
الي  700ايستگاه به فاصله هر  20در ) نزديك سد البرز(برداري از ماهيان از باالدست سرشاخه رودبابل  در اين پژوهش، نمونه

دست با استفاده از دستگاه الكتروشوكر در خالف جهت جريان آب  ز رودخانه تا منطقه پايينكيلومتر ا 25متر در طول  1000
ها از  ها در تمامي ايستگاه براي اطمينان از صيد كامل نمونه. انجام شد 1396ماه سال  در دي ]52، 56[برداري  طبق اصول نمونه

هاي  گيري سعي شد تا همه نمونه در طي نمونه. شد يك تور ساچوك پشتيبان و نيز يك تور گوشگير ريز چشمه استفاده
و كليدهاي  موجود در هر ايستگاه صيدشده و پس از بيهوشي در محلول يك درصد گل ميخك، بر اساس منابع در دسترس

ه ثبت هاي هرگونه در هر ايستگا تعداد نمونه. مورد شناسايي قرار گرفتند] 44و  37، 35، 30، 26، 19، 14[شناسي معتبر  آرايه
 1در شكل ]. 50[ها، ماهيان صيدشده به رودخانه بازگردانده شدند  در پايان، پس از اطمينان از بازيابي قدرت شناي نمونه. شد

ها از  شده است و ايستگاه برداري از سرشاخه رودبابل نشان داده هاي نمونه رود و مكان موقعيت جغرافيايي رودخانه بابل
 .گذاري شدند هدست شمار باالدست به پايين
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 در سرشاخه رودبابل(    ) و محل احداث سد البرز (    )  هاي نمونه برداري موقعيت جغرافيايي ايستگاه -1شكل

  

  هاي زيستي محاسبه شاخص
  شاخص تنوع

طور گسترده در  اين شاخص به. وينر محاسبه شد -هاي مختلف به كمك شاخص شانون اي ماهيان در ايستگاه تنوع گونه
بر اساس اين شاخص اگر در . ها رابطة مستقيم دارد طور خطي با لگاريتم تعداد گونه شناختي كاربرد دارد و به العات بوممط

  .دهنده تنوع باالتر است ها يكنواخت باشد، نشان ها زياد و پراكندگي فراواني افراد در بين اين گونه اي تعداد كل گونه نمونه
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  ].48[تعداد گونه است  nفراواني نسبي هرگونه و  piكه 

  اي شاخص غناي گونه
  .ها در يك جامعه است كننده تعداد كل گونه براي محاسبه غناي گونه از شاخص مارگالف استفاده شد كه بيان
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شده است  تعداد نمونه مشاهده Nو گيري  هاي موجود در هر واحد نمونه تعداد كل گونه Sشاخص غناي مارگالف،  R1كه 
]42[. 
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  شاخص يكنواختي

و فراواني ) ها تعداد گونه( شده و با توجه به اينكه تنوع از دو مؤلفه غنا براي محاسبه شاخص يكنواختي از نمايه پيلو استفاده
  .آيد كن آن به دست ميشده است، بنابراين مقدار يكنواختي از نسبت هر شاخص به حداكثر مم تشكيل) يكنواختي(ها  گونه

  

 ].42[ها است  تعداد گونه Sمقدار نمايه شانون و  Hكه 

  1شاخص غالبيت سيمپسون
شود و مقدار آن بين صفر و يك متغير است و  كاربرده مي ها به شاخص غالبيت عموماً براي تعيين ميزان غالبيت بين گونه

كه هرچه توزيع افراد بين  ضمن اين. غالبيت آن اجتماع است دهنده باالبودن هرچه مقدار آن به سمت يك ميل كند، نشان
هاي معتبر در  شاخص سيمپسون يكي از شاخص. تر باشد، مقدار شاخص به سمت صفر ميل خواهد كرد ها يكنواخت گونه

ها  هاي غالب در بين گونه عدد صفر يعني نبود گونه. هاي شاخص است كه بين يك و صفر متغير است بررسي وضعيت گونه
 .ها است منزله وجود غالبيت شديد در بين گونه و عدد يك به
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  ].42[ام است  iنسبت فراواني گونه  Piشاخص غالبيت سيمپسون و  λكه در اين رابطه، 

  

  :ها وتحليل داده تجزيه
اي دارند، با استفاده  و يا كمي فاصلهنسبي - هاي تنوع با آن دسته از متغيرهاي محيطي كه مقياس كمي همبستگي ميان شاخص

با استفاده از ) ميزان سايه و سطح پوشش گياهي(اي دارند  از همبستگي پيرسون و با متغيرهاي محيطي كه مقياس رتبه
بر اساس فاصله اقليدسي  2آناليز كالستر برداري از هاي نمونه بندي ايستگاه همچنين جهت دسته. همبستگي اسپيرمن بررسي شد

)Euclidean distance (افزار  نرمهاي تنوع از  محاسبه شاخصمنظور بر روي متغيرهاي زيستگاهي و بPrimer 6 استفاده شد .
هاي اصلي  وتحليل مؤلفه هاي مختلف با پارامترهاي محيطي از تجزيه هاي ماهي در ايستگاه بررسي ارتباط ميان فراواني گونه

)PCA (افزار  به كمك نرمCANOCO 5 افزارهاي  برداري با كمك نرم رسم تصوير مختصات نمونه. شد انجامGoogle Earth 

Pro. 2021  وArcGIS صورت گرفت.  

