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 چکیده

  
های انسانی ای، که در پی فعالیتهای رودخانههمراه حفظ تنوع زیستی اکوسیستمار بهبرداری پایدجهت بهره

باشد. در های ساکن آنها امری ضروری میاند، شناخت نیازهای زیستگاهی گونهدچار تغییرات وسیعی گردیده

ماهی اهی سسن برای بررسی ارجحیت زیستگهای مهم رودخانه تجاین مطالعه رودخانه زارم رود از سرشاخه

در سنین مختلف در فصل پاییز مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا یک ( B. lacerta)کورا 

های انسانی بر آن وارد شده باشد، انتخاب شد و سپس با دستگاه سایت بر رودخانه فوق که حداقل استرس

ای که ماهی صید گردید، پارامترهای ر هر نقطهنقطه به صید ماهیان پرداخته شده است. د 110الکتروشوکر در 

گیری شدند. نتایج نشان داده است که این زیستی نیز اندازهعمق، سرعت، نوع بستر زیستی و غیرمحیطی نظیر 

و  Mesolithalزیستی ستر غیرمتر(، ب)سانتی 60-0متر بر ثانیه(،  عمق )سانتی 60-0سرعت  0+گونه در سن 

متر(، بستر )سانتی 75-16متر بر ثانیه(،  عمق )سانتی 75-45سرعت  1+؛ در سنlgaeAو  Xylalبستر زیستی 

، بستر زیستی از همه نوع به غیر از Microlithalو  Mesolithal ،Macrolithalزیستی غیر

Sub_macrophytesمتر(، بستر )سانتی 31عمق باالی متر بر ثانیه(، )سانتی 75باالی  سرعت 3+ و 2+؛ در سنین

بستر  3+و در سن  FPOMو  Xylal ،Algaeبستر زیستی   2+؛ در سن  Macrolithalو Mesolithalزیستی یرغ

دهد. بنابراین این گونه در سنین مختلف ترجیحات مختلفی دارد و درک را ترجیح می FPOMو   LPTPزیستی

  ها مؤثر خواهد بود.این رابطه در اثربخشی اقدامات مدیران و حفاظت گونه
 

 :های کلیدیژهوا

           B. lacerta ،ارزیابی، مطلوبیت زیستگاه،  تنوع زیستی، حفاظت، مدیریت حیات وحش 

 
 

 مقدمه | 1

ون از منابع آب شیرین و تغییرات حاصل از برداری روز افزدلیل بهرهبه

قرارگرفتن بسیاری از ماهیان معرض خطر آن در محیط زیست و در

برای بقا و تکمیل  هاازهای زیستگاهی گونهای، شناخت نیرودخانه

نی، در یک مدیریت چرخه زندگی و تبعات تغییرات ایجاد شده انسا

 Ahmadi-Nedushan et) برداری پایدار ضروری استکارآمد در بهره

al., 2006). ها شامل تمام فاکتورهای مورد نیاز نیاز ماهیزیستگاه مورد

ج، بسترهای مختلف، پوشش گیاهی )دما، عمق آب، جریان، اموا فیزیکی

معدنی محلول و سایر مواد( در اکسیژن، مواد میزان) و غیره( و شیمیایی

 ;Bovee, 1997; Yu and Lee, 2002) است آنها محیط زیست

Parasiewicz, 2007)، های زیستگاهی در مراحل و این نیازمندی

 تفاوت است)تخم، الرو، ماهیان جوان و بالغ( نیز مآنها مختلف زندگی

(Melcher and Schmutz, 2010) ،در حقیقت، خصوصیات، ظرفیت .

از همراه تغییراتشان در طول زمان ها بهنظم و ترتیب مکانی زیستگاه

هایی کنند چه گونههستند که تعیین می های اساسیکنترل کننده

 ,Allan, 1995; Bovee, 1997) ه را دارندامکان بقاء و رشد در رودخان

1982; Pont et al., 2009) .  

