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 چکیده
رو از ایز  . های زیستگاه یک گونه نقش بسزاایی دارد در ارائه توصیفی دقیق از ویژگی یستگاهیز هاییژگیو یتمطلوب هایشاخصمطالعه 

در  (Oxynoemacheilus bergianus)گونه سگ ماهی جویبزاری  شاخص مطلوبیت  و یستگاهیز هاییژگیو با هدف بررسیمطالعه ای  

زیستگاهی  فاکتورهایو فراوانی افراد  ،های زیستگاهی ای  گونهبرای بررسی ویژگی. محدوده پراکنش آن در رودخانه طالقان انجام پذیرفت

، pH، (C°)، دمزا  (m/s)، سزرعت جریزان   (درجزه )، شیب (m) رودخانه ، عرض(cm)آب ، عمق (m) از سطح دریا ارتفاعفاکتور  21شامل 

، تعداد قطعات سنگ بارگتر (cm)، قطر متوسط سنگ بستر (TDS( )ppm)، مواد جامد محلول کل (EC( )Ṥµ)ضریب هدایت الکتریکی 

نتزای   . قرار گرفزت  سنجشدست به سمت باالدست رودخانه طالقان مورد پایی ایستگاه از  33در  ،شاخص سنگ بستر و مترسانتی 12از 

، متزر سزانتی  21-01متزر، عمزق    2521-2011تری  زیستگاه برای گونه سگ ماهی جویباری در نواحی دارای ارتفاع مطلوب نشان داد که

گزراد، مقزادیر   درجه سانتی 23-2/22، دمای 2/5-0برابر pHدرجه، مقادیر  2/1-2 متر بر ثانیه، شیب 9/1-1/2متر، سرعت  21-10عرض 

EC 501-031 مقادیر ،TDS  برابر(ppm )121-111 تعداد سنگ بارگ ،(>cm 12 ) قطر متوسط سزنگ   در هر کوادرت، عدد 2کمتر از

 یسزتگاه ز یزت مطلوبشزاخص  وجود ای  شزرایط بزا   . درصد قرار داشت 0-0درصد شاخص سنگ بستر برابر و  مترسانتی 22بستر کمتر از 

 .باشدمتوسط مییک زیستگاه سگ ماهی که رودخانه طالقان برای گونه  دهدینشان م 210/1
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 مقدمه. 1
تهیزه   های اخیر نیاز رو به رشزدی بزرای  در طول سال

بزه  آب شزیری   نش بسزیاری از ماهیزان   کالگوهای پرا

ایزز   .دوجززود دارحسززا   بززومی و خصزو  ماهیززان 

وسزعت  و نیزا  هزا  مکزانی و زمزانی گونزه   توزیع الگوها 

د نززدهمززیرا توضززیح  آنهززازیسززتگاه مززورد اسززتفاده 

(Conover et al., 2000.)    گزام اول در ایز  راسزتا، 

ارتبززاف فاکتورهززای زیسززتگاهی و الگوهززای  بررسززی 

 چنزدمتییره  لمزد چنزدی    .دباشمیپراکنش ماهیان 

با الگوهزای   یزیستگاههای ویژگیبرای تعریف ارتباف 

 Manly et)ماهیزان وجزود دارد   فراوانی و پزراکنش  

al., 1993). ، ایآنزال  های مبتنی بزر لمد در ای  بی-

و  فراوانزی  الگوهزای  سزازی برای مزدل  رگرسیونهای 

مورد در ارتباف با فاکتورهای محیطی ماهیان  پراکنش

 Fausch) گرفته اسزت از محققان قرار  یاریتوجه بس

et al., 1988.) 