  نتايج

 خصوصيات فيزيكو شيميايي و هيدرولوژيكي

گيري و  هاي انتخابي اندازه رود در ايستگاه خصوصيات فيزيكوشيميايي و هيدرولوژيكي سرشاخه رود بابل از رودخانه بابل
هاي  در ايستگاه) گرم در ليتر ميلي 9(ميزان اكسيژن محلول با كمترين مقدار . شده است نشان داده 1آن در جدول نتايج 

كمينه دماي آب در ايستگاه نهم با . هشت متغير است در ايستگاه) گرم در ليتر ميلي 3/12(چهاردهم و پنجم و بيشترين مقدار 
متر  29/0سرعت جريان آب بين . گراد ثبت گرديد درجه سانتي 4/17اه پانزدهم با گراد و بيشينه آن در ايستگ درجه سانتي 7/7

                                                            
1 Simpson 
2 Cluster Analysis 
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ميكرو  120ميزان ضريب هدايت الكتريكي در محدوده . متر بر ثانيه در ايستگاه دوم متغير بود 7/0بر ثانيه در ايستگاه هشتم تا 
مترين و بيشترين ك. گيري و ثبت شد هم اندازهميكرو زيمنس در ايستگاه هجد 356زيمنس بر ثانيه در ايستگاه سيزدهم تا 

كمترين عرض . متر در ايستگاه شانزدهم مشخص شد سانتي 36متر در ايستگاه چهاردهم و  سانتي 14ترتيب مقدار عمق آب ب
 60دوده ارتفاع از سطح دريا در مح. متر بود 5/10متر و بيشترين آن در ايستگاه سيزدهم با  5/2رودخانه در ايستگاه هفدهم با 

هاي نهم،  گرم بر ليتر در ايستگاه ميلي 8/1بيشترين ميزان شوري با . متر در ايستگاه اول ثبت شد 225متر در ايستگاه بيستم تا 
هاي دوم، ششم و هفتم  گرم بر ليتر در ايستگاه ميلي 1/1چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، نوزدهم و بيستم و كمترين ميزان آن با 

با كمترين مقدار و در ايستگاه هفدهم با  16مترمربع در ايستگاه  سانتي 78/37بستر در محدوده  نگمساحت س. ثبت شد
  ).1جدول (متر مربع متغير بود  سانتي 80/181

 رود خصوصيات فيزيكوشيميايي و هيدرولوژيكي آب اندازه گيري شده در منطقه موردمطالعه در رودخانه بابل -1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سرشاخه رودبابلفراواني و پراكندگي ماهيان در 
جز  ها به برداري، در تمامي ايستگاه ايستگاه نمونه 20لعه، از مجموع در اين تحقيق در پايش رودخانه در محدوده موردمطا

 Carassius(، كاراس )Capoeta razi(گونه ماهي ازجمله سياه ماهي رازي  8ماهي صيدشده كه در كل  12ايستگاه 

carassius( و ماهي باربوس ،)Luciobarbus capito ( از خانوادهCyprinidae ماهي خياطه تبرستان ،)Alburnoides 

tabarestanensis ( خانواده ازLeuciscidae آمور ،)idella Ctenopharyngoden(  از خانوادهXenocyprididaeچ تاجدار ، لو
از خانواده ) Ponticola iranicus(، گاو ماهي ايراني Nemacheilidaeاز خانواده ) ا Paracobitis hircanica(هيركاني 
Gobiidaeال آ ، و قزل)Oncorhynchus mykiss ( از خانوادهSalmonidae بيشترين فراواني ماهي صيدشده . شناسايي شدند

، 13و  17هاي  و كمترين فراواني مربوط به لوچ تاجدار هيركاني در ايستگاه 20مربوط به ماهي خياطه تبرستان در ايستگاه 
  ).2جدول (ه تنها يك مورد يافت شد است ك 13و كاراس در ايستگاه  8و  5هاي  آال در ايستگاه قزل

 رود هاي مورد مطالعه رودخانه بابل ماهيان صيد شده در ايستگاه(%) فراواني مطلق و درصد فراواني  -2جدول 

 انحراف معيار ميانگين رحداكث حداقل پارامترها

 75/24 09/13 4/17 7/7 )گرادسانتي(دما

 03/1 34/10 3/12 9 )گرم بر ليترميلي(اكسيژن

 96/65 09/286 356 120 )ميكروزيمنس بر ثانيه(ضريب هدايت الكتريكي

 27/0 53/1 8/1 1/1 )گرم برليترميلي(شوري

 10/67 55/138 225 60 )متر(ارتفاع

 56/40 52/106 80/181 78/37 )متر مربع سانتي(گ بستر مساحت سن

 11/0 54/0 7/0 29/0 )متر بر ثانيه(سرعت جريان 

 74/5 38/14 36 14 )متر(عمق

 54/4 20/18 25 5/10 )متر(عرض
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  ايستگاه
 ماهي سياه