ی شرایط هیدرولوژیکی و ژئومورفولوژیکی بسیار متغیر و پویا

ها و دیگر موجودات آبزی ماهی های متنوعی را برایزیستگاه ،هارودخانه

تنوع زیستگاه، در حقیقت بر ساختار و ترکیب جوامع  آورد.وجود میبه

 ,.Allan, 1995; Hughes et al) گذاردمی ثیرأت ایرودخانه انماهی

 شناسی کاربردیماهی هایپژوهش هنشری
 

Journal homepage: http://jair.gonbad.ac.ir 
 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دانشگاه گنبد کاووس
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1998; Oberdorff et al., 2001, 2002ها شرایط (. هرچه زیستگاه

ها و طبقات سنی را تری  از گونهتری داشته باشند، طیف گستردهمتنوع

 ,.Langerhans et alگیرند )تر، در بر میهای سادهنسبت به زیستگاه

2003; Kramer, 1983.) 

ر ای، تغییهای رودخانهیک عامل کلیدی در تخریب اکوسیستم

(. امروزه Karr, 1981; Taylor, 1997) ها استعوامل فیزیکی زیستگاه

کشی، معدن هایی مانند کانالضی شامل فعالیتتغییرات کاربری ارا

و نظیر آنها، باعث تغییر شکل ی، شهرنشینی، کشاورزی، احداث سد کار

و جریان آب، تخریب فیزیکی زیستگاه های کلی کانال رودخانه، ویژگی

 ,.Schinegger et al., 2011; Trautwein et al) شوندغیره می

2012; Mostafavi et al., 2015, 2019  .) 

ویژه نبع متنوع و مهم مواد غذایی و بهبنابراین، ماهیان نه تنها م

های زیستی مهمی نیز هستند که از آنها باشند بلکه شاخصپروتئین می

منظور ارزیابی ها بهدخانهتوان در مطالعات اکولوژیکی و ساختاری رومی

 ;Schmutz et al., 2000) کیفیت یک سیستم آبی  استفاده کرد

Mostafavi et al., 2015, 2019) ،عالوه بر این، مانند همه موجودات .

مثل رای بقا، رشد، و تولیدها نیز نیازمند مکان یا زیستگاهی سالم بماهی

کیفیت آنجایی که . از (Allan, 1995; Bovee, 1997, 1982) هستند

ثیر أتطور مستقیم جمعیت ماهیان را تحتهای آبی بهو کمیت زیستگاه

ثیر عوامل أدهنده نوع تغییرات و درجه تتواند نشاندهد، میقرار می

. در نتیجه، (Schinegger et al., 2011) انسانی در محیط زیست باشد

اطالعات  گیرندگان حفاظت از محیط زیست با داشتنمدیران و تصمیم

ی مورد مطالعه های رودخانهالزم در مورد ساختارهای طبیعی زیستگاه

اطالعات  همراه داشتنهای از بین رفته آن و با بهتگاهو نیز زیس

ثری را در ؤهای شاخص، اقدامات مفید و مارجحیت زیستگاهی گونه

جهت مدیریت اکوسیستم از قبیل بهبود شرایط زیستگاهی و تثبیت 

 انجام دهند هاها و حفاظت گونهی آب رودخانهیمیایعوامل ش

(Schmutz et al., 2000, 2007). 

مطلوبیت و برای اولین بار در این مطالعه هدف ما بر این است تا 

ماهی نی سسیعرود زارمترجیحات زیستگاهی گونه شاخص رودخانه 

 بررسی نمائیم. مختلف سنی  هایردهدر  را کورا

 هامواد و روش | 2
یکقی از   رودزاروم دائمقی  رودخانقه منطقه مورد مطالعه در این تحقیقق  