اباار مهمی زیستگاه فیایکی  مربوف به بخش هایمدل

هززای آبززی بززه خصززو   اکوسیسززت  بززرای مززدیریت

 تبززدیل شززده اسززت   یارودخانززه هززایاکوسیسززت 

(Bockelmann et al., 2004 .)  ارزیزابی   ،هامدلای

براسزا    انبایز بسزیاری از آ مطلوبیت زیستگاه بزرای  

سزرعت   آب، از قبیل عمق زیستگاه متییرهای فیایکی

(. Bovee, 1982)سزازند  ممک  مزی جریان و بستر را 

شناسززایی متییرهززای کلیززدی زیسززتگاه کززه بخززش  

های ماهیان تشزکیل  فیایکی زیستگاه را برای جمعیت

 ،دهند، مورد توجه بسزیاری از محققزان قزرار دارد   می

هزای مطلوبیزت   تواند به تسهیل کزاربرد مزدل  زیرا می

هزای  زیستگاه بالقوه برای حمایزت گونزه   برای ارزیابی

بزا در اختیزار   (. Zorn et al., 2002)مه  منجر شود 

توان الگوهزای  داشت  ای  قبیل اطالعات به خوبی می

هزای مزورد ن زر    اولویت انتخاب زیسزتگاه و زیسزتگاه  

 ,.Guay et al)هزا را بزه خزوبی مشزخص کزرد      گونه

فرآیند انتخزاب زیسزتگاه بزا در ن زر گزرفت        (.2003

امکان در دستر  بزودن واحزدهای زیسزتگاه، بزدی      

معنی است که افزراد یزک گونزه بزه نسزبت بیشزتری       

ها را اشیال کزرده و عالقزه   برخی از نواحی یا زیستگاه

دهنززد کمززی بززه اشززیال سززایر نززواحی نشززان مززی   

(Rosenfeld, 2003 .) در تعیی  ارتباف بی رواز ای  

هزای محیطزی، بایسزتی عزالوه بزر      یک گونه و ویژگی

اطالعات مربوف به حضور گونزه، فراوانزی آن و دامنزه    

تیییرات فاکتورهای محیطی در آن ناحیه نیا در ن زر  

 ;Tabatabaie et al., 2013)گرفتزززه شزززود 

Tabatabaie et al., 2014.) 