  رازي

 باربوس
 خياطه

  تبرستان

 گاوماهي

  ايراني

لوچ
تاجدار 
 هيركاني

 كاراس آال قزل

  آمور
  مجموع

1   %)61/30 (15 
 %)22/61 (

30 
 %)16/8 (4 0 0 0 0 

0  
49  

2   %)38/2 (2  %)9/86 (73  %)71/10 (9 0 0 0 0 0  84  

3   %)39/25(16 
%)07/65(

41 
 %)52/9 (6 0 0 0 0 

0  
63  

4   %)5/12 (8 
%)37/84(

54 
 %)12/3 (2 0 0 0 0 

0  
64  

5   %)94/16 (10 
%)35/81(

48 
 0 0 0 

 %)69/1 (
1 

0 
0  

59  

6   %)55/47 (68 
%)86/39(

57 
 %)29/6 (9  %)29/6 (9 0 0 0 

0  
143  

7  %)63/13 (3 %)09/9(2 %)81/31(7 %)45/45(10 0 0 0 0  22  

8   %)09//18 (80 0 
%)67/81(

361 
0 0 

 %)22/0 (
1 

0 
 %)67/0 (

3  
445  

9  %)12/2 (1 0 %)87/97(46 0 0 0 0 0  47  

10  %)25/81 (13 0 0 %)75/18(3 0 0 0 0  16  

11  %)38/40 (42 0 %)61/59(62 0 0 0 0 0  104  

12  0 0 0 0 0 0 0 0  0  

13   %)61/51 (16 0 0  %)93/41 (13 
 %)22/3 (

1 
0 

 %)22/3 (
1 

0  
31  

14 0 0 %)66/16(1 %)33/83(5 0 0 0 0  6  

15  %)72/41 (174 0 
%)71/53(

224 
 %)55/4 (19 0 0 0 

0  
417  

16   %)20/27 (37 0  %)23/63 (86  %)35/7 (10 
%)20/2 (

3 
0 0 

0  
136  

17  %)84/46 (52 0 %)25/52(58 0 %)9/0(1 0 0 0  111  

18  %)75/43 (14 0 0  %)875/46 ( %)37/9 (0 0 0  32  
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15 3 

19   %)05/4 (15 0 
%)31/95(

468 
 %)62/1 (8 0 0 0 

0  
491  

20   %)96/6 (53  %)52/0 (4 
%)98/91(

700 
 %)52/0( 4 0 0 0 

0  
761  

  3081  3  1  2 8 96 2043 309  619 مجموع

  

  رود همبستگي ميان متغيرهاي محيطي با استفاده از روش پيرسون در رودخانه بابل
، ضريب هدايت )=454/0r2(داري ميان اكسيژن محلول با درجه حرارت  ، رابطه مستقيم و معني3بر اساس نتايج جدول 

) r2= 729/0(، ميزان سايه با پوشش گياهي )r2= 616/0(ميزان سايه با ارتفاع از سطح دريا  ،)=681/0r2(الكتريكي با شوري 
، )r2=  - 684/0(و ضريب هدايت الكتريكي ) r2 -=952/0(داري بين ارتفاع از سطح دريا با شوري  و رابطه معكوس و معني

، ميزان سايه با شوري )r2= - 555/0(رت ، پوشش گياهي با درجه حرا)r2= - 451/0(سرعت جريان آب با عرض رودخانه 
)54/0 - =r2 ( مشخص گرديد) 3جدول.(  

 همبستگي بين پارامترهاي محيطي آب رودخانه رودبابل -3جدول 

عرض  عمق 
  رودخانه

 درجه

  حرارت

 ضريب شوري اكسيژن

  هدايت

  الكتريكي

  ارتفاع از

سطح 
  دريا

  سرعت

جريان 
  آب

  مساحت

  سنگ بستر

پوشش 
  گياهي

ميزان 
  سايه

                 1 عمق

               1  -291/0  عرض رودخانه

                  1  -381/0  253/0  درجه حرارت

                1  454/0*  095/0  13/0  اكسيژن

              1  2/0  217/0  000/0  16/0  شوري

           1  681/0**  -1/0  -071/0  345/0  007/0  ضريب هدايت الكتريكي

**  -187/0  - 35/0  034/0  -268/0  ارتفاع از سطح دريا

  952/0-  
**684/0-  1          

        1  123/0 -199/0 -1/0 -336/0 -055/0 -451/0*  194/0  سرعت جريان آب

      1  -281/0  -006/0 1/0 075/0 -206/0 -191/0 19/0  179/0  مساحت سنگ بستر

    1  -157/0  023/0  419/0 -344/0 -348/0 -274/0 -555/0* -057/0  -098/0  پوشش گياهي

  1  729/0**  062/0  221/0  616/0** -378/0 -54/0* -199/0 -462/0 -106/0  -158/0  ميزان سايه
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هاي مختلف رودخانه رودبابل نشان داده كه بيشترين فراواني  ها و تعداد كل ماهيان صيدشده در ايستگاه بررسي فراواني گونه
ن در اخص تنوع شانون و غالبيت سيمپسوباالترين ش. مشاهده شد 8و  15، 19هاي  و پس از آن در ايستگاه 20در ايستگاه 

براي  λ= 6653/0و  λ= 6071/0براي شاخص تنوع شانون و  =′H 068/1و  =′H 068/1ترتيب ب(بوده  7و  6هاي  ايستگاه
بررسي . مشاهده شد) λ= 6071/0و  =′H 068/1( 9ها در ايستگاه  و كمترين مقادير اين شاخص) شاخص غالبيت سيمپسون