 120بقه طقول حقدود     های مهم رودخانه تجن است. این رودخانهشاخه

یقون  میل 4/5کیلومتر مربع و متوسط دبی  5/893حوضه آبریز  کیلومتر،

 پیونقدد. مقی رودخانه تجقن  به غربی  -مکعب با جهت عمومی شرقیمتر

 33درجه و  36دقیقه تا  20درجه و  36 آن افیاییمختصات عرض جغر

درجه و  54دقیقه تا  7درجه و  53آن و طول جغرافیایی  یدقیقه شمال

 واقع شقده و در  استان مازندران در است. این رودخانهدقیقه شرقی  11

 ,Jafari) پیونقدد کیلومتری جنوب شقهر سقاری بقه آن مقی     16حدود 

هقای  متقری کقوه   2500ارتفاعقات  ایقن رود خانقه از    همچنین. (2005

 گیرد و نهایتاًگلدین و سیاه خانی در شمال استان سمنان سرچشمه می

و به دریای خزر  شوددر محلی بنام گرمرود به رود خانه تجن ملحق می

 (.1شکل ریزد )می

  
 رود از حوضه آبریز رودخانه تجنزارم خانهرود در( B. lacertaماهی کورا )سس )عالمت زرد رنگ( برداریموقعیت ایستگاه نمونه -1شکل

مطالعات ابتدا زون اکولوژیک رودخانه با استفاده از اطالعات و 

 ,Schmutz et al., 2000, 2007; Mostafavi et al., 2015) موجود

بررسی و  ،های متعددبرداریتجربیات نگارندگان و نیز با نمونه، (2019

اوانی گونه سس ماهی کورا به با توجه به پراکنش و فر مشخص شد.

تغییرات  ،رودخانه ، پیوستگیاراضیهای تغییرات کاربری بررسی همراه

 ،رویه ماهی، برداشت بیرودخانه کیفی آبتغییرات ، کیهیدرومورفولوژی

 ;Schinegger et al., 2011) بر اساساین موارد  بومی های غیرگونه

Mostafavi et al., 2015, 2019) بکر بودن رودخانهبررسی  جهت 

بودن ارث و نیز قایل دسترسای گوگلتصاویر ماهواره بررسی شدند،

انتخاب شده است. برداریبرای نمونهعنوان نماینده ایستگاه، مکانی به
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برای تعیین GPSMAP 64s گارمین مدل  GPSاز دستگاه 

 KDLسنج کوهلر مدل موقعیت جغرافیایی و ارتفاع و از دستگاه شیب

 گیری شیب ایستگاه استفاده شده است.رای اندازهب 130

 استفاده شد برای نمونه برداری ماهیان از دستگاه الکتروشوکر

(Schmutz et al., 2007; Mostafavi et al., 2014, 2015 در .)

ای و تصادفی به شکلی که تمامی برداری به شیوه نقطهحقیقت، نمونه

برداری یکبار و نجام گردید. نمونهها بررسی شوند، امزو و میکروزیستگاه

جهت دقت بیشتر انجام  نقطه 110و در  متر از رودخانه 450طول هب

شد. ماهیان صید شده از هر نقطه که توسط دستگاه الکتروشوکر 

های طول و سن در گیریبیهوش شده بودند، برای شناسایی و اندازه

انه رهاسازی آوری و پس از آن مجدداً به رودخظروف جداگانه جمع

 شدند. 

 -برداری شده، پارامترهای غیردر این مرحله برای هر نقطه نمونه

 REFORM; REstoring) زیستی و زیستی مطابق پروتکل ریفرم

rivers FOR effective catchment Management) (Poppe et 

al., 2012( و در این نقاط سرعت 1اند )جدول ( شناسایی و تعیین شده

سیماب  SUای مدل نیز توسط میکرومولینه پروانهو عمق آب 

 گیری شد. الکترونیک اندازه

های بازه مورد نظر همچنین از روش ترانسکت برای بررسی ویژگی

متر بوده و در  10نیز استفاده شد، که در این روش فاصله هر ترانسکت 

فواصل یک متر روی هر ترانسکت غالبیت غیرزیستی و زیستی بستر، 

برداری بررسی گردید -عمق آب مشابه هر نقطه نمونه سرعت و

(Melcher and Schmutz, 2010.) 