 Habitat Suitability)سازی مطلوبیت زیستگاه مدل

Modelling )باشزد  ی مزی شناسیک اباار مفید در بوم

(Bovee & Zuboy, 1988 .)  هزا بزر   ای  مدلاسا

 میزاان  باشد کهمی (SI) های مطلوبیتاسا  شاخص

کیفیت زیستگاه را به عنزوان تزابعی از یزک یزا چنزد      

 ,.Brown et al)دهنزد  متییر زیسزتگاهی ارائزه مزی   

-مزی ای از شرایط زیسزتگاهی  برای هر دامنه(. 2000

 را بززه کززار بززردهززای مطلوبیززت زیسززتگاه مززدلتزوان  

(Guisan & Zimmermann, 2000) .در ای  مدل-

 هزا تعداد کمی از ایستگاهبرای ارزیابی هر زیستگاه  ،ها

 در نهایزت د و گیرنمیگیری قرار مورد مطالعه و نمونه

 Habitat)مقززادیر شززاخص مطلوبیززت زیسززتگاه    

Suitability Index=HSI )ایز   در . شودمحاسبه می

، (5/1-2)امتیاز باال  ،با کیفیت عالی هاایستگاه هامدل

-5/1) امتیزاز میانزه   ،های با کیفیزت متوسزط  ایستگاه

-3/1) امتیاز پزایی   ،های با کیفیت ک و ایستگاه( 3/1

1( )Brooks, 1997)  هزا،  ایز  مزدل   .خواهند داشزت

برای تعیی  در دستر  بودن زیستگاه بزرای بسزیاری   

شزور و شزور و یزا تعیزی      های آب شیری ، لبگونهاز 

مزورد   زیسزتگاه در ترجیح و یا نیاز زیسزتگاهی گونزه   

بینزی  که عموماً بزا هزدف پزیش    گیرندقرار میبررسی 

 Brown et)شزود  های انسانی انجام میاثرات فعالیت

al., 2000 .)هزا بزرای ارزیزابی اثزرات     بعالوه ای  مدل

از قبیزل اثزرات احزدا     های مختلف کنتزرل آب  طرح

سدها بزر وضزعیت اکولزوییکی رودخانزه و نیزا بزرای       

هزای  تعیی  حداقل جریان مزورد نیزاز بزرای جمعیزت    

-هزا مزی  مزدل ای  همچنی  . شوندآبایان استفاده می

هزای  سزازی و ارزیزابی اثزر پزرویه    توانند بزرای شزبیه  

متییرهای محیطی مسزتقل  یییر احیاسازی به وسیله ت
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 ;Shuler & Nehring, 1994)اسززتفاده شززوند 

Shields et al., 1997.) 

یزک از متییرهزای    با وجود اینکه برای ارتباف بی  هر

متفاوت زیسزتگاهی از قبیزل پوشزش گیزاهی، انزدازه      

بسززتر، عمززق و سززرعت و فراوانززی افززراد هززر گونززه،   

ای بززه طززور جداگانززه ( SI)هززای مطلوبیززت شززاخص

 HSIیزک   هبز بزرای دسزتیابی   شوند؛ امزا  محاسبه می

 شزوند ترکیزب  بزا یکزدیگر    تکی بایدها  SIای مرکب 

(Terrell, 1984; Bovee, 1986 .)   اغلزب محققزان

هززر یززک از   SIمرکززب،  HSIبززرای دسززتیابی بززه   

. کننزد متییرهای زیستگاهی را در یکدیگر ضزرب مزی  

ها به عنزوان رو  نمزوی یزا رو  اشزترا      ای  مدل

 ,.Brown et al)شوند ه شناخته میمطلوبیت زیستگا

ای  فرض مرکب،  HSI محاسبه ای  رو در (. 2000

ماهیزان در انتخزاب یزک    کزه   شزود در ن ر گرفته می

از متییرها اولویزت فزردی در   کدام  زیستگاه برای هیچ

هزای  SIضزرب  بنابرای  در ای  رو ، . گیرندن ر نمی

 Scott)مشابه ضرب احتماالت با همدیگر است  فردی

& Shirvell, 1987 .) 

