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 چکیده

 فصلی صورتهبرداری بآباد و رابطه آن با عوامل محیطی، نمونهنهر تیل ای ماهیانمنظور بررسی فراوانی، پراکنش و تنوع گونهبه            

 (ولت 033 -833کیلووات و جريان مستقیم و ولتاژ  7/8با قدرت ) الكتروشوکر از استفاده با و 8811بهار  تا 8811تابستان  از

(، Alburnoides eichwaldiiباشند: ماهی خیاطه )گونه می 8دهد که ماهیان شناسايی شده شامل انجام پذيرفت. نتايج نشان می

میزان توجه بهها نیز با (. تخمین جمعیتParacobitis malapterura( و سگ ماهی جويباری )Capoeta capoetaسیاه ماهی )

با  سیاه ماهیکه طوریو ماهی خیاطه صید گرديد به ماهی سیاه تراکم هرگونه در فصول مختلف محاسبه گرديد. در فصول مختلف

آباد حضور ماهی خیاطه  با میزان پوشش . در نهر تیل (p<30/3) ، گونه غالب نهر برآورد گرديددر هر چهار فصل ترين فراوانیبیش

ترين همبستگی مثبت را با میزان کدورت و دار و مثبت بود و حضور سیاه ماهی نیز بیشف کانال دارای همبستگی معنیگیاهی و شكا

چنین حضور و يا عدم حضور سگ ماهی جويباری با عوامل محیطی چون میزان ريفل دارای همبستگی مثبت بود عرض نهر داشته و هم

 آباد، استان گلستانپراكنش، فراوانی، نهر تيل ای ماهيان،تنوع گونه کلمات کلیدی:

 f.abbasi59@yahoo.com  :مسئول * پست الکترونیکی نویسنده
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 مهمقد
داران ترين مهرهترين و فراوانکه ماهيان، متنوعبا وجود آن       