گیری پارامترهای کیفی آب شامل دما، اکسیژن محلول، اندازه

 HQ40Dشوری، اسیدیته و ذرات معلق توسط دستگاه پرتابل 

Portable Multi Meter صورت کلی برای ایستگاه یکبار انجام شد.هب 

    پارامترهای غیرزیستی و زیستی بستر رودخانه -1 جدول

  به انگلیسی نام بستر
به  نام بستر

 فارسی
 نوع توضیح مخفف

اندازه دانه 

 متر()میلی

Mega/ 

Macrolithal 
 >200 غیر زیستی  هاهای بزرگ، تخته سنگغالب با قطعه سنگ Block قطعه

Mesolithal قلوه سنگ Cobble 
هایی به اندازه مشت دست با درصد متغیری از سنگغالب با قلوه

 شن و ماسه

 غیر زیستی 
200- 60< 

Microlithal  ماسه درشت Coarse-gravel 
هایی به اندازه تخم کبوتر تا مشت بچه با درصد غالب با ماسه سنگ

 و ماسه ریز متغیری از شن

 غیر زیستی 
60- 20< 

Akal ماسه ریز Fine-gravel 2 -20 غیر زیستی  غالب با ماسه های ریز< 

Psammal شن Sand 006/0 -2 غیر زیستی  غالب با شن< 

Argyllal لوم Loam )200 غیر زیستی  غالب با سیلت، لوم، رس )غیرآلی< 

Xylal درخت Wood زیستی تنه درخت، درخت مرده، شاخه، ریشه  

CPOM ت آلیذرات درش Coarse particulate 
organic matter 

  زیستی های افتادهرسوب ذرات مواد آلی سخت مانند برگ

FPOM ذرات ریز آلی Fine particulate 

organic matter 
  زیستی رسوب ذرات مواد آلی سبک مانند گل و لجن )آلی(

Algae هاجلبک 
Algae 

  زیستی ای یا پریفیتونهای رشتهجلبک 

Sub_ 
macrophytes 

های ماکروفیت

 ور در آبغوطه
Submerged 

macrophytes 
  زیستی ور در آب   های  غوطهماکروفیت

Em_ macrophytes 
های ماکروفیت 

 بیرون در آب
Emergent 

macrophytes 

(، جگن Typhaمانند لویی )  های بیرون در آب،ماکروفیت 

(Carex( و نی )Phragmites) 

 

  زیستی

LPTP 
های زنده بخش

 گیاهان خشکی
Living parts of 

terrestrial plants 
  زیستی های زنده، پوشش گیاهی شناور ساحلیریشه

 

 اساسهای ارجحیت زیستگاهی بری، منحنیبرای هر طبقه سن

-Ahmadi) نددشمحاسبه های زیر مطابق فرمولمطالعات انجام شده 

Nedushan et al., 2006; Melcher and Schmutz, 2010 .) 

FUGi = fi / f [max] 
حداکثر فراوانی  f [max]فراوانی کالس و  fiکه در آن: 

 برای منحنی ارجحیت فرمول زیر برقرار است: کالس است.

Preference = U / A  

و  از زیستگاه مورد استفاده نسبی ردهفراوانی  Uکه در آن: 

A تهای در دسترس اسزیستگاه نسبی رده از فراوانی. 

 .ندانجام شد Excel و GISهای آنالیزها در محیط
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 نتایج | 3
ک در ایستگاه مورد های انجام شده، زون اکولوژیتوجه به بررسیبا

ماهی تشخیص داده شد. این ایستگاه همچنین دارای مطالعه زون سس

های آن متنوع و بکر بوده های انسانی بوده و زیستگاهحداقل استرس

عدد بوده است که  1023است. تعداد ماهیان صید شده این مطالعه 

 به رودخانه برگردانده شدند.    مگی بعد از بیومتری مجدداًه

 دهد. سایت و وضعیت کیفی آن را نشان میبرخی از مشخصات  2جدول

 رود از حوضه آبریز رودخانه تجنزارم رودخانه ( درB. lacertaماهی کورا )سس برداریمشخصات ایستگاه نمونه -2جدول 

 فیاییجغرا موقعیت نوع زیستگاه ایستگاه

(x,y) 

 عرض مرطوب شیب )%( ارتفاع )متر(

 )متر(

 عرض ماکزیمم

 )متر(

زارم 

 رود

 و ران پول، ریفل
36°20'42.93"N 

53°13'29.12"E 
435 2.9 5.9 19.8 

 میزان اکسیژن محلول 
(mg/l) 

 

 دمای آب
(◦c) 

 

 هدایت الکتریکی
(µm/cm) 

 ذرات محلول
(mg/l) 