 Oxynoemacheilus)درود یماهی جویباری سفسگ

bergianus )  متعلززق بززه خززانوادهNemachelidae 

ارومیزه و  ار، ی خهاچههای دریاباشد که در حوضهمی

به توان ای  گونه میهای از ویژگی. نمک پراکنش دارد

هزای  ، وجود لکهتا حدودی فرورفتهدمی صاف و  وجود

هزای نزامن   بزر    لکهوجود ، ای تا تیره در پهلوهاقهوه

ای در رنزگ سزفید نقزره    و هزا قاعده باله ها وروی باله

 ;Abdoli, 2000) اشززاره کززرد  سززطح شززکمی 

Tabatabaie et al., 2013) .    کزه در  بزا وجزود ایز

( 1121)همکززززززاران  و Tabatabaie یمطالعززززززه

 فاکتورهززای بززارگ مقیاسززی از قبیززل ارتفززاع، عززرض

ذرات بسزتر را بزه   ، سزرعت جریزان و انزدازه    رودخانزه 

کننده الگوی پزراکنش ایز    عنوان عوامل مه  و تعیی 

اند ولی بزه علزت   گونه در رودخانه کردان معرفی کرده

گسترده بزودن دامنزه پزراکنش ایز  گونزه در آبهزای       

یک ورد نیازهای اکولوی، در م(Abdoli, 2000)داخلی 

در  آن حوضزه پزراکنش  بسیاری از نقزاف  ای  گونه در 

 & Abdoli)عززات کمززی وجززود دارد  ایززران اطال

Naderi, 2009 .)     بحز  ایز  در حزالی اسزت کزه در 

تزری  مشزکل   مهز  بزی  آحفاظت از زیستگاه و منزابع  

ویزژه  ههای آبای بز در مورد گونهفقدان اطالعات کافی 

اشزد  بمزی در زیسزتگاه اختصاصزی آنهزا    ماهیان بومی 

(Abdoli et al., 2011 .) های دخالت وسعهتبه دلیل

کمبزود اطالعزات در   انسانی در رودخانه طالقان و نیزا  

شززناخت ، مطالعززه حاضززر بززا هززدف مزورد ایزز  گونززه 

و  یسززتگاهیز هززاییژگززیو یززتمطلوب هززایشززاخص

در محززدوده  گونززه یزز ا یسززتگاهز مطلوبیززتشززاخص 

. حوضه دریای خار انجام شزد  واقع درطالقان رودخانه 

شناسزایی بسزیاری از    امکانانجام ای  قبیل مطالعات 

و  را فزراه  کزرده   بزومی  اننیازهای زیسزتگاهی ماهیز  

رودخانزززه  اکوسیسزززت مزززدیریت در  توانزززدمزززی

  .سفیدرود مفید باشند/طالقان

 هامواد و روش. 2
-کوه ازکیلومتر،  201 با طولی حدود طالقان،رودخانه 

 سرچشزمه  تهران شمال در بارگ کهار و کندوان های

 دریافزت  بزا  غرب، به شرق جهت با حرکت در و گرفته

 و دیززاان جملززه از کوچززک و بززارگ رود 22 از بززیش

 غزرب  سمت به طالقان دره در کرکبود در طول مسیر،

 شزهر  جنزوبی  حاشزیه  از عبزور  از پس. یابد می جریان

 بزه  شزهر   روسزتای  غزرب  کیلزومتری  22 و طالقان

 نتیجزه  در و پیونزدد مزی  المزوت  و انزد   هایرودخانه

 پزرآب  رودخانزه  رود،طالقزان  بزه  رودهزا  ایز   پیوست 

 در نهایت ایز  رود در ناحیزه  . آیدمی وجود به شاهرود

 National) شزود مزی  سفیدرود رودخانه منجیل وارد

geographical organization, 2004). 

برداری در طی مهرماه نمونه :برداری از ماهیاننمونه

دسززت رودخانززه طالقززان بززه ، از قسززمت پززایی 2391

و بزا فواصزل    یلزومتر ک 91بزه طزول   )باالدست، سمت

در یزک خزط نمونزه     (یلزومتر ک 2کمتزر از   یستگاهیا

(Transect )  33متززر در  31در مسززیری بززه طززول 

ایستگاه و به صورت سه تکرار از سمت پایی  ایسزتگاه  

بززه سززمت بززاال بززا اسززتفاده از دسززتگاه الکتروشززوکر  
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(Samus Mp750 )  انجزززام شززد(Esteves & 

Lobón-Cerviá, 2001 )برای اطمینان از . انجام شد

هزا از یزک تزور    ایسزتگاه  تمامیها در صید کامل نمونه

ساچو  پشتیبان و نیا یک تور گوشگیر ریزا چشزمه   

استفاده شد و کلیزه ماهیزان موجزود در هزر ایسزتگاه      

های صید شده بعد از بیهوشی نمونه. دآوری شدنجمع

  Coad، براسزا  یک درصزد گزل میخزک   در محلول 

مورد شناسایی قرار گرفته و تعداد آنهزا ثبزت   ( 1122)

هزای در آب رودخانزه   در پایان ای  مرحله نمونزه . شد

قرار داده شدند و بعد از اطمینزان از بازیزابی شزنا، در    

 . زیستگاه رهاسازی شدند

 

