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 مقدمه.1
واهیا  بشا  اداوم ویات   م   بک  زیسکت اهی نیکاز    

هکا ما   قیکت آ  دامن  ک  همم  کشایط بکشا  بقکا   وو    

د. از ایککن م ل Yoakum et al., 1980 ککشاهم کتکک  )

 اکتومهککا  وختلککا زیسککت اهی دم کتتککشل توزیککع  

ا   ا    تتظیم سا تام جمعیت واهیکا  م د انک    گون 

اهمیت بسزایی دامد. دم تعیین ایکن  اکتومهکال بش کی    

وتزلم  اکتوم وؤثش  ها  زیستی ما ب  وطالعات بشهمکتش

نتخکاب زیسکت اه از سکو  واهیکا      هکا  ا  دم ا لویت

د  Meador and Matthews, 1992کتتک  )  وعش ی وکی 

دم والی کک  بش کی دی کش عواوک   یشزنک ه ما وهکم       

 Zalewski et al., 1990; Rahel andدانتکک  ) وککی

Hubert, 1991 هکککا   د. دم ایکککن بکککینل  یژگکککی

هکا تکیثیش بسکزایی دم سکا تام      هی م لوژیکی م د ان 

عیکککت واهیکککا  سکککاکن دم جمعیکککت   یویکککایی جم

د. بک  عکال هل   Moyle et al., 2010هکا دامد )  م د ان 

هکا    اجتماعات واهیکا  نسکبت بک  تکیثیشات  عالیکت     

انسانی از جملک  تخشیک  زیسکت اه وبیعکی بک  دلیک        

هککال  کشککی م د انکک   هککایی از قبیکک  کانککال   عالیککت

ها  کشا مز  ناوتاس    ا کتالل دم نکواوی     عالیت

دهتک    هکا  اککتش نشکا  وکی     ان ساولی وجا م م د 

(Yoakum et al., 1980.د 

 دهک  کک :    وضوم ی  گون  دم وکیط نشکا  وکی  

دهک ل   .  شایط وکیطی اجازة م   ب  آ  گون  ما وی1

هکا )صکیاد ل مقابکت       ها  بکین گونک    . بشهمکتش2

. 3همزیستید وضوم گونک  ما ومککن ککشده اسکت       

یی وکیط ب   ک   اقعکی دم دسکتش  اسکت   توانکا    

 ,Hirzel and Layدهک  )  یکشاکتش ما بک  گونک  وکی    

د. از این م ل م ابط بکین  کشایط زیسکت اهی      2008

ها  وکومد اسکتفاده     شن  شا انی ا شاد ی  گون  ییش

ها  وطلوبیت زیست اه اسکت کک  بک      دم سا ت و ل

 تا ت اهمیت عواو  زیست اهی دم زن گی ووجکود  

د. دم تعیکین  Tabatabaie et al., 2014کت  ) کم  وی

ها  وکیطکیل بایسکتی    امتباط بین ی  گون     یژگی

اوالعات وشبوط ب  وضوم گون ل  شا انی آ    داوتکم  

تغییککشات  اکتومهککا  وکیطککی دم آ  ناویکک  دم نظککش 

 د.Tabatabaie et al., 2014گش ت   ون  )