 شوری

(0/00 ppt) 
 اسیدیته

9.43 25 426 215.8 0.20 7.33 

 

-0دهد که بیشترین سرعت در دسترس رودخانه بین نشان می 2شکل 

 زیر یک سال ماهی کورا در سنیه است. گونه سسمتر بر ثانسانتی 15

متر بر ثانیه را ترجیح داده که بیشترین سانتی 60-0سرعت  (0+)

ه است. این متر بر ثانیه بودسانتی 15-0سرعت  حال،در عینآن ترجیح 

متر بر ثانیه و سانتی 75-46سرعت  (1+) گونه در سن باالی یک سالگی

متر سانتی 45سرعت باالی  (3+ و 2+) در سنین باالی دو و سه سالگی

 . ستابر ثانیه را ترجیح داده

 

( در ارتباط با Bl 3+(  تا باالی سه سال)Bl 0+) سالزیر یکف از مختل  در سنین (B. lacertaماهی کورا )سس( و ترجیحی گونه Availableزیستگاه در دسترس ) -2شکل

 رود از حوضه آبریز رودخانه تجنزارم رودخانه در متغیر سرعت )سانتی متر بر ثانیه(

-0دهد که بیشترین عمق در دسترس رودخانه بین نشان می  3 شکل

 (0+زیر یک سال) در سنماهی کورا تر است. گونه سسمسانتی 15

 ترین ترجیح آن دردهد اما بیشرا ترجیح میمتر سانتی 60-0 قعم

این گونه  (1+)گی بوده است. سن باالی یک سالمتر سانتی 15-0 عمق

بیشترین  امادهد را ترجیح میمتر سانتی 75-16نیز عمق بین 

بوده است. سنین باالی دو و سه متر سانتی 75-61عمق  انترجیحش

  اند.دادهرا ترجیح  31باالی تقریباً  (3+ و 2+)سالگی 
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( در ارتباط با Bl 3+(  تا باالی سه سال)Bl 0+) سالیک  مختلف از  در سنین (B. lacertaماهی کورا )سس( و ترجیحی گونه Availableزیستگاه در دسترس )-3شکل

 رود از حوضه آبریز رودخانه تجنزارم رودخانه در متغیر عمق )سانتی متر(

 در زیستیدهد که بیشترین بستر غیرنشان می 4شکل

است.  بوده Mesolithalو  Microlithalسترس رودخانه شامل د

 بستر غیر زیستی ماهی کورا در همه سنینگونه سسکالً 

Mesolithal سهاند. البته سنین باالی یک تا را بیشتر ترجیح داده 

و سن باالی یک عالوه بر بستر  Macrolithal زیستیبستر غیر سال

اند. این را هم ترجیح داده Microlithal زیستیغیر ، بسترمذکور

 زیستیبستر غیر در هیچ سنیدر مطالعه حاضر گونه همچنین 

Argyllal است. را ترجیح نداده 

 
( در Bl 3+(  تا باالی سه سال)Bl 0+)سن زیر یک سالمختلف از   در سنین (B. lacertaماهی کورا )سس( و ترجیحی گونه Availableزیستگاه در دسترس ) -4شکل 

 رود از حوضه آبریز رودخانه تجنزارم رودخانه در (Macrolithal،2: Mesolithal،3: Microlithal،4: Akal،5 :Argyllal :1باط با متغیر بستر غیر زیستی)ارت

دسترس  در دهد که بیشترین بستر زیستینشان می 5شکل 

زیر یک ماهی کورا در سن بوده است. گونه سس Algaeرودخانه 

در سن باالی  داده امارا ترجیح  Algaeو  Xylal تیسال بستر زیس

ی بقیه بسترها ،Sub_macrophytes بستر زیستی غیر ازبه یک 

سال بسترهای  . در سن باالی دورا ترجیح داده است زیستیغیر

سال  و در سن باالی سه FPOMو  Xylal ،Algae زیستی

 FPOMو  LPTP بستر زیستی رویاین گونه  ترجیح بیشترین

 .ه استبود
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( در Bl 3+) (  تا باالی سه سالBl 0+)سن زیر یک سالمختلف از   در سنین (B. lacertaماهی کورا )سس( و ترجیحی گونه lableAvaiزیستگاه در دسترس ) -5شکل 

