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Abstract  
The Eurasian otter (Lutra lutra) is a semi-aquatic 
mammal from Mustelidae family. It is recognized as 
one of the top predators in freshwater systems, and 
thus has the potential to play an important role in the 
functioning of these systems. There are only 2 otter 
species in Iran .Information about this species in Iran 
is absent. River ecosystems are one of the important 
habitats for otters. Jajrood River with 140 km length 
in the east of Tehran is one of these habitats that 
were selected for this study. To study otter 
distribution standard method was used. This method 
is a systematic sample survey for field signs of otters. 
16 survey sites at about 5 km intervals were selected 
and Otter signs, habitat parameters such as 
vegetation cover, river width and fish of river were 
recorded for each 600m stretch by walking the entire 
it (both banks) of all river, wading in the river 
wherever possible. A total of 599 signs (spraints, 
tracks, holst,rolling places and passes) were  
identified over the whole study period, the most 
common being spraints. Otter spraints were found in 
6 of the sites of river Surveyed and in the study area, 
three core areas could be identified.  

 
Key words: otter, Jajrood River, standard method, 
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  هچکید
 Mustelidaeپستانداري نیمه آبزي از خانواده ) Lutra lutra(شنگ 

رودخانه جاجرود در شرق . است که در راس هرم غذایی قرار دارد
تهران یکی از زیستگاه هاي این جانور است که در این پژوهش مورد 

 کیلومتر از 140این رودخانه به طول تقریبی . توجه قرار گرفته است
رز مرکزي سرچشمه گرفته و در نهایت از مسیل شریف دامنه جنوبی الب

براي بررسی . آباد پس از مصارف آبیاري وارد دشت ورامین می شود
وضعیت پراکنش شنگ در منطقه مورد مطالعه از روش استاندارد 

به . هاي گونه است اساس این روش بر مبناي بررسی نمایه. استفاده شد
امتداد رودخانه و در فواصل حداقل  ایستگاه مطالعاتی در 16این ترتیب 

 متر نمایه هاي شنگ، برخی 600 کیلومتري انتخاب و در امتداد 5حدود 
هاي زیستگاه مانند پوشش گیاهی و عرض رودخانه مورد بررسی  ویژگی

 نمایه مختلف شنگ 599مطابق نتایج به دست آمده . قرار گرفت
سایی شد که سرگین شنا) سرگین، ردپا، النه، مکان غلتیدن و محل گذر(

 6تنها در ). =316n(بیشترین فراوانی نمایه را به خود اختصاص داد 
ایستگاه     نمایه هاي شنگ مشاهده و سه هسته مرکزي براي این جانور 

  . در رودخانه جاجرود شناسایی شد
  

  شنگ، رودخانه جاجرود، ، روش استاندارد، نمایه، سرگین: کلید واژه ها
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  مقدمه 
 از خـانواده  2پستانداري نیمـه آبـزي  ) Lutra lutra (1شنگ

Mustelidae     ــرار دارد ــذایی ق ــرم غ ــه در راس ه  اســت ک
)Bifolchi and Lode, 2005 .( در ایران دو گونه سمور آبی
 Lutra(و شـنگ هنـدي   ) Lutra lutra(شـنگ  هـاي   ه نامب

perspicilata( براي شنگ نیز دو زیر گونه بـا  . وجود دارد
شناسایی شـده   L.l. seistanica و L.l. merionalis  هاي  نام

ها  این گونه در بسیاري از رودخانه). Etemad, 1985(است 
ــه  ــیه دریاچ ــا  و حاش ــژه در    ه ــه وی ــران ب ــاي ای و آبگیره

هـــاي گـــیالن، مازنـــدران، آذربایجـــان، تهـــران،  تاناســـ
ــان،   ــفهان، خراسـ ــزي، اصـ ــشاه، مرکـ ــتان، کرمانـ کردسـ

فارس، خوزستان و لرسـتان یافـت         چهارمحال و بختیاري،  
رودخانــه جــاجرود در شــرق ). Kiabai, 1993(مــی شــود 

هـاي    کیلومتر یکی از زیـستگاه     140تهران به طول تقریبی     
وهش مـورد توجـه قـرار       این جانور اسـت کـه در ایـن پـژ          

  .گرفته است
هـا در گذشـته اساسـاً بـا تفـسیر            تعداد و توزیع شـنگ    

شکار، مشورت با کارشناسان، محـیط بانـان،        هاي    گزارش
ــاهی   ــکارچیان، م ــت، ش ــصدیان حفاظ ــا  مت ــا ب ــران و ی گی