 هاي شيرين ها در آبدرصد از آن 04جهان هستند و حدود 

برند ولي در بسياري از مناطق جهان و از جمله در سر ميهب

اي براي مطالعات ايران تاکنون اقدام پيگير و درخور شايسته

عمل نيامده است. گرچه ها بهگسترده، شناسايي و حفاظت از آن

شناسي مند، به مطالعات ماهيهاز ديرباز معدودي از افراد عالق

اند ولي اين مطالعات تداوم و استمرار الزم را نداشته پرداخته

 ترينعظيم هارودخانه آبي، منابع بين (. در8731است )عبدلي، 

، Hynesبوده ) طبيعت معماري منظره و زيباترين زمين سيماي

 و کشاورزي روستايي، و شهري توسعه ترين عاملاصلي و (8734

   آبزيان، برداريبهره و صيد زيستي،تنوع نظر از و صنعتي محسوب

 هااين اکوسيستم .باشندمي مهم بسيار نيز غيره و گردشگر جلب

 خانگي و کشاورزي، صنعتي هايفعاليت از حاصله هايفاضالب

 Fernando) نمايندمي درياها حمل به و دريافت آبريز حوزه از را

 (. Holcik ،8711و 

 شناخت بايد ابتدا آبي منبع هر از بهينه برداريبهره براي       

 هايسازگان بوم شكنندگي به نظر و داشت آن از کافي و جامع

 تريدقيق و تربيش ظرافت با بايد... و نهرها، ها،رودخانه آبي مانند

 هايدر بوم سامانه ماهيان بررسي .نمود هاآن شناسايي اقدام به

 رفتارشناسي، حفاظتي، شناختي،بوم تكامل، بررسي جهت به آبي

 حائز پرورش ماهي و ذخاير رداريببهره آبي، منابع مديريت

 شيالتي مطالعه در ( و8791و همكاران،  Laglerبوده ) اهميت

گيرد مي صورت ماهيان روي بررسي بر چيز هر از قبل ها،آب

(Bagenal ،8731،) هايسامانه بوم ماهيان در شناسايي عبارتيبه 

 شناختيبررسي زيست شناخت، .شودمي محسوب قدم اولين آبي

 اکوسيستم آبي، يك در ماهيان مختلف هايگونه شناختيبوم و

 تمامي راستا اين در و شده هاآن ذخاير بازسازي و حفظ سبب

 هاياکوسيستم در نقششان دليلبه (غيراقتصادي و اقتصادي هاآن

برخوردارند. مديريت زيستي  زيادي ارزش و از اهميت آبي

ماهيان يك منطقه نياز به اطالعات پويايي جمعيت بررسي شده 

دارد و تغييرات تعداد ماهي در طي زمان بسيار مهم است 

(Yaoungs ،8731 ارزيابي ذخاير از ابزارهاي مديريت جديد .)

باشد. دانستن فراواني ماهي، در حل بسياري از مشكالت مي

تواند مفيد واقع شود و در اين راستا، به مواردي مديريتي مي

 هايگونهتوده، دانستن فراواني نسبي مانند برآورد محصول يا زي

چنين اثر افزايش در فراواني گوناگون در يك پيكره آبي و هم

هاي ديگر، برآورد پارامترهاي يك گونه روي وضعيت گونه

مير،  چون رشد و ذخاير اضافه شونده، مرگ وحياتي هم

 توان اشاره نمود. گيري اثر صيد و صيادي ميمهاجرت و اندازه

توده و فراواني جمعيت ماهي را تعيين درك فاکتورهايي که زي

ترين بحث هستند. يكي از کند، امروزه در علوم شيالتي مهممي

کننده شناسي جمعيت، شناسايي عوامل تنطيماهداف بوم

است. شكل رويكرد معمول  الگوهاي پراکنش و فراواني موجود

اين است که تغيير در اندازه جمعيت را با تغيير در فاکتورهاي 

علت و اثر ارتباطات مهم پي ببرد. محيطي مرتبط سازد و به

تغيير در شرايط محيطي اثر خود را از طريق نفوذ در فرآيندهاي 

پويايي جمعيت مانند زاد و ولد، مرگ و مير و رشد روي اندازه 

ها چنين پراکنش گونه(. همBiswas ،8777گذارد )ميجمعيت 

همكاران،  و Poffزيستي باشد ) ابلتقتأثير اثرات م تواند تحتمي

( به نقل از پژوهشگران مختلف معتقدند که پارامترهاي 8773

غيرزيستي مانند درجه حرارت، نوع بستر رودخانه و سرعت 

باشند. موثر مياي و فراواني ماهي جريان آب روي غناي گونه

 موجودات آن تبع به و منطقه هر در جغرافيايي هايپديده شناخت

اي ارزنده بسيار نقش تواندمي هاپديده گونه اين به وابسته زنده

 اقليمي تنوع. باشد دارا هاآن جوارهم جوامع شگوفايي و رشد در

طور هب را منطقه هر آبزيان مطالعه ضرورت نيز ايران هوايي و آب

 هايگونه شناسايي اهميت بر عالوه .نمايدمي ايجاب اختصاصي

 در ايارزنده بسيار نقش تواندمي هاييپژوهش چنين اين ماهيان

 توان افزايش نهايتاً و پرورش شيالت و تكثير اهداف پيشبرد

 اعمال ديگر سوي از. باشد داشته درپي منطقه زايياشتغال

 حفظ و صيد هاي ممنوعيتزمينه در مديريتي موفق هايبرنامه

 قرار منطقه موجود آبزيان شناسايي گرو در طبيعي منابع ذخائر

 رشد اثر در فرآيندهاي که فشارهاي وجود با چنيندارد هم

 به مبرمي نياز شود،مي وارد کنوني محدود منابع بر جمعيت

 هاآن زندگي محيط و آبزيان خصوصيات بهتر چه هر شناخت

  شناخت صحيح، مديريت اعمال منظورو به احساس شده

 آبزيان مورد در مناسب کافي و اطالعات داشتن و شناسيزيست

 است  اهميت حائز بسيار

 