 8736/0و  9705/0ترتيب با مقدار ب 13و  7هاي  آن بود كه ايستگاههاي مختلف حاكي از  اي در ايستگاه شاخص غناي گونه
. اي را داشتند كمترين ميزان غناي گونه 2153/0و  2597/0ترتيب با مقادير ب 11و  9هاي  ها و ايستگاه تگاهترين ايس غني

مشاهده شد  20و  11هاي  ترتيب در ايستگاهب) 3435/0، 9816/0بترتيب (ين مقدار شاخص يكنواختي پيلو بيشترين و كمتر
  ).4جدول (

 هاي مورد مطالعه رودخانه رودبابل هاي زيستي در ايستگاه گونه، فراواني كل ماهيان و برخي شاخص تعداد -4جدول 

 نام علمي ايستگاه

  گونه

تعداد
هر 
  گونه

مجموع هر
  ايستگاه

فراواني كل
  ماهي

غناي
 مارگالوف

تي يكنواخ
 پيئلو

تنوع 
 شانون

غالبيت 
 سيمپسون

 3 15 سياه ماهي رازي 1

  

  

49 

  

5139/0 7935/0 8673/0 5248/0 

 4 خياطه تبرستان

 30  باربوس

 

 2327/0 4503/0 5229/0 4514/0 84 3 2 سياه ماهي رازي 2

 9 خياطه تبرستان

 73  باربوس

 

 5029/0 8516/0 7811/0 4827/0 63 3 16 سياه ماهي رازي 3

 6 خياطه تبرستان

  41  باربوس

  

 2715/0 5116/0 556/0 4809/0  64  3  8 سياه ماهي رازي  4

 2 خياطه تبرستان

 54  باربوس

 

 3091/0 5378/0 5708/0 4905/0 59 3 10 سياه ماهي رازي 5

 48 باربوس

 1 گين كمانقزل آالي رن
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 6071/0 068/1 7276/0 6045/0 143 4 68 سياه ماهي رازي 6

 9 خياطه تبرستان

 9 گاو ماهي ايراني

 57  باربوس

 

 6653/0 212/1 8404/0 9705/0 22 4 3 سياه ماهي رازي 7

 7 خياطه تبرستان

 10 گاوماهي ايراني

 2  باربوس

 

 3002/0 4885/0 5433/0 3283/0  442  4  80 سياه ماهي رازي  8

  361 خياطه تبرستان

  1  آالي رنگين كمان قزل

 3  آمور

 

 04165/0 103/0 5542/0 2597/0 47 2 1 سياه ماهي رازي 9

 46 خياطه تبرستان

 

 3047/0 4826/0 8101/0 3607/0 16 2 13 سياه ماهي رازي 10

 3 گاوماهي ايراني

 

 4815/0 6745/0 9816/0 2153/0 104 2 42 سياه ماهي رازي 11

 62 خياطه تبرستان

 

12 - 0 0 0 Extreme Extreme Extreme Extreme 

 5557/0 9273/0 632/0 8736/0  31  4  16 سياه ماهي رازي  13

  13 گاوماهي ايراني

  1  اجدار هيركانيلوچ ت
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 1  كاراس

 

 2778/0 4506/0 7846/0 5581/0 6 2 1 خياطه تبرستان 14

 5 گاوماهي ايراني

 

 5353/0 8393/0 7715/0 3315/0 417 3 174 سياه ماهي رازي 15

 224 خياطه تبرستان

 19 گاوماهي ايراني

 

 5202/0 92/0 6273/0 6107/0 136 4 37 سياه ماهي رازي 16

 86 خياطه تبرستان

  10  گاوماهي ايراني

  3  لوچ تاجدارهيركاني

  

 5074/0 7368/0 6964/0 4247/0 111 3 52 سياه ماهي رازي 17

 58 خياطه تبرستان

 1 لوچ تاجدارهيركاني

 

 5801/0 9388/0 8523/0 5771/0 32 3 14 سياه ماهي رازي 18

 15 گاوماهي ايراني

 3 لوچ تاجدار هيركاني

 

 09029/0 2194/0 4151/0 3228/0 491 3 15 سياه ماهي رازي 19

 468 خياطه تبرستان

 8 گاوماهي ايراني

 

4522/0  761  4  53 سياه ماهي رازي  20  3435/0 3176/0 149/0 

  700 خياطه تبرستان

  4  گاوماهي ايراني
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 4  باربوس

  
  

هاي زيستي حاكي از همبستگي مثبت و معني  نتايج حاصل از بررسي همبستگي پيرسون ميان پارامترهاي محيطي با شاخص
 476/0با ترتيب ب(تنوع شانون و غالبيت سيمپسون دار ميان درجه حرارت آب رودخانه با تعداد ماهي، غناي مارگالوف، 

R2= ،477/0 R2= ،609/0 R2= ،619/0 R2=( عمق آب رودخانه با تعداد گونه ماهي ،)628/0 R2= ( و عرض رودخانه با
دار ميان ضريب هدايت الكتريكي با غناي مارگالوف  و نيز همبستگي منفي و معني) =R2 496/0(شاخص يكنواختي پيلو 

)627/0 - R2= (اهي و عرض رودخانه با تعداد گونه م)536/0- R2= ( است) 5جدول.(  
  هاي زيستي و فراواني ماهيان در رودخانه رودبابل نتايج حاصل از همبستگي بين پارامترهاي محيطي با شاخص -5جدول 