امـا نتـایج    . فرستادن پرسشگران به مناطق برآورد مـی شـد        
 اسـت کـه     هاي جمع آوري شـده تـاکنون نـشان داده          داده
بررسـی  . هاي معتبري ارائه نمی کنند     فوق، داده هاي    روش
هاي گذشته، تبدیل به روشی شده   دههدر هاي شنگ  نمایه

است کـه معمـوالً در مطالعـات مربـوط بـه توزیـع شـنگ                
هاي  اکثر روش) . Reuther et al., 2000( استفاده می شود  

تانیـاي  کننـد کـه در بری    اي پیروي می   بررسی نمایه از شیوه   
هاي ملی ویلز، انگلستان و اسکاتلند تهیه  بررسی  کبیر براي 
بـه همـین دلیـل ایـن شـیوه در ابتـدا بـه روش          . شده اسـت  

 تغییر نـام    3بریتانیایی مشهور بود که بعد به روش استاندارد       
 اي سیستماتیک براي نمونه برداري       این روش مطالعه  . داد

  ).  Reuther et al., 2000(شنگ است هاي  از نمایه
اي سیـستماتیک بــراي نمونــه  روش اسـتاندارد مطالعــه 

ــه ــرداري از نمای ــا  . شــنگ  اســتهــاي  ب منطقــه مطالعــه ب

.  شـود  هاي نمونه برداري پوشش داده مـی    اي از نقطه   شبکه
انتخاب این مناطق از نظـر آمـاري کـامالً تـصادفی نیـست       

ایـن  . آبـی اسـت   هـاي     زیرا انتخاب آنها وابسته بـه محـیط       
 قبل از بررسی میدانی  روي نقشه بـه عنـوان منـاطق          مناطق

هاي  مناطق به وسیله نمایه  . شوند نمونه برداري مشخص می   
منــاطقی کــه داراي چنــین . هــا بررســی مــی شــوند شــنگ
به تعـداد منـاطق بررسـی    ) 4مناطق مثبت(هایی هستند   نمایه

با استفاده  . شده به عنوان درصد مناطق مثبت بیان می شود        
هــاي  هــا و زمــان  امکــان مقایــسه بــین مکــاناز ایــن روش

مختلـف وجــود دارد  و شــاید یکـی از مهمتــرین اهــداف   
روش همین قیاس پذیري آن باشد کـه امکـان مقایـسه در           

هاي گونـاگون در سـطوح مختلـف را میـسر      زمان و مکان  
الزم بـه ذکـر اسـت کـه نتـایج روش اسـتاندارد              .می سازد 
ه منطقـه مـورد     دهنده توزیع کامل شنگ در محـدود       نشان

را هـم   هـا     به عالوه این روش تعداد شـنگ      . بررسی نیست 
  .دهد نشان نمی

در روش استاندارد براي هر کدام از مباحث مختلـف          
بررسی شـنگ بـه ویـژه در مقیـاس کـالن اسـتانداردهایی             

البته کارایی این روش فقط براي اروپا       . پیشنهاد شده است  
. سـی شـود  بررسی شده اسـت ودر منـاطق دیگـر بایـد برر          

هاي  منطقه مورد مطالعه، مبنا و مقیاس نقشه، تعداد ایستگاه  
خـاب  نتها، امتداد جـستجو، ا مورد مطالعه، انتخاب ایستگاه 

حاشــیه رودخانــه، تعــداد مــشاهدات هــر ایــستگاه، توزیــع 
ــاز و تکــرار    ــورد نی ــان م ــسانی، زم ــه هــاي ان ــصلی، جنب ف

مونـه  بـه عنـوان ن    . باشـد ترین این مباحث می    مطالعات مهم 
طبق روش، در صورت شبکه بنـدي منطقـه مـورد مطالعـه           

هاي درون هر شبکه ده در ده کیلـومتر بایـد      تعداد ایستگاه 
 ایستگاه باشد یا در صورت انتخاب رودخانه فواصل بین  4

  کیلومتر باشد یا بررسی هر ایـستگاه         8 تا   5ها باید   ایستگاه
  متــر600 یــا 300یــک مرتبــه بــراي هــر فــصل در امتــداد 

گیرد و اگر هدف فقط بررسی حضور شـنگ          صورت می 
 متـر از    300باشد بررسی یک طـرف رودخانـه در امتـداد           