 رود از حوضه آبریز رودخانه تجنزارم رودخانه در (Algae،2: Sub_macrophytes،3: LPTP،4 Xylal:،5، :CPOM،6 :FPOM :1) ارتباط با متغیر بستر زیستی
 

 گیریبحث و نتیجه | 4
های غالب و کلیدی پراکنده در این مقاله به مطالعه یکی از گونه

 Esmaeili etهای جنوبی دریای خزر و ارومیه )های حوضهرودخانه

al., 2018خاطر الگوی چرخه زندگی این گونه و ه( پرداخته است. ب

لوژیکی آلی برای ارزیابی اکوآن، شاخص زیستی ایده نیازهای زیستگاهی

باشد ای میهای رودخانهو خصوصیات ساختاری اکوسیستم

(Mostafavi et al., 2015 and 2019در سال .)خاطر ههای اخیر ب

-تغییرات کاربری اراضی ناشی از توسعه شهری، کشاورزی و قطع جنگل

فشارهای هیدرومورفولوژیکی ناشی از برداشت آب برای مصارف  ،ها

سازی و برداشت شن و ماسه؛ و سد، کانال کشاورزی و صنعتی، احداث

های صنعتی و پساب هایتغییرات کیفی آب ناشی از انواع آالینده

در  (Rheophilic) شهری و کشاورزی، جمعیت ماهیان جریان دوست

 Mostafavi et al., 2015کشور کاهش قابل توجهی پیدا کرده است )

and 2019ها و نیز زیابی رودخانه(. بنابراین برای مدیریت، حفاظت و ار

های ها یکی از گامجمعیت ماهیان دانستن نیازهای اکولوژیکی گونه

 ,.Rosenfeld, 2003; Schmutz et al)اساسی و مورد نیاز است 

2000; Melcher and Schmutz, 2010).  در ایران مطالعاتی بصورت

ها اخیراً محدود و پراکنده راجع به ترجیحات زیستگاهی برخی از گونه

 ;Asadi et al., 2014; Tabatabaei et al., 2015)انجام شده است 

Zamani Faradonbe et al., 2015; Pourmoghadam et al., 

2019.) 