 هاشمواد و رو
شارقي گرگاان و   حوزه آبخيز تيل آبااد در منطقاه جناوب          

دشت واقع شده است. اين حوزه در قسمت ميااني حاوزه آبرياز    

جنوب آن قرار دارد. از نظار جغرافياايي   اليه يمنتهگرگانرود در 

شاارقي و عاار   11˚ 71´تااا 11˚ 83´بااين طااول جغرافيااايي

  شمالي قرار دارد.  79˚ 11´تا   79˚ 00´جغرافيايي 
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دليل موقعيت خاص خاود از اقلايم مرطاوب    اين منطقه به       

کند. اين حوزه يكاي  ينمگلستان و اقليم خشك سمنان پيروي 

و  8444د وشامگير محساوب شاده و باين     ي سا هاحوزهاز زير 

متر از سطح دريا تغييرات ارتفاعي دارد. ايان منطقاه باا     1144

و دماي متوساط سااالنه    مترميلي 87/707باران متوسط ساالنه 

باشاد. ايان   يما خشك گراد داراي اقليم نيمهيسانتدرجه  3/84

حوزه از شمال باه حاوزه آبرياز رودخاناه ناوده و از جناوب باه        

ان شاهرود )ارتفاعات خوش ييالق(، از شارق باه حاوزه    شهرست

هاي ديگر خرماارود و از غارب باه    از سرشاخه ،وامنان -کاشيدار

شود. ادامه رودخانه تيل آبااد باا   يمحوزه آبخيز قشالق محدود 

الحاق رودخانه کاشيدار در محال پال غزناوي، رودخاناه اصالي      

ناوده و شارق    خرمالو )نوده( را تشكيل داده که از جنب پادگان

باا توجاه باه    يابد. يمآزاد شهر به شاخه اصلي گرگانرود جريان 

شناختي نظيار شايب و جانس بساتر، فاصاله از      هاي بومتفاوت

 هاا در زماان مطالعاه    دهانه و نيز امكان دسترساي باه ايساتگاه   

 3هاا تعاداد   اي، فراواني و انتشاار گوناه  منظور شناسايي گونهبه

تابساتان   از فصالي  صورتهب گرديد و (8ايستگاه انتخاب )شكل 

 . برداري انجام گرفتنمونه 8717بهار  تا 8711

 

 

 3/8دستگاه الكتروشوکر با قدرت  يلهوسماهي به يهانمونه

ولت صيد گرديد.  144 -744کيلووات و جريان مستقيم و ولتاژ 

متر( از طول  04) در هر ايستگاه به اندازه دو برابر طول سيم آند

نهر براي صيد در نظر گرفته شد که در انتهاي اين قسمت تور 

اهيان داري ممتر گره تا گره مجاور( براي نگهميلي 9) ريزچشمه

صيادي  هر دو صيد با تالش . درگردديمعر  شوك مستقر م در

يكسان با حرکت دادن آند در عر  رودخانه و طول مسير، 

. تعيين (1447و همكاران،  Jutagate) دهي صورت گرفتشوك

مختلف براساس روش  هاييستگاهدر ا انفراواني جمعيت ماهي

Le Cren (8797) واحد  اءتعيين شد که اساس آن صيد به از

در اين روش از (؛ Allan ،8771باشد )يتالش )دو بار صيد( م

 :شوديفرمول زير استفاده م
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1C  ،2= تعداد ماهيان در صيد اولC  تعداد ماهيان در صيد =