  .نقطه شروع انتخابی کافی است
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  ها  مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه 

 کیلــومتر از دامنــه 140رودخانــه جــاجرود بــه طــول تقریبــی 
جنوبی البرز مرکزي از منطقـه اي بـه نـام خرسـنگ واقـع در                

ــما ــه    ش ــپس از منطق ــه و س ــشمه گرفت ــران سرچ ــرقی ته ل ش
حفاظت شده جاجرود و پارك ملـی خجیرعبـور کـرده و در      
نهایت از مسیل شـریف آبـاد پـس از مـصارف آبیـاري وارد               

ایــن زیــر حــوزه بــین مختــصات  . دشــت ورامــین مــی شــود 
   48 ° 30′   عـرض شـمالی و   36 °  30′  تا 34°  47′جغرافیایی

بیـشترین ارتفـاع در    .. ی واقع شده اشت     طول شرق   51°  53′تا  
 متر در کوه خورنوعـک      4100منطقه شمالی حوزه در حدود      

 متر می باشد از نظر شرایط       1200و کمترین ارتفاع آن حدود      
آب و هوایی، طبق تقسیم بندي اقلیمی به شـیوه آمبـرژه، ایـن         
منطقه به طور عمده از اقلیم خشک سـرد برخـوردار اسـت و              

ــم   ــابین خطــوط ه ــاي م ــا 5/14دم ــانتیگراد و 15 ت  درجــه س
از لحـاظ  .  میلیمتـر قـرار گرفتـه اسـت    280خطوط هـم بـاران      

ــشه اي    ــپ بیـ ــامل تیـ ــاهی شـ ــان و ( پوشـــش گیـ از درختـ
و تیپ استپی شامل    ) بید، تبریزي، گز و تمشک    هاي    درختچه

و تراکم بیشتر تـک     ها    اي با تنوع بیشتري از دولپه    ( انواع علفی 
و بـه میـزان     ) واده گرامینـه یـا گنـدمیان      خصوصاً خـان  ها    اي لپه

از نظرمجموعــه . پــشته اي و خــاردار اســتهــاي  کمــی بوتــه
 گونه  80 گونه پستاندار،    15 گونه ماهی،    11جانوري، تاکنون   

 نوع دوزیست   3پشت آبی و     گونه الك  1 گونه مار،    2پرنده،  
ــده اســت     ــزارش ش ــراف آن گ ــاجرود و اط ــه ج در رودخان

)Khorasani, 2001.(  
  

 وش بررسی ر
ــان    ــژوهش در فاصــله آب ــن پ ــهریور  1384ای ــا ش    1385 ت

  

سعی شد براي بررسی پراکنش شنگ از       .  صورت گرفت 
 ایـستگاه   16به همین منظـور     . روش استاندارد پیروي شود   

 کیلـومتر بـه   5در امتداد رودخانه به فواصل حداقل حدود      
 متـر و  600صورت سیستماتیک انتخاب شـد و در امتـداد      

و هـا     تر در هر دو طرف رودخانه فراوانی نمایـه         م 2عرض  
همـانطور کـه در نقـشه نیـز         . آنها  بررسی شد   هاي    ویژگی

 ایـستگاه   8 ایستگاه باالدست سد لتیـان و        8مشخص است   
در حقیقت ایـستگاه هـاي پـایین    . پایین سد لتیان قرار دارد 

سد درون منطقـه حفاظـت شـده جـاجرود و پـارك ملـی               
هـر ایـستگاه تنهـا یـک مرتبـه در       . خجیر قـرار گرفتـه انـد      

 محـدوده مـورد مطالعـه و        1شـکل   . هرفصل بررسـی شـد    
  .نمونه برداري را نمایش می دهدهاي  ایستگاه

  
  نتایج پراکنش 

  شنگ
 فصل، مـشخص  4طبق بررسی حضور شنگ در منطقه در       

هـاي بـاال دسـت سـد لتیـان در تمـام        شد که تمـام ایـستگا     
 آورده 1جــدول فـصول منفــی بودنـد و از ایــن لحـاظ در    

 ایـستگاه   8 مـشخص اسـت کـه از         1طبق جدول . نشده اند 
 ایـستگاه حـضور     6مورد بررسی پایین دست سـد تنهـا در          

 مـشخص اسـت   1همانطور که از جدول   . شنگ مثبت بود  
) 9ایستگاه  ( ایستگاه پایین سد یعنی ایستگاه سد تنظیمی         2