 غالبيت سيمپسون تنوع شانون يكنواختي پيلو غناي مارگالف فراواني كل ماهيان گونه ماهيتعداد  پارامترها

 619/0** 609/0** 202/0 477/0* -476/0058/0* دماي آب

 mg/l( 281/0 058/0 114/0 115/0 382/0 439/0(اكسيژن محلول 

 -µs/cm(  445/0- 399/0 **627/0- 026/0- 435/0- 352/0(ضريب هدايت الكتريكي 

 m( *536/0- 221/0- 358/0- *496/0 008/0 114/0(عرض رودخانه 

 m( **628/0 25/0 242/0 239/0- 284/0 230/0(عمق آب 

 -m/s( 088/0 156/0- 190/0 273/0- 142/0- 211/0(سرعت جريان 

 m( 074/0  399/0- 189/0 119/0 228/0 156/0(ارتفاع 

 -ppt( 231/0-  363/0 317/0- 115/0- 348/0- 264/0(شوري 

 -292/0 -241/0 -199/0 -258/0 037/0 -13/0 پوشش گياهي

 -281/0 -231/0 -399/0 -168/0 089/0 -07/0 ميزان سايه

  -cm2( 07/0- 093/0- 123/0-  308/0-  258/0-  236/0(مساحت سنگ بستر 

  

  آناليز كالستر

 برداري بر اساس فاصله اقليدسي روي هاي نمونه بندي ايستگاه صورت كالسه نتايج حاصل از آناليز كالستر به 2در شكل 

برداري به دودسته  هاي نمونه آمده، ايستگاه دست ا توجه به نمودار بهلذا ب. شده است هاي متغيرهاي زيستگاهي نشان داده داده
همچنين در گروه دوم دو زيرگروه ). 20تا  8هاي  ايستگاه(و گروه دوم ) 7تا  1هاي  ايستگاه(گروه اول : بندي شدند كلي تقسيم

شده در باالدست  هاي واقع ايستگاه). 20 تا 9هاي  ايستگاه(و زيرگروه دوم ) 8ايستگاه (زيرگروه اول : ديگر نيز تفكيك شدند
اند، ازلحاظ متغيرهاي زيستگاهي  ترين فاصله نسبت به سد البرز قرارگرفته كه در نزديك) گروه اول(سرشاخه رودبابل 

  ).2شكل (ها داشتند  موردمطالعه بيشترين شباهت را با يكديگر در مقايسه با ساير ايستگاه
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برداري براساس فاصله اقليديسي روي متغيرهاي زيستگاهي در سرشاخه رودبابل هاي نمونه آناليز كالستر ايستگاه -2شكل   

  

  PCAآناليز 

هاي موردمطالعه از سرشاخه  هاي ماهي در ايستگاه نتايج حاصل از بررسي ارتباط ميان برخي متغيرهاي محيطي با فراواني گونه
. دهند نشان مي PCA نمودار بردارها وزن و جهت عوامل محيطي آب رودخانه را در. شده است ادهنشان د 3رودبابل در شكل 

 PCAها را در مقايسه با محور افقي  از واريانس برازش شده در داده% 26حدود  PCAبر اساس اين نمودار، محور عمودي 
. كنند ها را تبيين مي اريانس موجود در كل دادهاز و% 78به همراه هم  PCAمحورهاي افقي و عمودي . كند تبيين مي%) 52(

هاي بستر رودخانه با تغييرات حول  دهند كه متغيرهاي عمق، عرض رودخانه و قطر سنگ همچنين اين نمودارها نشان مي
و متغيرهاي شوري، سرعت جريان آب، سطح پوشش گياهي، ميزان سايه در حاشيه رودخانه و ارتفاع از ) X(محور افقي 

هايي  با توجه به جهت و طول بردار گونه. اند به بهترين شكل تشريح شده) Y(ريا با تغييرات حول محور عمودي سطح د
توان دريافت كه  همچون سياه ماهي رازي، ماهي خياطه تبرستان و آمور در كنار بردار دو متغير عمق و عرض رودخانه مي

همبستگي مستقيم و با سطح پوشش گياهي، ميزان سايه و قطر  هاي مذكور با اين متغيرها در درجه اول فراواني گونه
ترتيب اهميتشان بر حضور و فراواني و پارامترهاي مذكور ب ندهاي بستر در درجه دوم اهميت همبستگي منفي دار سنگ قلوه

به بردار گونه همچنين جهت بردار سرعت جريان آب نسبت . نقش داشتندهشتم و بيستم هاي  ها در ايستگاه باالي اين گونه
همچنين نزديكي بردار . گونه در سرشاخه رودبابل است دهنده نقش و اهميت اين عامل بر حضور و فراواني اين آال نشان قزل

دهنده همبستگي مثبت و اثر اين عامل بر حضور و  هاي لوچ تاجدار هيركاني و گاو ماهي ايراني نشان شوري به بردار گونه
در مقابل، گونه باربوس كه . دست است كه سطح شوري باالتري داشتند هاي پايين مذكور در ايستگاههاي  فراواني بيشتر گونه

توجهي مشاهده شد با عوامل محيطي همچون ارتفاع از سطح دريا، ميزان سايه  هاي اول تا ششم با فراواني قابل تنها در ايستگاه
شده  هاي مذكور در باالدست رودخانه رودبابل واقع ايستگاه. و سطح پوشش گياهي در حاشيه رودخانه همبستگي مثبت داشت