 .باشدي= تعداد جمعيت برآورد شده م Nدوم و 

هاي شيميايي و کيت يلهوسفيزيكوشيميايي آب به يهاداده

تعيين گرديد که شامل ( Water cheker) واترچكر دستگاه

از قبيل هدايت الكتريكي، دماي آب، فسفات، کدورت،  ييهاداده

. ارتباط بين خصوصيات باشندياسيديته و دماي آب م

تنوع و يكنواختي زيستي بررسي  يهافيزيكوشيميايي و شاخص

 د.گردي

روابط آماري ميان پارامترهاي محيط زيستي و عوامال آب         

و  رگرسايون  يهابا استفاده از آزمونماهيان شناختي با فراواني 

هاا باه   مورد مطالعه قرار گرفت. باا ايان روش   canocoافزار نرم

هر يك از موارد ذکر شده در فراواني ماهي پرداختاه   مؤثر نقش

پارامترهاي محيطي با يكديگر با استفاده از چنين رابطه شد. هم

هااي آمااري باا    آنااليز داده  همبستگي مورد مطالعه قرار گرفت.
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در ساطح احتماال    Statisticaو  SPSS 17افزار استفاده از نرم

 انجام شد.  Excelو رسم نمودارها با استفاده از  41/4

 

 نتایج
اد فقط تيل آب از خصوصيات فيزيكوشيميايي آب نهر       

بقيه فاکتورهاي و داري داشت هدايت الكتريكي تغييرات معني

دار بودند. هدايت الكتريكي گيري شده فاقد تغييرات معنياندازه

هاي ديگر مشابه ترين و در ايستگاهداراي کم 01/4با  8ايستگاه 

ها روند منظمي نداشت و بين در بين ايستگاه pHبود. تغييرات 

( در 99/1ترين ميزان کدورت )در تغيير بود. بيش 11/1تا  78/1

 9ترين مقدار فسفات در ايستگاه مشاهده شد و بيش 1ايستگاه 

 (. 8)جدول  گرديدمشاهده 

 

 

 خصوصيات

 ايستگاه  

  دماي آب 

 (گراديسانتدرجه )
 هدايت الکتريکي 

 متر()ميكروموس بر سانتي

 کدورت 

 (ليتر گرم درميلي)
pH 

 فسفات 

 (گرم در ليترميلي)

8 17/447/87 4/01 4/447 b 48/411/8 81/471/3 47/418/4 

1 07/184/89 8/87 4/77 a 38/444/1 81/478/1 81/477/4 

7 31/897/83 8/11 4/11 a 11/473/8 81/401/1 87/474/4 

0 77/777/81 8/03 4/87a 11/488/1 19/470/1 41/487/4 

1 99/807/81 8/78 4/80a 70/499/1 87/409/1 47/418/4 

9 11/187/89 8/01 4/18a 01/478/8 81/403/1 83/471/4 

3 07/774/81 8/14 4/17a 71/417/1 89/411/1 80/474/4 

 

، ميازان افازايش   1در جادول   جهاي مندربا توجه به داده       

درهزار 84 و 14، 74هاي داري در شوريوزن بدن اختالف معني

چنين در ميزان ضريب رشد وياژه و  و آب شيرين نشان نداد. هم

داري هاي مختلف اختالف معناي درصد چاقي ماهيان در شوري

 14، 84هاي ماهيان نيز در شوريوجود نداشت. درصد بقاء بچه

 داري نبااوددرهاازار و آب شاايرين داراي اخااتالف معنااي  74و 

(41/4p>.) 

 

 