 فـصل منفـی     4در  ) 13ایـستگاه   (و ایستگاه پـایین ترقیـون       
ایستگاه (، خجیر   )12ایستگاه  ( ایستگاه ماهی سرا     3. ندبود
حضور .  فصل مثبت بودند   4در  ) 16ایستگاه  (و ماملو   ) 14

 فصل پاییز و زمستان     2 در   11 و   10هاي    شنگ در ایستگاه  
  . فصل بهار و پاییز مثبت بود2 در 15و ایستگاه 

  

  هاي مطالعاتی وضعیت بود و نبود شنگ در فصول مختلف در ایستگاه -1جدول
 16 15 14 13 12 11 10 9 فصل شماره ایستگاه

 + + + - + - - - بهار
 + - + - + - - - تابستان
 + + + - + + + - پاییز
 + - + - + + + - زمستان

 4 2 4 0 4 2 2 0  تعداد کل
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 هاي نمونه برداري محدوده مورد مطالعه و محل ایستگاه -1شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نمایه هاي شنگ   
راوانی نمایه هـاي شـنگ در  منطقـه آورده            ف 2در جدول   
.   الزم به ذکـر اسـت ژلـه از سـرگین جـدا شـد      . شده است 
هایی با حالت بسیار نرم و داراي حالت هایی مانند           سرگین

کوچـک یـا    هاي    قیر و ژل تا تقریبا مایع، اسمیر یا سرگین        
ژله نامیده می شود که به ندرت داراي اجزاي غذایی مـی            

  راي بوي خاص شنگ مـی باشـند و داراي          داها    ژله. باشند
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
سفید، زرد، نارنجی، متمایل به     (هاي مختلفی هستند    رنگ

و هر چه کهنه تر می شوند تیره تـر  ) قرمز، قهوه اي و سیاه   
همانطور که ازجدول مشخص اسـت بیـشترین        .  می شوند 

 316ه  باشـد کـ    مـی  5مربـوط بـه سـرگین     هـا     فراوانی نمایـه  
در مورد .  فصل براي بررسی توزیع  ثبت شد     4سرگین در   

محل غلتیدن و محل عبور باید اذعان داشت کـه بـه طـور              
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توان گفت که هر محل عبور و غلتیدن مربوط به          قطع نمی 
باشد، بنابراین براي پرهیز از خطا تنها نمایه هایی شنگ می

ررسی ب. که احتمال ارتباط آنها با شنگ زیاد بود ثبت شد         
 نـشان داد سـرگین بـا        3مطابق جـدول  ها    ارتباط میان نمایه  

% 5 در سـطح احتمـال   6و بـا ژلـه  % 1ردپا در سطح احتمال     
همچنین النه با محل عبور و محل       . داراي همبستگی است  

ــال    ــطح احتم ــدن در س ــت  % 1غلتی ــستگی مثب داراي همب
 ). ضریب همبستگی پیرسون(است
 

ف شنگ در تمام ایستگاه هاي فراوانی نمایه هاي مختل  -2جدول 
  بررسی شده در طول سال

 SE هامیانگین تمام ایستگاه تعداد  نمایه

 44/1 93/4 316 سرگین

 31/1 20/3 199 ردپا

 14/0 38/0 24 النه

 15/0 43/0 27 محل غلتیدن

 69/7 16/0 10 محل عبور

 12/0 37/0 23 ژله

 33/0 58/1 599  تعداد کل

  
 رسون میان نمایه هاي شنگ همبستگی پی-3جدول 

محل  ژله
 عبور

محل 
 غلتیدن

سر ردپا النه
 گین

 نمایه

 سرگین 1 71/0** 38/0 18/0 25/0 46/0*

 ردپا  1 -08/0  0 12/0 07/0

 النه   1 78/0** 57/0** 09/0

محل     1 67/0* 19/0
 غلتیدن

 عبور محل     1 4/0

 ژله      1

   درصد سطح احتمال پنج*   سطح احتمال یک درصد           **

  سرگین 
هـشت ایـستگاه بـاالي سـد      از آنجا که حضور شـنگ در 

منفی بود، فقط نتایج فراوانی سرگین هاي هشت ایـستگاه          
  .  آورده شده است4پایین سد در جدول 

هاي  نیز در جدولها  اطالعات جنبی از بررسی سرگین
ت این اطالعات از این لحاظ اهمی.  آورده شده است   6 و 5