 
 .برداریهای نمونهو ایستگاهاستان البرز، رودخانه طالقان موقعیت ( 1شکل 

متییرهزای محیطزی    :سنجش متغیرهای محیطی  

انجزام   مطالعزات  براسا در ای  مطالعه مورد سنجش 

 Nemacheilidaeهای خانواده در برخی از گونهشده 

(Tabatabaie et al., 2013; Tabatabaie et al., 

 ،هزا بالفاصله بعد از صید نمونزه  .شدندانتخاب  (2014

. گیززری و ثبززت شززدندمتییرهززای زیسززتگاهی انززدازه

از  ارتفاع :متییر 21شامل  شده گیریاندازهمتییرهای 

، (m) رودخانه ، عرض(cm) آب ، عمق(m) سطح دریا

، pH، (C°) ، دمزا (m/s) ، سرعت جریان(درجه) شیب

 ، مززواد جامززد(Ṥµ) (EC)ضززریب هززدایت الکتریکززی 

 قطر متوسط سنگ بستر ،(ppm) (TDS)کل محلول 

(cm) ،در  مترسانتی 12عات سنگ بارگتر از تعداد قط

در هزر ایسزتگاه   . نزد بود شزاخص بسزتر   وهر کوادرت 

بزه   و ارتفاع از سزطح دریزای آزاد  موقعیت جیرافیایی 

ثبززت  (GPS)یززاب جهززانی وسززیله دسززتگاه موقعیززت

عرض رودخانه با استفاده از متر نزواری در سزه    .شدند

-دست، وسط و باالدست هر ایستگاه اندازهنقطه پایی 

گیری و میانگی  اینها به عنوان عرض رودخانه در هزر  

عمزق رودخانزه در هزر    . ایستگاه در ن زر گرفتزه شزد   

گیری شده و میانگی  ایز   نقطه اندازه 11ایستگاه در 

ه در ن زر گرفتزه شزد    اعداد به عنزوان عمزق رودخانز   

(Gorman & Karr, 1978; Pusey et al.,1993 .)

الگزوی جسز     اسزتفاده از  سرعت جریان رودخانزه بزا  

سززه بززار در هززر ایسززتگاه ( Hasanli, 1999)شززناور 

نها به عنوان متوسزط سزرعت   آگیری و میانگی  اندازه

، pHدمزا،  (. Lotfi, 2012)در ن ر گرفته شزد   جریان

EC  وTDS   نیا در هر ایستگاه بطور تصادفی در سزه

نقطه از ایستگاه به کمزک دسزتگاه الکترونیکزی قابزل     

-هبز ترتیب هب ثبت شد و میانگی  آنها( WTW)حمل 

در هزر ایسزتگاه    TDSو  pH ،ECمقادیر دما،  عنوان

بزا  رودخانه ( m/km)بستر  شیب. نددر ن ر گرفته شد

در سزه نقطزه    (Sunto) سن استفاده از دستگاه شیب
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ابتدا، وسط و انتهزای طزولی   ( در میانه عرض رودخانه)

گیززری و میززانگی  آن بززه عنززوان هززر ایسززتگاه انززدازه

 ن ر گرفته در ایستگاهمتوسط شیب رودخانه برای آن 

گیری از قطر متوسط سنگ غالب بستر با میانگی . شد

و نیا تعداد سنگ بستر بارگتزر از  قطعات سنگ بستر 

به طور تصادفی در طزی  در هر کوادرت متر سانتی 12

ثبزت شزد   ( سانتی متر 21در  21با ابعاد)کوادرات  11

(Platts et al., 1983.) ها با توجه به تنوع قطر سنگ

انتخزاب   یبزه نحزو   یبر آن شد که پالت انتخزاب  یسع

 شززاخص بسززتر. باشززد یسززتگاهشززود کززه معززرف آن ز

(SI%) یزر از فرمزول ز  یان (Bovee 1982; Jowett 

& Richardson, 1999 )یدمحاسبه گرد. 

-سنگ صخرهمساحت ناحیه )×  10/1= بستر شاخص

 10/1( + یتخته سزنگ مساحت ناحیه )×  15/1( + یا

مسزاحت  )×  12/1( + سزنگ فزر   مساحت ناحیه )× 

 (ایماسهمساحت ناحیه )×  132/1( + یشنناحیه 

برای هر یک از فاکتورهای زیستگاهی  :هاآنالیز داده

 هاافراد گونهکه فراوانی ( SI)شاخص مطلوبیت  مقادیر

-برداری را تحت تأثیر قرار میهای نمونهدر ایستگاه

دهند و نیا طبقات هر یک از فاکتورهای زیستگاهی 

-با در ن ر گرفت  زیستگاه انتخاب شده به کمک نرم

 HABSEL (Habitat Selection)افاار 

(Consulting, 2014; Version 1/0 )محاسبه شد .