 بهار زمستان پاييز تابستان خصوصيات/فصل

 a17/4±33/87 b71/474/87 b78/839/81 a94/414/14 دماي آب

 a17/437/8 b 83/441/8 b 87/471/4 ab11/411/8 هدايت الكتريكي

 11/470/8 79/409/1 30/477/8 01/410/8 کدورت

pH b88/411/3 a8/491/1 a41/41/1 a49/401/1 

 ab41/478/4 ab47/471/4 b 47/440/4 a 17/411/4 فسفات

 a48/443/4 b441/4407/4 b449/440/4 ab441/441/4 گرم در ليتر(شوري )ميلي
    

هاي مختلف، هيدرولوژيكي در ايستگاه هايفاکتور بررسي در       

ها داراي تغييرات گيري شده در ايستگاهتمامي فاکتورهاي اندازه

ترين اندازه عر  نهر و شعاع هيدروليك نهر دار بود. بيشمعني

 1و  8هاي ه ايستگاهترين اندازه ببود و کم 3متعلق به ايستگاه 

ترين مقدار بوده داراي کم 8تعلق داشت. ارتفاع آب در ايستگاه 

ترين مقدار بوده و در داراي بيش 3و  9، 1هاي و در ايستگاه

ترين ارتفاع ساحل در ايستگاه تقريباً مشابه بود بيش 7بين اين 

گيري شد. اندازه 1و  8ترين آن در ايستگاه و کم 1ايستگاه 

ترين آن در ايستگاه و کم 1ترين شكاف کانال در ايستگاه بزرگ

 3و  1، 8 عر  نهر به عر  ساحل در ايستگاه بود. نسبت 0

ترين آن در ترين مقدار بوده و کمتقريباً مشابه و داراي بيش

 7و   1، 8ترين مساحت در ايستگاه مشاهده شد. کم 1ايستگاه 

ترين مقدار دبي نيز کم .مشاهده شد 3ترين آن در ايستگاه بيش

گيري شد. سرعت جريان نيز در ايستگاه اندازه 1و 8در ايستگاه 
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ها بود تر از بقيه ايستگاهکم 8تر از بقيه و در ايستگاه بيش 0

 (. 7)جدول 

 

 ها ايستگاه

 خصوصيات 
1 2 3 4 5 6 7 

 d70/417/0 d8/498/7 cd01/470/1 bc80/87/3 bc11/481/3 ab87/811/7 a11/871/88 (متر) عر  نهر

 d77/477/0 d8/413/7 cd79/437/1 bc1/81/3 bc31/418/3 ab81/870/7 a98/897/81 (متر) شعاع هيدروليك نهر

 c449/4411/4 ab48/487/4 ab40/481/4 bc447/481/4 a 41/418/4 a41/411/4 a 41/413/4 (مترسانتي) آبارتفاع 

 f449/401/4 f48/411/4 e40/499/4 d447/471/4 a41/473/8 c41/440/8 b41/487/8 متر()سانتي ارتفاع ساحل

 dc48/487/4 a48/473/4 b41/413/4 d48/487/4 dc47/481/4 bcd41/418/4 bc48/411/4 شكاف کانال

 a43/411/4 a41/491/4 b47/473/4 b49/471/4 c41/481/4 b49/409/4 a47/437/4 عر  نهر/ عر  ساحل

 d447/447/4 d47/471/4 cd8/499/4 bc13/471/8 bc07/411/8 ab71/417/8 b19/481/1 دبي

 d47/4 c440/491/4 b88/470/4 a31/8 b47/471/4 b41/471/4 b441/419/4 سرعت جريان

        

صورت فصلي، تنها  هاي هيدرولوژيكي بهدر بررسي فاکتور       

 <41/4ارتفاع آب در فصول مختلف تغييرات معني دار داشت )

pين آن  کمتر بيشتر بود و (. در تابستان نسبت به فصول ديگر

در فصل بهار مشاهده شد و در فصل زمستان و پاييز مشابه بود 

 (.0)جدول 

 

 فصول

خصوصيات
 بهار زمستان پاييز تابستان

 18/3±98/8 77/3±07/8 11/9±48/8 77/9±31/4 عر  نهر

 14/3±91/8 11/1±94/8 98/9±43/8 31/9±1/4 شعاع هيدروليك نهر

 a40/4±17/4 ab47/4±83/4 ab41/4±14/4 b41/4±87/4 ارتفاع آب

 17/4±81/4 74/4±87/4 13/4±87/4 71/4±80/4 ارتفاع ساحل

 81/4±47/4 10/4±47/4 18/4±47/4 11/4±40/4 شكاف کانال

 17/4±84/4 10/4±41/4 07/4±88/4 01/4±47/4 عر  نهر/ عر  ساحل

 11/4±13/4 70/8±73/4 11/4±17/4 81/8±78/4 دبي

 74/4±81/4 17/4±87/4 17/4±1/4 19/4±87/4 سرعت جريان

آباد در فصول برداري شده در نهر تيلايستگاه نمونه 3از 

 Capoeta capoetaمختلف دو گونه ماهي، شامل سياه ماهي )

gracilis) ( و ماهي خياطهAlburnoidse echiwaldii صيد )