 متـر طبـق روش اسـتاندارد        600دارند که بررسـی امتـداد       
انجام شده است و بررسی کارایی آن در کشور ضـروري           

هـاي بیـشتر امکـان دسـتیابی بـه          است و با انجـام پـژوهش      
امتداد مناسب براي بررسـی ملـی وضـعیت شـنگ وجـود             

  . دارد
در ارتباط با بررسی سرگین در منطقه نکات زیر قابـل      

  :توجه است 
هاي پـایین    در ایستگاه هاي باالدستی نسبت به ایستگاه       -1

دســتی از ســنگ هــاي وســط رودخانــه بــراي ســرگین  
گذاري بیشتر استفاده شده بود و علت آن هـم فراوانـی            

البته این مطلب براي . بودها  در این ایستگاهها  این سنگ
بیرون از آب قـرار مـی       ها    دوره هاي کم آبی که سنگ     

ر ایـستگاه هـاي پـایین دسـتی از          د. گیرند مصداق دارد  
هـاي تقـاطعی    هاي ایجاد شـده در آب یـا محـل           جزیره

  .بیشتر استفاده شده بود
 در بیشتر موارد سنگ به عنوان بـستر سـرگین گـذاري       -2

  .استفاده شده است
 ایــستگاه دهــم گرچــه بیــرون از پــارك ملــی اســت و  -3

معضالت خاصی دارد اما بـه علـت سـاختار خـاص آن             
فراوان، لوله براي مخفـی شـدن و سـرعت          سنگ هاي   (

  .محل مناسبی براي تغذیه شنگ می باشد) کم آب
تر    پیدا کردن سرگین در فصول پاییز و زمستان راحت          -4

  .و بیشتر از بهار و تابستان بود
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  فراوانی سرگین در ایستگاه هاي پایین سد در فصول مختلف -4جدول
 جمع زمستان پاییز تابستان بهار ایستگاه

9 0 0 0 0 0 

10 0 0 42 47 89 

11 0 0 3 0 9 

12 4 13 19 39 75 

13 0 0 0 0 0 

14 8 20 15 14 57 

15 1 0 1 0 2 

16 6 43 19 16 84 

 316 122 99 76 19 جمع

  
  میانگین فاصله تا پیدا کردن اولین سرگین -5 جدول

 Max Min SE حدود اعتماد
میانگین فاصله تا پیدا کردن 

 )m(اولین سرگین
  فصل

 بهار  3/263 8/78 170 420 4/602 تا -7/75

 تابستان 25 63/7 10 35 8/57 تا -8/7

 پاییز 3/178 4/120 5 410  696 تا -340

 ستانزم 3/68 7/27 25 120 187 تا -51

  
  درصد فراوانی و فراوانی تجمعی سرگین در امتدادهاي مختلف -6جدول 

 )متر(طول امتداد جستجو

600 500 400 300 200 100 
 فصل

1/21% 6/31% 5/10% 5/10% 5/10% 8/15%  
100% 9/78% 4/47% 8/36% 3/26% 8/15%  

 بهار

25% 9/3% 5/10% 2/9% 3/1% 50% 

100% 75% 1/71% 5/60% 3/51% 50% 
 تابستان

8% 28% 8% 8% 8% 40% 

100% 92% 64% 56% 48% 40% 
 پاییز

1/22% 3/12% 9/13% 1/13% 7/10% 9/27% 

100% 9/77% 5/65% 6/51% 5/38%  9/27%  
 زمستان

9/17% 16% 2/11% 5/10% 7/7% 7/36% 

100% 1/82% 1/66% 55% 4/44% 7/36% 
 تعداد کل
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  النه  
هـا و برخـی از ویژگـی هـاي النـه هـاي               نتایج بررسی النه  

 ها شناسایی النه.  آورده شده است   7یافت شده در جدول     
و ) 12ایــستگاه (شــده مربــوط بــه دو ایــستگاه مــاهی ســرا 

همچنین چند نوع النه تـشخیص      . بود) 14ایستگاه  (خجیر  
اي که در پوشش انبـوه نیـزاري ایجـاد شـده           النه. داده شد 

اي که خـاص ایـستگاه مـاهی سـرا      بود و دیگر النه صخره    
ي دو نوع النـه دیگـر  .  فصل استفاده شده بود4است و در   

نیز کـه در ایـستگاه مـاهی سـرا در فـصل زمـستان وجـود                 
داشت، النه تشکیل شده در پاي کنده یک درخت و النه           