د بککشا  HSM) 1هککا  وطلوبیککت زیسککت اه وکک ل

ظکام دم ناویکم   ا  از  شایط زیسکت اهی قابک  انت   داوت 

هکا    کون . دم ایکن وک ل    وومد وطالع  ب  کام بشده وکی 

ها  وتعلق ب  زیست اه امزیکابی   تع اد کمی از ایست اه

 2 ون . سسس وقادیش  ا ص وطلوبیکت زیسکت اه   وی

(HSIتوانک     ود. ه ف این وطالعات وی د وکاسب  وی

دل 7/0-1هکایی بکا کیفیکت عکالی )     بشا  تعیین ایست اه

د   3/0-7/0بکککا کیفیکککت وتوسکککط ) هکککا  ایسکککت اه

دل Brooks, 1997د )0-3/0ها  با کیفیت کم ) ایست اه

بود  زیست اه بشا  بسیام   ب  وتظوم تعیین دمدستش 

 کوم    کوم یکا تعیکین      ها  آب  یشینل لک   از گون 

تشجیح یا نیاز زیست اهی گونم وومد بشمسی با   کک   

انسکانی   هکا   بیتی تیثیشات  عالیت عموواً با ه ف ییش

 د. Brown et al., 2000 ود ) انجام وی

د بکک  وککوم  SIهککا  وطلوبیککت )  اگشبکک   ککا ص 

ا  بشا  وتغیشها  زیسکت اهی وتفکا ت از قبیک      ج اگان 

یو ش گیاهیل ان ازة بسکتشل عمکق   سکشعت    شا انکی     

هکا نیازوتک     SI ون ل اوکا ایکن   ا شاد ی  گون  وکاسب  وی

د. ا لکک  Bovee, 1986دی شنکک  )  کک   بککا یکک  تشکیکک 

هکش یک  از    SIوشکک ل   HSIوکققا  بشا  دسکتیابی بک    

کتت . ایکن   دی ش  شب وی وتغیشها  زیست اهی ما دم ی 

وتزلم م   نمو  یکا م   ا کتشاد وطلوبیکت     ها ب  و ل

                                                      
1. Habitat Suitability Models 

2. Habitat Suitability Index 
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د. ایکن  Brown et al., 2000 کون  )  زیست اه  تا ت  وکی 

م   بش این  شن استوام است ک  وتغیشها  زیست اهی 

دی کش انتخکاب    واهیا  بک  وکوم وسکتق  از یک     از سو  

ها  تکی وشاب   کشب  SI ون . ب  ووم  ک   شب  وی

 د. Bovee, 1986اوتمایت با هم ی ش است )

 Capoeta gracilis, Keyserlingوککاهی ) سککیاه

دل Cyprinidaeدل وتعلق ب   انوادة کسومواهیا  )1861

 ها  باامز  از نظش صی   مز ی    یالتی   از گون 

وو کم    هکا  م د انک   دم گون  ینتش از جمل   شا ا 

 ;Anvarifar et al., 2012) اسکت جتوبی دمیا   زم 

Coad, 2014   هکا  یکاییتی      د. ایکن گونک  دم قسکمت

ها  وو م جتوبی دمیکا   کزم    ویانی همم م د ان 

سکت ی همکشاه بکا     آلودل بستش قلکوه  با آب  فاف تا گ 

د. از Abdoli, 2000کتک  )   ی  زیست وی واس    گ 

هکککا  وفاظکککت از  جکککا کککک  دم اجکککشا  وکککش% آ 

ها  آبی   واهیا ل  جکود دانکش دم وکومد     اکوسیستم

ها  آبکز  اهمیکت بسکزایی     نیازها  زیست اهی گون 

دامدل از ایککن م  ایککن وطالعکک  بککا هکک ف  ککتا ت    

هککا  زیسککت اهی    هککا  وطلوبیککت  یژگککی  ککا ص

 ا ص وطلوبیکت زیسکت اه ایکن گونک  دم وکک  دة      

یککشاکتش آ  دم م د انککم والقککا  بککش اسککا  ال ککو  

  شا انی ب  اجشا دمآو .

 . مواد و روش کار2
از م د انم والقا   اقع دم وو م جتوبی دمیا   زم 

کک  از   اسکت سکفی م د  م د انکم  ها  وهکم   سش ا  

  امتفاعکات المکوت   البکشز دم  کشق     والقا   موتطق

سکیش   گیشد   بعک  از وکی و   استا  البشز سشبشم  وی

ا ز  دم وتطقکم   ووینی   ییوسکتن بک  م د انکم قکزل    

وتجی ل با تشککی  م د انکم سکفی م دل  امد دمیکا      

 یب  دلی  وول زیادل دم و  ان . این م د ود  زم وی

از جمل  اجکشا    لها  انسانی وسیش دستخو   عالیت

ل ب ب  نواوی د مدسکت آها  س ساز    انتقال  وش%

اوک اث    یم م د انک ل ساز ل او اث جاده دم وا ی 

وزامع   با ات دم وا یم م د ان    بشدا ت  کن    

 Nationalواسکک  از بسککتش م د انکک   کک ه اسککت )  

geographical organization, 2004.د 

از  یشبک  یدم وکول  1392دم وهشواه  بشدام  نمون 

ب  سمت  دست ییناز م د انم والقا  از یا یلووتشک 90

 5تککش از  واصکک  کککم)بککا   یسککت اها 33بایدسککت دم 

د بک  کمک  دسکت اه    دLotfi, 2012) اسا  بش یلووتشک

د. 1د انجام    ) کک   Samus Mp750الکتش  وکش )