ترين فراواني در هر چهار که سياه ماهي با بيشطوريگرديد به

 ايستگاه، گونه غالب نهر برآورد گرديد. 3فصل و در هر 

هاي مختلف ماهيان را در فصول ميزان فراواني گونه 1شكل 

ترين درصد فصل تابستان بيشدهد؛ در مختلف سال نشان مي

 ( بود و ماهي خياطه و سگ ماهي %38متعلق به سياه ماهي )

 ترينبيشهاي بعدي قرار داشتند. در رده درصد( 0 و 11ترتيب )به

درصد فراواني در فصول پاييز، زمستان و بهار به سياه ماهيان 

درصد( و ماهيان خياطه از  34و  91، 11ترتيب تعلق داشت )به

درصد فراواني در فصول مختلف در رده دوم و بعد از سياه  نظر

درصد و در  17درصد، زمستان  03ماهيان قرار داشتند )پاييز 

 1/4درصد(. درصد فراواني سگ ماهي در فصل پاييز  10بهار 

صد در 1درصد و در فصل بهار  9مستان درصد، در فصل ز

 دادند. ماهيان را تشكيل مي
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 پاييز  تابستان

   

 

 

 
 بهار  زمستان

   

هاي در بررسي وجود همبستگي بين عوامل محيطي و گونه 

مشاهده شد که در نهر  canocoافزار ماهي با استفاده از نرم

آباد حضور ماهي خياطه  با ميزان پوشش گياهي و شكاف تيل

 ماهيدار و مثبت بود و حضور سياهکانال داراي همبستگي معني
 

ترين همبستگي مثبت را با ميزان کدورت و عر  نهر نيز بيش

چنين حضور و يا عدم حضور سگ ماهي جويباري داشته و هم

ل محيطي چون ميزان ريفل داراي همبستگي مثبت بود با عوام

 (.7)شكل 
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 بحث
 طبيعي، از مختلف هاياکوسيستم بر مديريت اعمال الزمه       

 تحقيق بررسي و درخور مختلف جهات از ها،رودخانه جمله

 و گياهان ها، بايستياکوسيستم اين شيالتي بررسي در. است

 شيميايي و فيزيكي عوامل مختلف و شوند شناسايي آن جانوران

، Wootonشود ) بررسي هاآن ارتباط با در رودخانه آن آب

 و شناختيزيست بررسي و فراواني (. شناسايي، پراکنش،8778

 مسائل از رودخانه يك در هاماهي جمله از شناختي آبزيانبوم

 کهطوريبه است؛ نشده آن به کافي و الزم توجه که مهمي است

 اکثر ناچيزي درباره اطالعات که است داده نشان منابع بررسي

نادري،  دارد )عبدلي و وجود ايران مختلف هايرودخانه در هاگونه

 .ندکمي صدق نيز آبادتيل نهر مورد در شرايط که اين (8713

در طول مسير خود تغييراتي را در  يارودخانه هاييستماکوس

 خاطر. ماهيان بهدندهيالگوي فراواني و توزيع ماهيان نشان م

تحرك خود قادرند مكان مناسب براي زيست را انتخاب نمايند و 

  يارودخانه حاکم بر شرايط يهامبارزه با چالش توانايي ماهي در

 

 