كه در ساير  طوري ريز خزان كننده پوشانده شده است، به درصد سطح رودخانه توسط جنگل و درختان برگ 90و بيش از 
  ).3شكل (ها چنين شرايطي برقرار نبود  ايستگاه
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  سرشاخه رودبابل -PCAهاي مورد مطالعه با استفاده از نمودار  ماهي در ايستگاه هاي ارتباط ميان متغيرهاي محيطي با فراواني گونه -3شكل 

  
  

  حث و نتيجه گيريب
و شناختي، رفتارشناسي، حفاظتي، مديريت منابع آبي  هاي آبي به جهت بررسي تكامل، بوم مطالعه ماهيان در بوم سامانه

ها، قبل از هر چيز بررسي بر روي  در مطالعه شيالتي آب و] 41[برداري از ذخاير و پرورش ماهي حائز اهميت بوده  بهره
هاي خاصي از ماهيان قادر به زندگي در آن اكوسيستم ويژه هستند؛  در هر اكوسيستم آبي گونه]. 29[گيرد  ماهيان صورت مي

دما، اكسيژن،  هاي فيزيكي و هيدرولوژيكي منابع آبي شامل عمق، جريان آب، مواد محلول، مواد غير محلول، چراكه ويژگي
pHشود تا هر محيط آبي ماهيان ويژه  همراه يكديگر سبب مياند و تفاوت در اين عوامل ب اوت، و مواد معلق با يكديگر متف

  ].33، 23 ،10[خود را داشته باشد 

هيركاني، گاو شده مانند سياه ماهي رازي، خياطه تبرستان، لوچ تاجدار  گونه ماهي آب شيرين شناسايي 8در سرشاخه رودبابل، 
ها و كپور ماهيان، بيشترين فراواني مربوط به  در بين كل ماهي. كمان و كاراس آالي رنگين ماهي ايراني، باربوس، آمور، قزل

گونه سبب شده  برداري تجاري كمتر ازاين اندازه كوچك اين ماهي و بهره%). 66(بود  Alburnoides tabarestanensisگونه 
سپس در درجه دوم، سياه ماهي رازي از فراواني بااليي . تلف رودخانه جوامع محلي را تشكيل دهدهاي مخ است تا در بخش

در درجه سوم اهميت ازلحاظ فراواني قرار داشت  )L. capito(ازآن باربوس  و پس) %20(در رودخانه رودبابل برخوردار بوده 
گونه غيربومي پرورشي است، از خانواده گاو ماهيان  كمان كه يك آالي رنگين گونه قزل از آزادماهيان تنها يك كه درحالي، %)10(

ديده  P. hircanica، گونه Nemachelidaeخانواده  و از C. idellaگونه   Xenocyprididaeده ، از خانوا .iranicusPگونه 
درصد  97بر  و اين خانواده بالغ بنابراين، هر سه گونه شاخص و اول در اين مطالعه به خانواده كپور ماهيان تعلق داشتند. شد

ا، طبق مطالعات در اين راست. دهد برداري شده از رودخانه رودبابل را تشكيل مي از فراواني كل ماهيان در محدوده نمونه
و بيشترين تنوع  عنوان خانواده غالب بوده هاي حوزه درياي خزر به صورت گرفته درگذشته نيز اين خانواده در ساير اكوسيستم



 1402، 2، شماره 36جلد                                                )                                      مجله زيست شناسي ايران( جانوريمجله پژوهشهاي 

اين مسئله به دليل قابليت تحمل باالي كپور ماهيان نسبت ]. 36و  25، 20، 12، 11، 8، 7[را در بين ماهيان آب شيرين دارند 
شناسايي شد كه  8تنها سه مورد در ايستگاه  )C. idella(علفخوار  از گونه كپور. طي كامالً قابل توجيه استبه تغييرات محي

گونه غيربومي مانند ماهي . كمان از مزارع پرورشي كپور ماهيان وارد رودخانه شده است آالي رنگين احتماالً همانند قزل
  .اواني بسيار اندكي در سرشاخه رودبابل داشتكنند، فر كاراس كه از تخم و الرو ماهيان تغذيه مي

تري از  مشاهده شد كه در محدوده پايين 7و  6هاي  اي در ايستگاه در مطالعه حاضر، باالترين شاخص تنوع و غالبيت گونه
ونه ماهي گ 4از گروه دوم  13در اين دو ايستگاه و ايستگاه . اند شده واقع) بر اساس آناليز كالستر(هاي گروه اول  ايستگاه

با دو گونه ماهي كمترين  9در مقايسه، ايستگاه . ها فراواني كمتري داشتند مشاهده شد، اگرچه در مقايسه با ساير ايستگاه
اي و توزيع ناهمگون  گونه) همگني(اي و شاخص تنوع شانون را نشان داد كه ناشي از پايين بودن يكنواختي  غالبيت گونه

عدد متعلق به ماهي خياطه تبرستان و  46مورد نمونه صيدشده در اين ايستگاه،  47ورتي كه از هاست، به ص فراواني كمي گونه
هاي  ايستگاهسياه ماهي رازي و خياطه تبرستان تقريباً در تمامي همچنين دو گونه . مورد از سياه ماهي رازي مشاهده شد 1تنها 
وبيش حضور داشتند و گونه باربوس در تمامي  كم) نشد كه هيچ نمونه ماهي يافت 12جز ايستگاه ب(برداري شده  نمونه