قابـل ذکـر اسـت      . تشکیل شده زیر چند صفحه بتونی بود      
اي هیچ النه ثابتی در ایستگاه ها پیدا     که غیر از النه صخره    

 .نشد که در فصول مختلف استفاده شده باشد
  
  
  
  
  
  

  ردپا
 4در شـکل    . هاي مورد بررسی بود    از دیگر نمایه  ردپا  

هـاي    بعضی از ویژگی   8طرحی از ردپاي شنگ و جدول       
در ) هر دوي پاي جلو و عقب     (گیري شده    ردپاهاي اندازه 

مشاهده ردپا در فصول گرم . این بررسی آورده شده است    
و ســرد تفــاوت داشــت و بیــشتر ردپاهــا در فــصول ســرد  

  .مشاهده شد
  

  
  

  ح ردپاي شنگطر -4شکل 
  

  اي النه هاي مشخص شده در منطقه جاجرودبرخی از ویژگی ه - 7جدول

 النه
ایس
 تگاه

 نوع

فاصله از 
نقطه مبدا 

)m(  

فاصله از 
  )m (آب

 ارتفاع
از 

سطح 
آب 

)m(  

  فاصله تا

نزدیکترین 
  )m (سرگین

تعداد 
ورود
 ي

 1 2.5 0.4 0.1 170 نیزار 4 1

 1 102 0.45 4.5 200 نیزار 4 2

 1 92 0.75 2.3 210 نیزار 4 3

 2 1.5 0.85 0.1 270 بتونی 4 4

 1 27 0.3 0.1 275 درختی 4 5

 1 58 0.9 9 400 نیزار 4 6

 1 14.5 0.5 7 300  نیزار 4 7

 1 1 0.4 1.1 450 نیزار 4 8

 2 280 0.6 1.3 550 صخره اي 4 9

 3 2.5 0.6 1.5 490 پوشش انبوه تمشک 6 10

پوشش نیزار و 
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  مشاهده شده در منطقههاي  ردپاهاي  برخی از ویژگی -8جدول  

n=23 کمی  میانگین
 SE  بیشینه  نه

c 7/5 4/4 7/6 23/0 

b  32/7  6  5/8  27/0  

  
  گیري و بحث نتیجه

طی بررسی مشخص شد که پراکنش شنگ تنهـا مخـتص           
مربـوط بـه آن     هاي    پایین سد لتیان است که بیشترین نمایه      

تـرین   ر پارك ملی خجیر مـشاهده شـد و شـاید مهـم            نیز د 
دلیلی که باعث شـده اسـت وضـعیت رودخانـه در پـایین              
دست به وضـعیت بـاالي سـد دچـار نـشود وجـود همـین                
پارك ملی باشد اگرچه خود پارك نیـز دچـار مـشکالت           

ــشانه عدیــده هــاي تخریــب  بــوم ســازگان   اي اســت و    ن
ا همـین انـدازه از   اي نیز در آن مشهود است اما تـ      رودخانه

اقدامات حفاظتی  توانسته است تا زیـستگاه تقریبـاً خـوبی          
می توان گفت که تقریباً زیـستگاه  . براي شنگ ایجاد کند  

عالوه بر ساختار طبیعی  . مناسبی در باالي سد وجود ندارد     
رودخانــه در بــاالي ســد کــه خــود عــاملی بــراي کــاهش  

ــ     ــسانها ب ــد هجــوم ان ــی باش ــستگاه شــنگ م ــت زی ه کیفی
. اي این اثر را تـشدید نمـوده اسـت          رودخانههاي    زیستگاه

چون هم انسان و هم حیات وحش بهترین زیـستگاه هـا را      
براي زندگی انتخاب می نمایند که این امـر باعـث ایجـاد             

گـسترش منـاطق مـسکونی در       . تضاد و تعارض مـی شـود      
باالي سد به حدي است که تا دو طرف رودخانه کـشیده            

ا هیچ حاشـیه رودخانـه اي بـاقی نمانـده     شده است و تقریب   
هــاي  ایــن زیــستگاه. اســت تــا شــنگ از آن اســتفاده کنــد

اي رودخانه یا در حـریم شـهري قـرار دارد یـا اگـر        حاشیه
وجود دارد که به خوبی     ... نباشد در آن ویالها و باغات و      