، Vidalو  Quiro) ها تأثير گذار استدر پويايي جمعيت آن

پراکندگي هر گونه محدود به (. Matthews ،8771؛ 1444

حدود معيني از طول و عر  جغرافيايي است و لذا به محدوده 

شود. البته اين امر به آن معني حرارتي معيني نيز محدود مي

ننده نهايي محل زندگي يك گونه )از لحاظ نيست که تعيين ک

تكاملي( دماي ترجيحي آن گونه است. احتماالً ساير عوامل نيز 

طور مساوي در تعيين محدوده حرارتي مؤثر هستند و گونه به

کند، سازگار جانور نسبت به کل شرايطي که در آن زندگي مي

شده است. اما بدون شك دما، محدوده محلي که در حال حاضر 

، Allan) کندتواند در آن زندگي کند را تعيين مييك گونه مي

جوامع ماهيان نهرها و  مطالعات انجام شده درباره(. 8771

دهد فاکتورهاي زيستي از قبيل دما، سرعت ها نشان ميرودخانه

جريان آب و بستر رودخانه در پراکنش و فراواني ماهيان مختلف 

 (. Sheldon ،8791؛ Gibert ،8779و  Wilby) باشندمؤثر مي

 کننده توزيع مكاني ماهياندما يكي از فاکتورهاي تعيين

و  Shuter؛ Biswas ،8777؛ Heino ،1441) نهري است

Post ،8774 .) در حقيقت ماهيان آب شيرين به درجه حرارت
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که بقا و رشدشان طوريبه دهند،يتري نشان محساسيت بيش

ت بر متابوليسم، توليدمثل، وابسته به دما است. درجه حرار

خاصي از  است هر گونه گذارتوسعه، رشد و رفتار ماهيان تأثير

ن سرعت آکه در  کننديماهيان، زيستگاه حرارتي را انتخاب م

ها به نيروي رشد به ماکزيمم نزديك باشد تا دسترسي آن

متابوليكي براي رشد، فعاليت و توليدمثل به حداکثر ممكن 

در  دماي آب در طول مسير. تغييرات (Kelsch ،8779) برسد

نوسان داشت. گراد درجه سانتي 87/7نهر تيل آباد نسبتاً باال و 

اعم از مناطق هاي مختلفي در مسير خود محيط تيل آبادنهر 

که  کنديممرتعي، حاشيه جنگلي و مزارع کشاورزي را تجربه 

و در  ثر بودهؤاي در جذب و دفع حرارت متا اندازه توانديم

مختلف نقش داشته  هاييستگاهناهمساني درجه حرارت در ا

ي )فصول مختلف( و مكان هاباشد. علت بعدي را بايد در زمان

برداري نمونه )تغيير عر  جغرافيايي و بالطبع شيب و ارتفاع(

 . جستجو کرد

EC  يا قابليت هدايت الكتريكي معياري از قدرت هدايت

هاي ميزان يون دهندهتقريب نشانطور الكتريكي آب است که به

(. مطالعات انجام شده در Allan ،8771باشد )محلول در آب مي

هاي با قابليت هدايت هاي داخلي آمريكا نشان داد که آبآب

متر مربع داراي ارزش ميكروموس بر سانتي 814-144الكتريكي 

گر مناسب مختلف شيالتي است و خارج از اين محدوده بيان

باشد مهرگان ميهاي خاصي از ماهيان و بيآن براي گروهنبودن 

(Kuliev ،8711 .) 