ها ب  نککو  انتخکاب  ک ن  کک  همکم تتکوع        ایست اه

د. Lotfi, 2012زیست اهی دم دستش  ما  او   ون  )

گیکش  دم وک  د    دم هش ایست اهل وول ایست اه نمونک  

هکا  وختلکا    گیکش  دم زیسکت اه   وتش بودل نمونک   30

ووجود دم م د ان  دم س  وسیش وختلکا دم  کالف   

 Johnson andجهکککت جشیکککا  انجکککام  ککک  )  

Arunachalam, 2009ها از تومها   د. دم همم ایست اه

دسککت ایسککت اه بککشا   یشککتیبا  دم بایدسککت   یککایین

 Price andجلوگیش  از  کشام واهیکا  اسکتفاده  ک  )    

Peterson, 2010گیکش  سکعی  ک  همکم      ی نمون د. و

هککا بعکک  از  هککا  ووجککود صککی   ککون . نمونکک  نمونکک 

دمص  بیهکو    1/0آ م  دم وکلول گ  ویخ   جمع

بکشدام   ک .    هکا عککس    ک ن    از سکمت بک  آ    

هکا  صی  ک ه بک  کمک  کلیک ها         تاسایی نمونک  

د Coad (2014ها  دا لی ایکشا     تاسایی واهیا  آب

  Abdoli and Naderi (2009 د انجککام   تعکک اد هککش

گون   مام    . دم یایا ل یس از اومیتا  از بازیکابی  

هال همم واهیا  صی   ه ب  م د ان   ق مت  تا  نمون 

   د.Price and Peterson., 2010بازگشدان ه   ن  )
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 برداری های نمونه . موقعیت استان البرز، رودخانة طالقان و ایستگاه1شکل 

 

گیکش ل   ل بال اصل  بع  از نمونک  ها دم همم ایست اه

دل cmدل عکشن ) mوتغیشها  وکیطی  کاو  امتفکاع )  

د   C°دل دوکا ) cm/sدل سشعت جشیا  آب )cmعمق )

د سکتجش  ک ن .   cmقطش وتوسط ستگ  ال  بستش )

دم هککش ایسککت اه امتفککاع از سککطح دمیککا   ووقعیککت   

یککاب  جغشا یککایی وککک  بکک  کمکک  دسککت اه ووقعیککت

عشن م د ان  بکا اسکتفاده    د ثبت   .GPS) 1جهانی

دسککتل  سککط    از وتککش نککوام  دم سکک  نقطککم یککایین

هکا   گیکش    ویکان ین آ    بایدست هش ایسکت اه انک ازه  

وتزلم عشن م د ان  دم هش ایست اه دم نظش گش تک    ب 

نقطکک   20 کک . عمککق م د انکک  دم هککش ایسککت اه دم  

وتزلکم عمکق    گیش       ویان ین این اعک اد بک    ان ازه

 ,Gorman and Karrدم نظکش گش تک   ک  )    م د ان 

1978; Pusey et al., 1993   د. ب  کم  ال کو  جسکم

                                                      
1. Global Positioning System 

د سشعت جشیا  م د ان  سک   Hasanli, 2000 تا م )

هکا بعک  از  کشب دم     گیکش    ویکان ین آ    بام انک ازه 

 م  جسم  تا م یعتی   شی  اصالوی دمص   وو 

88/0 (Mahdavi, 2011 وتزلککم وتوسککط سککشعت  د بکک

د دم هککش ایسککت اه دم نظککش گش تکک   کک  m/s) جشیککا 

(Lotfi, 2012  د. دوککا نیککز دم هککش ایسککت اه بکک  وککوم

ت اد ی دم س  نقطک  از ایسکت اه بک  کمک  دسکت اه      

د ثبت  ک    ویکان ین   WTWالکتش نیکی قاب  وم  )