کانــال کــشی یــا . دیــوار کــشی یــا حصارکــشی شــده انــد
هاي فوقانی   ثر قسمت دیوارکشی دو طرف رودخانه در اک     

توان گفـت    شود بنابراین می   رودخانه به خوبی مشاهده می    
تـرین عامـل تهدیـد کننـده شـنگ در بـاالي سـد                که مهم 

مستندي مبنی  هاي    اگرچه گزارش . تخریب زیستگاه است  
بر وجود شنگ در گذشته در باالي سد وجود نـدارد امـا             

 صورت گرفته صرف نظر از بحث دربارههاي  طبق بررسی
بود و نبود گونه، کیفیت زیستگاه براي گونه در باالي سد 

  .بد ارزیابی شد
 3 ایـستگاه بررســی شــده در ایــن مطالعــه، فقــط  16از 

هاي  ایستگاه(ایستگاه ماهی سراي جاجرود، خجیر و ماملو 
ــماره  ــه ) 16 و 14، 12ش ــوبی از نمای ــراکم خ ــا  داراي ت ه
 Core(کزي  هسته مر3بنابراین می توان گفت تنها . بودند

Area (      قابل ذکـر   . براي شنگ در این محدوده وجود دارد
اند کـه   تاکید داشته )Jefferies) 1996 و   Strachanاست که   
هاي پایین دستی    ها ابتدا زیستگاه   هاي آبی شنگ   در محیط 

با توجه  . نمایند هاي باالدستی را اشغال می     و سپس ایستگاه  
از ابتدا شـنگی    به این مطلب این فرض نیز وجود دارد که          

    .در باالي سد وجود نداشته است
 فصل سـرد سـال   2 ایستگاهی است که در     10ایستگاه  

 فصل داشـت امـا      2ها در این     بیشترین نمایه را بین ایستگاه    
این امـر   . در بهار و تابستان حضور شنگ در آن منفی بود         

ممکن است با ساختار زیستگاه، گردشگري یا صید جانور 
  .مرتبط باشد

 10ود سنگ در رودخانه و ساختار خـاص ایـستگاه       وج -
باعث شده است که شـنگ یـا شـنگ هـا در دو فـصل                
سرد این ایستگاه را بـراي تغذیـه مناسـب بداننـد چـون              
ویژگی ایـن ایـستگاه داشـتن تعـداد زیـاد سـنگ هـاي               
بزرگ برآمـده از آب در فـصول پـاییز و زمـستان مـی               

شـنگ  باشد که اکثـر ایـن سـنگ هـا نیـز داراي نمایـه                
 .بودند

گردشگري در فصل بهار و تابستان باعث می شود کـه            -
شنگ نزدیک این مناطق نشود چون حضور شـنگ در          

 12 و   10 نیز که فاصله کمی با ایستگاه هاي         11ایستگاه  
 .  فصل منفی بود2دارد نیز در این 
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در فصل زمستان و اوایل بهار دو قالده شنگ در مـاهی     -
صـورت دو وضـعیت   در ایـن  . سراي جاجرود صید شد  
 . ممکن است وجود باشد

فقط همین ) 12 و  10،11( ایستگاه   3در کل این    ) الف
دو شنگ موجود بود که آن هم صید شد به همـین دلیـل              

قابل ذکر  .  منفی بود  11 و   10هاي    فصل گرم ایستگاه   2در  
 فـصل   2است که حضور شنگ در ایستگاه ماهی سـرا در           

بول شود مثبـت بـودن      گرم مثبت بود که اگر این فرضیه ق       
آن نشانه حرکت شنگ ها از ایستگاه هاي پایین دست بـه        

  . این ایستگاه به دلیل کیفیت باالي آن می باشد
پــس از صــید شــنگ هــا در ایــستگاه مــاهی ســرا ) ب

  .   وارد این ایستگاه خالی شده است10شنگ ایستگاه 
 بایــد گفــت از آنجــا کــه ایــن  15در مــورد ایــستگاه 

 فصلی کـه مثبـت بـوده اسـت تعـداد نمایـه           ایستگاه در دو  
بسیار کمی نیز داشت شرایط بسیار فرق می کند اما به نظر   
می رسـد مـی تـوان دو حالـت اصـلی را  بـا شـرایط ایـن                    

  .ایستگاه مرتبط کرد
 فصل و آن هم در      2مثبت بودن این ایستگاه در      ) الف

و پـاییز بـا تعـداد بـسیار کـم           ) شرایط سـیالبی  (فصل بهار   
ا می تواند نشان دهنده حرکت شنگ یا شـنگ هـا            ه  نمایه