متفاوت های دیگر و یا گونهاما اغلب این مطالعات مربوط به رودخانه

خصوص ترجیحات زیستگاهی هبا این گونه مورد مطالعه ما بوده است و ب

اساس ندرت انجام شده است )برف سنی بهمختلهای ها در ردهگونه

آخرین اطالع نگارندگان، تنها مطالعه در این زمینه مربوط به مطالعه 

 در رودخانه کسلیان بوده است. (Sheikh, 2019)شیخ 

 0+در سن ماهی کورا ه حاضر نشان داده است که گونه سسمطالع

متر(، بستر )سانتی 60-0عمق انیه(، متر بر ث)سانتی 60-0اغلب سرعت 

پوشیده از شاخه و و سنگی و بسترهای زیستی جلبکی زیستی قلوهغیر

اغلب سرعت  1+دهد؛ در سنریشه و تنه درختان مرده را ترجیح می

 -متر(، بسترهای غیر)سانتی 75-16متر بر ثانیه(، عمق )سانتی 45-75

بسترهای زیستی از سنگی، ماسه درشت و تخته سنگی، زیستی قلوه

در  .ور در آب را ترجیح خواهد دادگیاهان آبزی غوطههمه نوع به غیر از 

متر بر ثانیه(، عمق باالی )سانتی 75باالی  سرعتاغلب  3+ و 2+سنین

سنگی و تخته سنگی برای زیستی قلوهغیرمتر( و بسترهای )سانتی 31

ی زیستی این گونه اغلب بسترها 2+در سن  .این گونه ارجح است

جلبکی، پوشیده از شاخه، ریشه و تنه درختان مرده و نیز پوشیده از 

های زنده و شناور بسترهای زیستی با ریشه  3+ذرات ریز آلی و در سن 

 دهند.نیز پوشیده از ذرات ریز آلی را ترجیح میو ساحلی 

ترجیحات زیستگاهی این گونه  (Sheikh, 2019)شیخ در مطالعه 

حال مانند این مطالعه متفاوت بوده است. با ایندر سنین مختلف 

های مختلف سنی مطالعه هایی در ترجیحات زیستگاهی ردهتفاوت

 1+و 0+که برای سنین طوریمذکور با مطالعه ما وجود داشته است، به

متر بر سانتی 30-0، 2+متر بر ثانیه، برای سانتی 15 -0سرعت ترجیحی

متر سانتی 45-16، 4+متر بر ثانیه، برای سانتی 45 -0، 3+ثانیه، برای 

متر بر ثانیه بوده است. بهترین عمق سانتی 60-31، 5+بر ثانیه و برای 

سانتی  0-45، 3+سانتی متر، برای  30-0، 2+و  1+،  0+نیز برای سنین 

مشاهده شده است.  45-31، 5+متر و برای سانتی 60-16، 4+، برای متر

، تخته 2+و  1+،  0+یز برای سنین زیستی مناسب نبسترهای غیر

ماسه، 3+های درشت، ماسه درشت وقلوه سنگ؛ برای سنگ
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های درشت و نیز لوم و برای خته سنگت ،4+برای  ،درشت و قلوه سنگ
 های درشت بوده است.، تخته سنگ5+

شاخه، ریشه و ، 2+و  1+،  0+همچنین بسترهای زیستی برای سنین 

های زنده و شناور ریشهجلبک،   ،3+و جلبک؛ برای  تنه درختان مرده

جلبک مناسب است. از ، 5+و  4+و ذرات ریز آلی و برای   ساحلی

لحاظ در دسترس های مختلف بهآنجائیکه شرایط اکولوژیکی رودخانه

های رقیب شناسی، اقلیم، وجود گونهبودن موادغذایی، کیفیت آب، زمین

تواند متفاوت باشد بنابراین احتمال دارد موارد مذکور در این و غیره می
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شود تا این موارد در مطالعات آینده باشند و پیشنهاد میثر ها مؤتفاوت

 . (Sheikh, 2019) بررسی شوند

 (Zamani Faradonbe et al., 2015زمانی فرادنبه و همکاران )

بررسی  طالقان رودخانه ررا د کورا ماهیسس مطلوبیت زیستگاهی

 مترمیلی 90باالی افراد در مطالعه آنها فراوانی منظور، این برای. اندکرده

 ،(متر) متر(، عرضعمق )سانتی شامل زیستگاهی فاکتور 9تعداد  و

 بستر سنگ متوسط قطر ،(متربرثانیه) جریان سرعت ،(درجه) شیب

 هر در مترسانتی 25از  بزرگتر سنگ تعداد قطعات ،(مترسانتی)