وتزلم دوا دم هش ایست اه دم نظش گش تک    این س  ع د ب 

گیش  از    . قطش وتوسط ستگ  ال  بستش با ویان ین

 20قطعکات سکتگ بسککتش بک  وککوم ت کاد ی دم وککی     

وتکشد ثبکت  ک      سکانتی  50دم  50کوادمات )بکا ابعکاد  

(Platts et al., 1983.د 

داوتککم امز  بهیتککم هککش یکک  از یاماوتشهککا      

د ککک   شا انککی SIزیسککت اهی ) ککا ص وطلوبیککتل  
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بکشدام  ما تککت تکیثیش     ها  نمون  ها دم ایست اه نمون 

یکز وبقکات هکش یک  از  اکتومهکا       دهت    ن قشام وی

 ک ه بک     زیست اهی با دمنظشگش تن زیسکت اه انتخکاب  

 HABSEL (Habitat Selection)ا ککزام  کمکک  نککشم

(Consulting, 2014; Version 1/0 د وکاسب    . این

 ود ک  داوتم وشبوط  وکاسب  ب  این صومت انجام وی

 کود   امز    ب  هش وتغیش کمّی ب  وبقاتی تقسیم وکی 

 کود. امز    د وشکخص وکی  SIق ام بهیتم هش وبق  )و

بک    SIc,i=%Uc,i/%Ac,iد وبق مابطم SIوق ام بهیت  )

 iوتغیش  وکیطی استل  cدست آو  ک  دم این مابط  

دمصکک  اسککتفادة وککاهی از   Uc,i%وبقککم آ  وتغیککشل  

ا   کاص از هکش یک  از وتغیشهکا  وکیطکی         وبق 

%Ac,i  ی است بود  آ  وتغیش وکیط دمص  دمدستش

(Guay et al., 2000; Waddle, 2012 .یکین تع  بکشا د 

ی وومد بشمس ها  یژگیاز   ی هش  یت ا ص وطلوب

هککش  یککتوطلوب  عکک د یشوقککاد دم م د انککم والقککا ل

  هککا  ککا ص یوسککاب یککان ین  و یککینتع یسککت اها

وتزلکم  کا ص    ب   بشدام نمون  ها  یست اها یتوطلوب

ب     . تعیین  دم م د انم والقا یژگیآ    یتوطلوب

د ک  HSIوتظوم وکاسبم  ا ص وطلوبیت زیست اه )

بشا  گونم وومد وطالع  دم م د انم والقکا  از مابطکم   

 HSI = (SI1×SI2×…×SIn)1/nویککان ین هت سککی  

(Leaver et al., 2002; Chen et al., 2009; Chen et 

al., 2010ک   د استفاده   . دم این وعادل  ب  علت این

یکک  از  اکتومهککا    ت   نقککش هککی  ویککزا  اهمیکک 

 Deزیسکت اهی بک  صکومت کمّکی وشکخص نبکود )      

Kerckhove et al., 2008 د  اکتومهککا بکک  صککومت

 د. دمBovee, 1986دی ش تشکی    ن  ) یکسا  با ی 

ب  تشتیک   کا ص وطلوبیکت     SInتا  SI1این وعادل  

بشا  هش ی  از  اکتومها  زیست اهی )وستق د وومد 

 وطالع  است.