  .در این ایستگاه باشد 
این فرضیه قابل طرح است که شنگ منـاطقی را          )  ب

که براي زاد آوري انتخاب می کند و النه ها وجـود دارد          
کنـد بنـابراین ایـن ایـستگاه بـا           سرگین گذاري کمتـر مـی     

وجــود آنکــه داراي پوشــش گیــاهی خــوب اســت داراي 
  .باشد می  نمایه تعداد کمی

ــرگین   ــی س ــصلی در فراوان ــرات ف ــه   تغیی ــا در منطق ه
مشاهده شد که فراوانی نمایه ها در فـصول سـرد سـال بـه               

کمترین نمایـه   . ویژه زمستان بیشتر از فصول گرم سال بود       
پیـدا کـردن سـرگین در فـصول         . متعلق به فصل بهار است    

این امـر   . پاییز و زمستان بهتر و بیشتر از بهار و تابستان بود          
غیر از عوامل رفتاري  ممکن است بـا مـوارد زیـر مـرتبط               

  :باشد

در پاییز و زمستان سطح آب پایین است و ایـن        )  الف
در بهـار  ( ویژگی به طرق مختلف در ایـن امـر تـاثیر دارد      

  ).رودخانه سیالبی است
در بهار و تابستان احتمال مخفی ماندن سرگین ها       ) ب

  . بیشتراستبه علت گسترش پوشش گیاهی،
بوي گل و گیاهان در بهار و تابستان مانع این مـی            ) ج

شود که در این فصول از طریق بو به وجـود سـرگین پـی               
برد، درصورتی که در فصول سرد گاهی قبـل از مـشاهده            

  .سرگین بوي آن حس می شود
ــر فــصلی ســرگین گــذاري توســط پژوهــشگران    تغیی

ه دارد  اشـار ) Kranz) 1995. زیادي مطرح گردیـده اسـت     
کـه فعالیـت سـرگین گـذاري بعـد از افـزایش ســطح آب       

ایـن تحقیـق   هاي  افزایش می یابد که البته این اصل با یافته 
بیان نموده است کـه پوشـش   ) Jahrl)1996  . مغایرت دارد

گیاهی در تابستان مشاهده پذیري نمایه ها را کـاهش مـی            
 و  Ruiz-olmo. دهد که با نتایج این تحقیق هماهنگ است       

Gosalbez) 1997 (  ــاران ــه ب ــد ک ــان کردن ــاي  بی ــدید، ه ش
سیالب ها و تغییرات سطح آب باعث می شوند که تعداد           
سرگین ها کم باشد که نتایج این پژوهش با این موضـوع            

بیشترین تـراکم نمایـه را   ) Madsen )1996 .همخوانی دارد
تیـر و  هاي  از آذر تا اردیبهشت و کمترین تراکم را در ماه         

هـاي    هده و عنوان کـرده اسـت کـه در زمـستان           مرداد مشا 
ــشتر اســت    French و Conroy .ســرد ســرگین گــذاري بی

ــر   ) 1995( Kruukو ) 1991( ــرگین را در اواخ ــشترین س بی
زمستان و اوایل بهار و کمترین آن را در زمستان مـشاهده            

همچنین بیشترین تراکم اسـمیر را در شـهریور تـا           . نمودند
ردیبهــشت تــا مــرداد مــشاهده بهمــن و کمتــرین آن را از ا

  .نمودند که همگی با نتایج این بررسی همخوانی دارد
شناسایی تنها سه هسته مرکزي در کل امتداد رودخانه   

لـزوم توجـه    ) واقع شده در پـارك ملـی خجیـر        (جاجرود  
هاي موجـود گونـه در منطقـه و         بیشتر به وضعیت زیستگاه   

ــستم ــهلحــاظ اکوسی ــدیهــاي رودخان ــه م ریت اي در برنام
  .نمایدپارك ملی خجیر را مشخص می
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  سپاسگزاري

بدینوســـیله از معاونـــت پژوهـــشی و معاونـــت پـــشتیبانی 
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران که براي اجراي ایـن          
ــد    ــا گــروه مطالعــات صــمیمانه همکــاري نمودن تحقیــق ب

  .سپاسگزاري می شود
  
  نوشت یپ

1- Eurasian otter 

2- Semi aquatic 
3- Standard method  
4-  Positive sites 
5- Spraint 
6- Smear 
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