درصد  و ساحل گیاهی پوشش درصد بستر، سنگ شاخص کوادرت،

 باالدست سمت به پایین دست از ایستگاه 33در  بستر جلبکی پوشش

-مطلوب نتایج آنها، براساس .گرفت قرار سنجش مورد طالقان رودخانه

 دارای نواحی طالقان رودخانه در کورا ماهیسس برای زیستگاه ترین

 ثانیه، بر متر 0.6-0.3سرعت  متر، 5-0عرض متر،سانتی 60-50 عمق

 قطر عدد، 4از  متر( ک25<) بزرگ سنگ تعداد درجه، 2-1.5 شیب

، 7-5.5بستر  سنگ شاخص ، درصد35-20 برابر بستر سنگ متوسط

 در ایدرختچه-درختی پوشش و درصد 2 از کمتر بستر جلبکی پوشش

عرض  و بیشترین دارای بستر سنگ شاخص همچنین. بود ساحل

در این مطالعه . بودند مطلوبیت شاخص مقدار کمترین دارای رودخانه

-بررسی آنها در مقیاس مزو اند ضمناًسی نشدههای سنی برررده

خالف مطالعه حاضر بررسی ها برزیستگاه بوده است و میکرو زیستگاه

 .اندنشده

اشد که نسبت بهای مهم رودخانه تجن میرود از شاخهرودخانه زارم

های انسانی ثیر فعالیتأتهای دیگر و کانال اصلی کمتر تحتبه شاخه

رای تنوع زیستگاهی مطلوبی بوده که این موضوع به این علت دااست و 

عبارتی بهخوبی در ترجیحات زیستگاهی سنین مختلف نمایان است. هب

-طیف گستردهاند، ای داشتهشرایط متنوعها علت اینکه زیستگاههدیگر ب

اند و این نتیجه در راستای خود جای دادهدرطبقات سنی را  ای از

 ,Langerhans et al., 2003; Kramer) تمطالعات دیگر نیز بوده اس

انتخاب  یک نکته مهم دیگر نیز الزم به ذکر است که در(. 1983

طور جداگانه در گونه مسلماً فاکتورهای محیطی به زیستگاه توسط یک

شوند و برای انتخاب یک ناحیه برای زیست یک گونه، نظر گرفته نمی

شوند. به در نظر گرفته میکلیه فاکتورهای زیستگاهی در ارتباط با هم 

تواند تا حدودی توان ادعا کرد که مطلوبیت یک فاکتور میکه میطوری

فاکتور یا فاکتورهای نامطلوب مرتبط با خود را جبران کرده و گونه را 

 ,.Ahmadi-Nedushan et al) به اشغال این گونه نواحی ترغیب نماید

2006; Parasiewicz, 2007; Pont et al., 2009 Bovee, 1997.) 

دست آمده در ارتباط با گونه مورد نظر در فصل پاییز هنتایج ب همچنین

 بوده و ممکن است نحوه پراکنش آن در فصول دیگر سال متفاوت باشد

شود که در آینده این نتایج با فصول دیگر هم توصیه میبنابراین 

 مقایسه شود.

امات مدیران درک رابطه بین گونه و زیستگاه در اثربخشی اقد

که هایی بیشتر گونه کهطوریهها موثر خواهد بود بو حفاظت گونه

دلیل از دست دادن زیستگاه در معرض خطر انقراض هستند، به

های خاص و مطلوب آنها است. با تمرکز روی حفاظت زیستگاه

ها، قبل از اینکه تعیین خصوصیات زیستگاهی مورد ترجیح گونه

تواند حفاظت یا زیستگاه قرار گیرد، میآن گونه در معرض خطر 

توجه به کاربرد گسترده آنها این چنین مطالعاتی با .آن احیاء شود

در حفاظت گونه، ارزیابی، احیاء و مدیریت رودخانه، تعیین حقابه 

های کلیدی ایران پیشنهاد زیست محیطی و غیره، برای تمام گونه

 شود.می
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Abstract 
In order to sustainably exploit the biodiversity of river ecosystems which have 

been extensively changed due to human activities, knowledge of habitat 

requirements of the species is essential. In this study, Zarem-rud River, one of the 

main tributaries of Tajan River, has been studied for habitat preference of Kura 

barbel (B. lacerta) at different ages in autumn. For this purpose, first, a site was 

selected on the above mentioned river which has the least human stress. Then the 

fish was caught with an electroshocker aggregate at 110 points. At each point 

where the fish was caught, environmental parameters such as depth, water 

velocity, type of biotic and abiotic substrate were also measured. The results 

showed that the species aged 0+  prefer water velocity 0-60 (cm/s), depth 0-60 

(cm), abiotic substrate Mesolithal and biotic substrate Xylal and Algae; at the age 

of 1+, the water velocity preference was 45-75 (cm/s), the depth 16-75 (cm), the 

abiotic substrate Mesolithal, Macrolithal and Microlithal but the biotic substrate 

was included all kinds biotic substrates except Sub_macrophytes; at ages 2+ and 

3+, water velocity preference was higher than 75 (cm/s), depths higher than 31 

(cm), abiotic substrate Mesolithal and Macrolithal; at age 2+, they prefer Xylal, 

Algae, and FPOM, and at age 3+, they prefer LPTP and FPOM. Therefore, this 

species has different preferences at different ages, and understanding this 

relationship will be effective in the effectiveness of managers' actions and species 

protection. 

 

Keywords: B. lacerta, Assessment, habitat suitability, biodiversity, conservation, 

wildlife management 
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