نمونه  4توجهي صيد شد، اگرچه  با فراواني قابل) متر از سطح دريا 200با ارتفاع باالي  7تا  1ايستگاه (هاي باالدست  ايستگاه
 مختلف اكولوژيكي، شرايط بايستي اذعان كرد كه در اين رابطه مي. مشاهده شد) 20ايستگاه (دست  از آن نيز در ايستگاه پايين

 مشخص را مختلف هاي گونه پراكنش و تراكم ميزان زيست، محيط با ها آن هاي سازگاري و موجودات غذايي روابط نيازها،

  .]53، 27[آسان نيست  چندان يك اكوسيستم در ماهيان فراواني تغييرات وتحليل نمايد، لذا تجزيه مي

ها، غالبيت سيمپسون، غناي ماگالوف و تنوع  هايي چون تعداد گونه ت با شاخصبر اساس نتايج تحقيق حاضر، درجه حرار
دست با  هاي پايين داري داشت كه اين امر با توجه به باالتر بودن درجه حرارت در ايستگاه شانون همبستگي مثبت و معني

داري ميان  همچنين، همبستگي منفي و معني. تأمل است ها قابل ها در اين ايستگاه هاي بيشتر و نيز غالبيت شديد گونه تعدد گونه
با بيشترين ) 20تا  14ايستگاه (دست  هاي پايين كه در ايستگاه طوري ضريب هدايت الكتريكي با غناي ماگالوف مشاهده شد؛ به

جدول (كاهش يافت  )32/0- 61/0(، شاخص غناي مارگالوف )ميكرو زيمنس بر ثانيه 341- 356(ضريب هدايت الكتريكي 
4.(  

در اين نوع . سنگ بود ها سنگالخي و پوشيده از قلوه رود، در بيشتر قسمت هاي جاري در حوضه بابل نوع بستر در رودخانه
مطالعات پيشين . ]56[است  الكتروشوكردستگاه ) هاي كف زي مانند گاو ماهيان گونه(بسترها بهترين وسيله براي صيد ماهيان 

رو در مطالعه حاضر در هر بار  ، ازاين]43[هاي رودخانه حضور دارند  كناره از ماهيان در% 80نشان دادند كه حدود 
هاي بستر نيز در هر ايستگاه  سنگ گرفت و قطر قلوه برداري قرار مي برداري بيشتر مناطق كنار رودخانه مورد نمونه نمونه

راستايي  وجود، هم بااين). 5جدول (نداد داري نشان  هاي زيستي رابطه معني يك از شاخص سنجيده شد اما اين پارامتر با هيچ
حاكي از تأثير اين عامل بر حضور باربوس در  PCAهاي بستر و باربوس ماهي در نمودار  سنگ جهت بردارهاي قطر قلوه

تري داشتند و در مقابل معكوس بودن جهت بردارهاي قطر  هاي درشت سنگ هاي باالدست رودخانه است كه قلوه ايستگاه
بردارهاي دو گونه سياه ماهي رازي و خياطه تبرستان حاكي از همبستگي منفي ميان اين پارامتر با دو گونه مذكور  بستر با سنگ

  ).3شكل (هاي ريزتر در تراكم بيشتري مشاهده شدند  سنگ دست با قلوه هاي پايين كه در ايستگاه طوري است؛ به

اي كه با افزايش عمق در  گونه داري داشته، به بستگي مثبت و معنيها هم عامل محيطي عمق رودخانه تنها با شاخص تعداد گونه
ثبت شد، ) گونه 4و  3(ها  طور متناوب در غالب ايستگاه هاي بيشتري به تعداد گونه) 20تا  13ايستگاه (دست  هاي پايين ايستگاه

هاي زيستي رابطه  با ساير شاخصهاي مختلف همسان نبوده و لذا پارامتر مذكور  اگرچه توزيع فراواني افراد ميان گونه
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هاي  اي و تراكم ماهيان از قسمت يكي از عوامل مهم در افزايش تنوع گونهشده كه  در اين رابطه، اثبات. داري نشان نداد معني
شناختي شده و زيستگاه و  هاي بوم دست، افزايش عمق آب است كه سبب افزايش كنج هاي پايين فوقاني رودخانه به قسمت

در مطالعه حاضر، اگرچه تغييرات عرض ]. 53و  28، 27[آورد  هاي ماهي فراهم مي مناسبي را براي اغلب گونه پناهگاه
دست به سمت باالدست نشان  گيري، روند مشخصي را از پايين هاي مورداندازه رودخانه در طول سرشاخه رودبابل در ايستگاه

ها همبستگي منفي و  دار و با تعداد گونه پيئلو همبستگي مثبت و معنيدهد وليكن اين پارامتر محيطي با شاخص يكنواختي  نمي
اين امر حاكي از آن است كه با افزايش عرض رودخانه، فضاي بيشتري براي حضور افراد ). 5جدول (داري نشان داد  معني

در آن رودخانه كه اكثراً متعلق هاي مختلف ماهي  شده وليكن احتماالً به دليل وجود رقابت ميان گونه متعلق به يك گونه فراهم
اگرچه برخي از محققين به . يافته است ها كاهش شناختي مشابهي دارند، تعداد گونه به يك خانواده هستند و نيازهاي بوم