 نتایج. 3
تککشین امتفککاع دم داوتککم  نتکایج نشککا  داد ککک  وطلککوب 

ل 39/0وتکککش بکککا  کککا ص وطلوبیکککت  1550-1400

وتکش بکا    سکانتی  40-55تکشین عمکق دم داوتکم     وطلوب

تککشین عککشن دم  ل وطلککوب42/0 ککا ص وطلوبیککت 

ل 32/0وتکش بکا  کا ص وطلوبیکت      5تکش از   وقادیش کم

  وتش بش ثانیک  3/0-6/0تشین سشعت دم وقادیش  وطلوب

تشین قطش وتوسکط   ل وطلوب38/0با  ا ص وطلوبیت 

وتکش بکا  کا ص     سانتی 45-60ستگ بستش دم وقادیش 

تش از  تشین دوا دم وقادیش بیش ل وطلوب33/0وطلوبیت 

 33/0گشاد با  کا ص وطلوبیکت    دمجم سانتی 18-16

 د. 1قشام دامن  )ج  ل 

وقادیش  ا ص وطلوبیت هش یک  از  اکتومهکا    

واهی دم م د انکم والقکا  دم    سیاه وکیطی بشا  گونم

آ مده   ه است. دم بکین وتغیشهکا  وکومد     2ج  ل 

د   امتفککاع 938/0تککشین ) بشمسککیل عمککق داما  بککیش

د وقکک ام  ککا ص وطلوبیککت 763/0تککشین ) داما  کککم

واهی دم این م د انک  بکود. وکاسکبم     بشا  گونم سیاه

 HSI ا ص وطلوبیت زیست اه نشا  داد کک  ویکزا    

 813/0وکاهی بشابکش    والقا  بشا  گونکم سکیاه   م د انم

 است.

نتایج همچتکین نشکا  داد کک  تمکاوی وتغیشهکا       

دام   همبسکت ی   زیست اهی وومد بشمسی مابطم وعتکی 

هککا   هککا  وطلوبیککت  یژگککی  بککاییی بککا  ککا ص 

د ک  بیان ش مابطم بای  این 2زیست اهی دامن  ) ک  

 ی است.واه  اکتومها با وضوم    شا انی گونم سیاه
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 مقادیر مطلوبیت زیستگاه و متغیرهای زیستگاهی ةنمودارهای رابط .2شکل 

 
 ها آن ( برایSIوجود دارد و شاخص مطلوبیت ) ها آن نظر در مورد گونةطبقات هر متغیر که  .1جدول 

SI  وتغیش بت   وتغیش وبق SI  وتغیش بت   وتغیش وبق SI  وتغیش بت   وتغیش وبق 

11/0 10>-8 

 ادو

32/0 5>-0 

 

 

 عشن

39/0 1550>-1400 

 

 امتفاع

24/0 12>-10 24/0 10>-5 31/0 1700>-1550 

11/0 14>-12 16/0 15>-10 15/0 1850>-1700 

21/0 16>-14 15/0 20>-15 16/0 2000>-1850 

33/0 18>-16 13/0 25>-20 33/0 3/0>-0 

 

 سشعت

17/0 15>-0 

 قطش وتوسط 

 ستگ بستش

35/0 25>-10 

 عمق

38/0 6/0>-3/0 

21/0 30>-15 23/0 40>-25 2/0 9/0>-6/0 

28/0 45>-30 
42/0 55>-40 08/0 2/1>-9/0 

34/0 60>-45 

 

 ماهی سیاه گونةطالقان برای  رودخانة( HSIمقادیر شاخص مطلوبیت کل برای هر متغیر و شاخص مطوبیت زیستگاه ) .2جدول

 HSI دوا قطش ستگ بستش ت جشیا سشع عشن عمق امتفاع 

SI 763/0 938/0 791/0 841/0 769/0 788/0 813/0 
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 گیری . بحث و نتیجه4
وقادیش  ا ص وطلوبیت  اکتوم سشعت بکشا  گونکم   

د دم م د انکم والقکا  نشکا     C. gracilisوکاهی )  سیاه

ده  ک   اکتوم سشعت داما  مابطم وتفی با وقادیش  وی

  عبامت دی ش نکواوی بکا    ا ص وطلوبیت است   ب

اسکت. دم   SIتکش  از   سشعت کم داما  وقکادیش بکیش  

بشا   اکتوم عمق بت ا   SIوالی ک  تغییشات وقادیش 

دم  1/0تکش از   وشخص نبود   این تغییشات دم و  کم

داوتم تغییشات عمکق دم ایکن م د انک  اسکت. نتکایج      

ده  کک   اکتومهکا  عمکق       وطالعات دی ش نشا  وی

   کاکتوم  الک    وکؤثش دم یکشاکتش       سشعت آب د

اسکت    هکا  واهیکا  دم زیسکت اه     شا انی ا کشاد گونک   

(Baker and Ross, 1981     د. این دم وکالی اسکت کک

تش از وتغیکش   تیثیش وتغیش سشعت دم یشاکتش واهیا  بیش

 Teresaعمق است  بتابشاین ب  کم   اکتوم سشعت )