EC تواند، نشانه ورود يك منبع باالتر از اين محدوده مي

در فصول  ECآلودگي به رودخانه و يا نهر باشد در نهر تيل آباد 

مختلف و در طول سال متغير بود ولي اين روند تغييرات افزايش 

باال بودن هدايت الكتريكي که در  .تيا کاهش منظمي نداش

ثير عوامل أت تواند بهپايين دست نهر تيل آباد مشاهده شد مي

و کارگاه تكثير و پرورش ماهي( در  پروريدام)کشاورزي،  انساني

نسبت داده شود. گل آلودگي در نهر تيل آباد  طول مسير نهر

 در نهر تيل آباد  باشدتر تحت تأثير عوامل انساني ميبيش

هاي پايين دست نهر ترين ميزان گل آلودگي در ايستگاهبيش

مشاهده شد، که با روند افزايش آلودگي و نيز ورود يك شاخه 

 کارخانه  وجود خاطر)به باال بسيار آلودگي گل با فرعي

 شكن( از باالدست به پايين دست نهر قابل توجيه است.  سنگ

خيزي طي مهم است که حاصلفسفر يك عامل محي       

 کندها، نهرها و ديگر مخازن آبي را تنظيم ميدرياچه زيستي

(Smith وKraft ،1441 .)هاي ميزان فسفات در ايستگاه

دليل همبستگي دست از ميزان باالتري برخوردار بودند. بهپايين

ها هميشه مقدار کمي در نهرها انتشار باالي فسفر با خاك

هاي که فرسايش خاك صورت گيرد. غلظتاينيابد، مگر مي

ها و نهرهاي غيرآلوده صورت فسفات محلول در رودخانهفسفر به

(. EPA ،8779بيان گرديد )گرم در ليتر ميلي 8/4حداکثر 

نهر دست آمده در براين اساس با توجه به مقادير فسفات به

ي از ناشتواند از وضعيت مطلوبي برخوردار نبوده که مي آبادتيل

و پوشش گياهي نسبتاً پايين و در  فرسايش و شستشوي ساحل

. در نهر تيل آباد باشد هادر اين ايستگاه تر آننتيجه مصرف کم

هاي توان آن را ورودي زهكش زميننيز داراي نوسان بود که مي

 کشاورزي به نهر نسبت داد. 

       Walser  وBart (8777 )ي مطالعاتي در مورد تأثير کاربر

هاي درون نهري و ساختار يستگاهزروي  اراضي کشاورزي بر

جمعيتي ماهيان انجام داده و ارتباط مثبتي بين کاربري 

که با اند، مبني بر اينکشاورزي و رسوبات درون نهري يافته

 يابد.يمافزايش رسوبات ميزان ناهمگني بستر نهري کاهش 

Diana  مطالعاتي در مورد ارتباطات ( با 1449)و همكاران

هاي ماهيان نهري در يتجمعکاربري اراضي، زيستگاه فيزيكي و 

نشان دادند که ثبات جريان، ثبات ، جنوب شرقي ميشيگان

ساحل و ثبات پوشش ساحل با پوشش طبيعي )مناطق جنگلي 

و مردابي( همبستگي مثبت داشته و ذرات ريز موجود در بستر 

متري  844راضي در حوضه آبخيز و بافر نيز با ميزان کاربري ا

که نواحي نهري موجود در مناطق با در ارتباط بوده درحالي

 .اندبودهپوشش گياهي واجد بسترهاي با ذرات درشت 

 آباد تأثير کاربري اراضي بسيار شديد بود در نهر تيل

شكن که با اضافه شدن پساب کشاورزي و کارگاه سنگطوريبه

به بعد ماهي  1و افزايش کدورت عمالً از ايستگاه  آبادبه نهر تيل

خياطه که يك گونه حساس به آلودگي است، در صيد مشاهده 

 نشد. 

سيسات أت هايستگاهدر بعضي از ا بررسيدر مناطق مورد 

به استخرهاي  توانيها مکه از جمله آن ،انساني وجود دارد

هر سنگ در نشكن و معدن زغال، کارگاه سنگپرورش ماهي

ميزان بستر زيستي قابل دسترس، سرعت آباد اشاره کرد که تيل

سيسات أمساحت ت ثبات ساحل همبستگي منفي با و و عمق

 دهنده تأثيراتنشان وانساني در مناطق مورد مطالعه داشته 

 .باشديهاي نهري م يستمبشري بر روي اکوس مخرب

ها جوامع ماهيان نهرها و رودخانه شده درباره مطالعات انجام

دهد فاکتورهاي زيستي از قبيل دما، سرعت جريان آب نشان مي

و بستر رودخانه در پراکنش و فراواني ماهيان مختلف مؤثر 
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 . (Whitton ،8731؛ Hubert ،8778و  Rahel) باشندمي

طورکلي عوامل محيطي زيادي از قبيل جنس بستر، به

ريان آب، پوشش گياهي، عمق آب و دما در پراکنش جسرعت 

ها آسان کنند و تفكيك اثر هرکدام از آنماهيان نقش بازي مي

 تر در اين زمينه دارد.نبوده و نياز به تحقيقات و تجارب بيش
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