هاي گياهي  افزايش تنوع ماهيان ناشي از افزايش عرض رودخانه، كاهش شيب، كاهش ارتفاع از سطح دريا و افزايش پوشش
  .]45[معتقدند 

هاي بستر  سنگ در مطالعه حاضر، حاكي از تأثير عواملي چون عمق، سرعت جريان آب، قطر قلوه PCAنتايج حاصل از آناليز 
و عرض رودخانه در درجه اول و نيز نقش پارامترهايي چون ارتفاع از سطح دريا، شوري و ميزان سايه بر فراواني برخي از 

ها  تكنيكي است كه اغلب اكتشاف روي داده PCAآناليز . رودخانه رودبابل است هاي بخصوص در هاي ماهي در ايستگاه گونه
هاي  گيري شده به متغيرهاي جديد غير همبسته كه مؤلفه كند و با تبديل متغيرهاي اصلي اندازه ها را آسان مي و مصورسازي آن

هاي اصلي را تا حد امكان  عات موجود در دادهكه اطال دهد، درحالي ها را كاهش مي شوند، ابعاد داده خوانده مي) PCs(اصلي 
دريافتند كه متغيرهاي محيطي ) PCA(وتحليل مؤلفه اصلي  با استفاده از تجزيه) 2021(رحيما و همكاران ]. 31[كند  حفظ مي

داشته ها  شوري، كل جامدات معلق، اكسيژن محلول، سطح روشنايي، ميزان نيترات و رسوب بيشترين سهم را در واريانس داده
نواحي اطرافش بيش از ساير متغيرها  Lancang Islandهاي  در آب Portunus pelagicusو بر حضور و فراواني خرچنگ 

  ].51[مؤثر بودند 

اي ماهيان در سرشاخه رودبابل از  توان اذعان كرد كه با توجه به كاهش تنوع گونه ازآنچه در مطالعه حاضر به دست آمد مي
شناختي و زيباشناختي اين  سو و اهميت بوم اهش سطح آب به دليل احداث سد البرز در باالدست از يكرودخانه بابلرود و ك
شود كه عالوه بر متغيرهاي مطالعه شده در تحقيق حاضر، پايش زيستي رودخانه و مطالعه روي عوامل  رودخانه، پيشنهاد مي

ريزي مدون  ر در فصول متفاوت صورت گيرد تا با برنامهصورت مستم زاد و مؤثر در تخريب اين اكوسيستم به مختلف انسان
  .زيست آن اتخاذ گردد مديريت صحيحي در جهت حفظ محيط

  سپاسگزاري

وسيله مراتب تقدير و سپاس و قدرداني خود را از دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري و نيز آزمايشگاه بدين
 .نماييم انجام اين تحقيق ما را ياري كردند، اعالم ميشناسي دانشكده علوم دامي و شيالت كه در  بوم

 نابعم

فصلنامه . هاي حوضه آبريز بابل رود شناسي در ناپايداري دامنه بررسي تأثير سازندهاي زمين). 1387(صفاييم . فتاحيم. اي ع اروميه )1(
  .152-161): 3( 4شناسي كاربردي، سال  زمين

. اي رودخانه بابل رود استان مازندران رسي برخي خصوصيات زيستي ماهي سفيد رودخانهبر). 1389(رجبي ا . راد ا. اشجع اردالن آ )2(
 .1-17):4( 5هاي علوم و فنون دريايي،  پژوهش
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The role and significance of some environmental parameters on fish biodiversity indexes in Roodbabol 
River (Mazandaran Province) 

Abstract 

To investigate fish biodiversity indexes of Roodbabol River and their relationships with 
environmental factors, sampling was conducted at 20 stations. At each sampling station 
factors including river depth, river width, water velocity, substrate rubble diameter, 
temperature, dissolved oxygen, electrical conductivity and altitude were measured. 6 
freshwater fish species has been recorded namely Barbus (Luciobarbus capito), Hiircan 
Crested Loach (Paracobitis hircanica), Iranian Goby (Ponticola iranicus), Tabarestan Spirlin 
(Alburnoides tabarestanensis), Grass Carp (Ctenopharyngoden idella), Crucian Carp 
(Carassius carassius), and Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Shanon diversity and 
Simpson dominance indexes were the highest at station 6 (H′= 1.068 and λ   = 0.6071) and 7 (H′= 

1.212 and λ   = 0.6653) and the lowest at station 9 (H′= 0.103, λ  =  0.041). Stations 7 and 13 were the 

richest stations for species richness index (0.9705 and 0.8736, respectively) while stations 9 
and 11 showed the lowest species richness (0.2597 and 0.2153, respectively). The most and 
least values of Pielou′s evenness index were observed at stations 11 and 20 (0.9816 and 
0.3435, respectively). Water temperature with fish abundance, Margalof, Shannon diversity 
and Simpson dominance indexes, river depth with fish species number, and river width with 
Pielou′s index had positive and significant correlation. In addition, a significant and negative 
correlation was discovered between electrical conductivity with Margalof index and between 
river width with fish abundance. PCA indicated that factors like depth, velocity, rubble 
diameter and river width primarily and other factors of altitude, salinity and shadow level 
secondly affect some fish species abundance in particular stations. 

Key words: Biodiversity, Fish, Roodbabol River, Environmental factor 

 

 
 