and Casatti, 2013 انی بسیام  توا   شا   وبی وی د ب

بیتکی ککشد.    هکا ما یکیش   ها  آبز  دم م د ان  از گون 

دهک    د نشکا  وکی  Baker and Ross  (1981وطالعکم  

هکا     یژه واهیا  دم انک ازه  تع اد زیاد  از واهیا ل ب 

 کون ل زیکشا    تشل ب  وا یم م د ان  وک  د وی کوب 

ها  ویانی م د انک  سکشعت بکایتش یکا عمکق       قسمت

ککمل   یاناتدم جشما دامن . ب  عال هل  تش یا هش د  بیش

دم  لهمانت  سشعت لدمدستش  یعمق   یو ش جلبک

 واهتکک  بککود واهیککا   یزنکک گ  داوتککم وطلککوب بککشا

(Light-foot and Jones., 1979.بتکا بکش نتکایج ایکن      د

توانک    تکقیقل داوتم باییی از عمق وکومد بشمسکی وکی   

. ایکن  واهی  شاهم کتک   وطلوبیت وشابهی ما بشا  سیاه

  عیت اوتمایً ب  دلی  توزیع یکسا  ذ ایش  ک ایی  

ها  یو شی  وتاس  از جمل  وششات آبز    جلب 

وتزلم وکواد  ک ایی    ها  بستش ب  )یشیفیتو د م   ستگ

هاسکت کک  ووجک   ک ه      این گون  دم همم زیست اه

  است اثشگ ام   اکتوم عمق ب  و اق  کاهش یاب .

زایش  اکتوم امتفاع نتایج همچتین نشا  داد ک  ا 

تیثیش وتفی دم وطلوبیکت زیسکت اه انتخکابی دم گونکم     

تکشل   واهی دم این وطالع  دامد   دم امتفاعات ککم  سیاه

دهت   تش بود. وطالعات نشا  وی  ا ص وطلوبیت بیش

ک   اکتوم امتفاع از جمل   اکتومها  وهم دم زیست اه 

ز هکا  واهیکا  دم بسکیام  ا    انتخابی    شا انکی گونک   

د. ایکککن Porter et al., 2000هاسکککت ) م د انککک 

توا  بکا دمنظشگکش تن بتک   کاکتوم      گیش  ما وی نتیج 

دی ش از جمل  سشعت جشیا ل دوا    ی  بهتش تفسیش 

م د ک  با کاهش امتفکاعل  کی  بسکتش     کشد. انتظام وی

م د ان    دم نتیج  سشعت جشیا  آب ککاهش یابک    

وکاهی   ونکم سکیاه  ک  این  شایط بسیام وطلوب بکشا  گ 

م د کک  بکا ککاهش     است. از سو  دی ش هم انتظام وی

امتفککاعل دوککا  هککوا  وکککیط   دم نتیجکک  دوککا  آب 

د   وطکابق  Ardakani, 2001م د ان  ا کزایش یابک  )  

نتایجل ا زایش دوا وتجش ب  ا زایش  شا انی واهیکا  دم  

ها   ه   دم نتیج  وقادیش  کا ص وطلوبیکت    ایست اه

 ا زایش یا ت  است. این نتایج اوتمکایً  دم دواها  بای

ها  وتابولیسمی  ب  دلی  امتباط بین دوا   نشخ  اکتش

هاسکت     و شف انشژ ل تولی ور ل م     م تام گون 

(Beamish et al., 2006 هکا دم دوکا  آبل    د. تفکا ت

سشعت   وق ام جشیکا  ایکن اوککا  ما بکشا  بش کی      

میکز    تخکم  کتک  کک  از بسکتشها     ها  شاهم وکی  گون 

هککا  وتفککا ت سککال اسککتفاده کتتکک   وشککابهی دم د مه

(Littlejohn et al., 1985.د 

دمبامة  اکتوم عکشن م د انک ل نتکایج نشکا  داد     

تکش بودنک     ا  از م د ان  ک  داما  عشن ککم  نواوی
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د SIتکش   واهی )وقادیش بیش تش  از ا شد سیاه تع اد بیش