فاکتور هر  یتشاخص مطلوب محاسبه مقادیر یبرا

ای   یعدد یرمقاد ی در رودخانه طالقان،مورد بررس

هر شاخص برای هر یک از فاکتورهای زیستگاهی در 

 هایشاخص یحساب یانگی و م یی تع یستگاها

 یبردارنمونه هاییستگاها هر فاکتور در کلیه یتمطلوب

فاکتور در ن ر گرفته آن  یتعنوان شاخص مطلوبهب

( HSI)محاسبه شاخص مطلوبیت زیستگاه  برای .شد

 معادلهکل برای گونه مورد مطالعه در رودخانه طالقان 

 HSI = (SI1×SI2×…×SIn)1/nمیانگی  هندسی 

(Gan & McMahon, 1990 )قرار استفاده ورد م

در صورت صفر بودن هر  معادله،ای   در. گرفت

متییری سایر متییرها نیا نامطلوب تلقی شده و 

 Brown et)زیستگاه برای گونه هدف نامطلوب است 

al., 2000 .) ، علت اینکه در ای  معادله بههمچنی

میاان اهمیت و نقش هیچ یک از فاکتورهای 

 De)زیستگاهی به صورت کمی مشخص نبود 

Kerckhove et al., 2008)،  فاکتورها به صورت

 در(. Bovee, 1986)یکسان با یکدیگر ترکیب شدند 

به ترتیب شاخص مطلوبیت  SInتا  SI1 ،ای  معادله

مورد ( مستقل)برای هر یک از فاکتورهای زیستگاهی 

 .باشندمطالعه می

 

 نتایج. 3

تری  زیستگاه برای گونزه سزگ   نتای  مطلوببراسا  

رودخانززه طالقززان  O. bergianusمززاهی جویبززاری 

متززر بززا شززاخص  2521-2011نززواحی دارای ارتفززاع 

متززر بززا شززاخص سززانتی 21-01، عمززق 2مطلوبیززت 

 متر با شاخص مطلوبیت 21-10، عرض 2/1مطلوبیت 

متززر بززر ثانیززه بززا شززاخص   9/1-1/2، سززرعت 02/1

درجززه بززا شززاخص    2/1-2 ، شززیب5/1مطلوبیززت 

بزززا شزززاخص  pH 0-2/5، مقزززادیر 99/1مطلوبیزززت 

گراد بزا  درجه سانتی 23-2/22، دمای 99/1بیت مطلو

بززا  EC 501-031، مقززادیر 90/1شززاخص مطلوبیززت 

بزا   TDS 121-111، مقزادیر  09/1شاخص مطلوبیت 

( 12<)، تعزداد سزنگ بزارگ    01/1شاخص مطلوبیت 

، قطززر 09/1عززدد بززا شززاخص مطلوبیززت  2کمتززر از 

متر با شزاخص  سانتی 12متوسط سنگ بستر کمتر از 

 0-0، درصززد شززاخص سززنگ بسززتر 90/1مطلوبیززت 

 (.1 جزدول ) باشدمی 20/1درصد با شاخص مطلوبیت 

مقززادیر شززاخص مطلوبیززت هززر یززک از فاکتورهززای  

 .Oمحیطززی بززرای گونززه سززگ مززاهی جویبززاری   

bergianus  آورده شزده   3رودخانه طالقان در جدول

در بی  متییرهزای مزورد بررسزی، عمزق دارای     . است

( 321/1)و ارتفزاع دارای کمتزری    ( 932/1)بیشتری  

مقززدار شززاخص مطلوبیززت بززرای گونززه سززگ مززاهی  

محاسززبه شززاخص . جویبززاری در ایزز  رودخانززه بززود 

رودخانزه   HSIمطلوبیت زیستگاه نشان داد که میاان 

 .Oرای گونززه سززگ مززاهی جویبززاری   طالقززان بزز 

bergianus  باشدمی 210/1برابر. 
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نتززای  همچنززی  نشززان داد کززه تمززامی متییرهززای   