دهک  کک     یان . وطالعات نشا  وک  ما دم  ود جا  داده

تش وطلوبیت کمی  ها  با عشن م د انم بیش زیست اه

ها  وختلا واهیا  تشجیح  بشا  زیستن دامن    گون 

عکشن زیسکت کتتک      هکا  ککم   دهت  دم زیسکت اه  وی

(Littlejohn et al., 1985 د. وطالعککمHorowitz  

د نیز نشا  داد ک  بسیام  از واهیا  سکاکن دم  1978)

گکشا   خکاب زیسکت اه عکام   ها  کوبک  دم انت  م د ان 

واهی نیکز از ال کو  وشکاب      هستت . بتابشاین گونم سیاه

کتک .  اکتومهکایی    ا  تبعیت وکی  سایش واهیا  م د ان 

بو  عمقل دوال  فا یت آب   تولی  یشیفیتو  ب  ووم 

 یشوستقیم تکت تیثیش  اکتوم عشن م د انک  اسکت.   

تش م د ان  سب   ک ت جشیکا ل    بتابشاین عشن بیش

 تش  واه    .    یو ش جلبکی کم عمق

همچتین امتباط وربت بین  کا ص وطلوبیکت بکا    

دهتک ة نقکش وربکت     قطش وتوسکط سکتگ بسکتش نشکا     

واهی  قطعات ست ی بزمگ دم ا زایش تع اد گونم سیاه

انک  کک     دم م د انم والقا  است. وطالعات نشا  داده

دهت ة بستش   سشعت جشیا   نوع   ان ازة وواد تشکی 

ان    اجتماعات  ومها  وهمی دم انتخاب زیست اه اکت

  ت با تشکی  بسکتش   دم نتیجک     بزمگی از آبزیا  ب 

ان     ش متاً با  اکتوم عمق آب  سشعت جشیا  وشتبط

 ,.Jowett et al.,1990; Gore et alامتبکاط دامنک  )  

2001; Jowett and Richardson, 1990; Quinn and 

Hickey, 1990وطلوبیت بسکتشهایی کک    د. بایتشبود  

قطعات ست ی بزمگ دامن  اوتمایً ب  دلی  این اسکت  

وتزلم یتاه اهی دم  توانت  ب  ک  قطعات بزمگ ستگ وی

بشابش جشیا  استفاده  کون    بک  دلیک  ایجکاد سکطح      

تش دم یشت سکتگ تکشاکم    تش    ضا  وشدة بیش بزمگ

تکش  از وکواد  ک ایی آبکز  دامنک  کک  دم زیکش         بیش

کتت . بتابشاین قطعات سکت ی     بستش م   ویها ستگ

 Liانک  )  کتت ة   ا نیز وطش% وتزلم وتبع تیوین بزمگ ب 

et al., 2009.د 

وطککابق وطالعککات نقککش  اکتومهککا  وکیطککی دم 

زیست اه انتخابی واهیا ل اهمیت نسبی هکش  کاکتوم دم   

هکا  آبکز  بک       شا انی   انتخاب زیسکت اه دم گونک   

 Liعمق ) <سشعت <ود: بستش  صومت زیش تعیین وی

et al., 2009     د. دم این وطالعک  نیکز زیسکت اه انتخکابی

تکشل عکشن    د داما  امتفاع کمC. gracilisواهی ) سیاه

تکش     هکا  دم کت   تشل سکتگ  تشل سشعت جشیا  کم کم

دوا  بایتش اسکت.  جکود ایکن  کشایط دم م د انکم      

والقا  ووج   ک ه اسکت کک  ایکن م د انک  بکشا        

زیست اه بسیام عکالی بکشا  زیسکت با ک .      واهی سیاه

وق ام  ا ص وطلوبیت زیسکت اه وشکک  واصک  از    

ده  کک  م د انکم    د نشا  وی813/0ویان ین هت سی )

وکاهی داما  وطلوبیکت عکالی     والقا  بشا  گونم سکیاه 

 است.
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