دار و همبسزتگی  زیستگاهی مورد بررسی رابطه معنزی 

های زیستگاهی های مطلوبیت ویژگیباالیی با شاخص

که بیانگر رابطه باالی ای  فاکتورها بزا  ( 1شکل )دارند 

 .باشدگونه سگ ماهی جویباری می حضور و فراوانی

 

 
 برای آنها( SI)طبقات هر متغیر که گونه موردنظر در آنها وجود دارد و شاخص مطلوبیت ( 2جدول 

 SI طبقات متییر SI طبقات متییر SI طبقات متییر

از سطح  ارتفاع

 (m) دریا

2521-2511 1 
 (cm) عمق

12>-21 2/1 

 (m) عرض

21>-0 11/1 

2011-2521 2 01>-12 2/1 20>-21 09/1 

 آب سرعت

(m/s) 

 شیب 11/1 3/1-<0/1

 (درجه)

2>2/1 99/1 10>-20 09/1 

9/1>-0/1 10/1 2/2>-2 12/1 
 (C°) دما

2/22>-23 90/1 

1/2>-9/1 5/1 

pH 

2/5>-5 1/1 20>-2/22 10/1 

TDS (ppm) 

121>-111 01/1 0>-2/5 99/1 

EC (us) 

211>-021 21/1 

011>-121 1 2/0>-0 12/1 031>-211 12/1 

سنگ  تعداد 30/1 011-<021

 بارگ ربست

(>12 

 (مترسانتی

2>-1 09/1 501>-031 09/1 

قطر متوسط 

سنگ 

 (cm)بستر

22>-1 90/1 21>-2 30/1 021>-501 20/1 

31>-22 11/1 22>-21 23/1 
شاخص 

 سنگ بستر

0>-0 20/1 

0>-0 00/1 
 

 

 

 سگ ماه  جویباریرودخانه طالقان برای گونه ( HSI)مقادیر شاخص مطلوبیت برای هر متغیر و شاخص مطوبیت زیستگاه ( 3جدول 

 
از سطح  ارتفاع

 دریا

 عمق

 آب

 عرض

 رودخانه
  دما شیب جریان سرعت

SI 321/1 902/1 020/1 021/1 101/1 010/1 HSI 

 TDS pH EC 
قطر متوسط سنگ 

 بستر

شاخص سنگ 

 بستر

تعداد سنگ 

 بارگ
210/1 

SI 305/1 039/1 392/1 522/1 252/1 001/1  
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 .نمودارهای رابطه مقادیر مطلوبیت زیستگاه و متغیرهای زیستگاه  -2شکل 

 

 
References  
Abdoli, A. (2000).The Inland Water Fishes of Iran. Tehran: Iranian Museum of Nature and Wildlife.378 pp. (In 

Persian) 
Abdoli, A., Golzarianpour, K., Kiabi, B., Naderi, M., Patimar, R. 2011. Status of the endemic loaches of Iran. 

Folia Zoology, 60 (4): 362-367. 

Abdoli, A., Naderi, M. 2009: Biodiversity of fishes of the Southern Basin of the Caspian Sea. Abzian Scientific 

Publications, Tehran. 

Bockelmann, B. N., Fenrich, E. K., Lin, B., Falconer, R. A., 2004. Development of an ecohydraulics model for 

stream and river restoration. Ecological Engineering, 22: 227-235. 

Bovee, K. D. 1982. A guide to stream habitat analysis using the instream flow incremental methodology. 

Instream Flow Information Paper 12, US Fish and Wildlife Service, Fort Collins, Colorado, 248 pp. 

Bovee, K., Zuboy, J. R. 1988. Biological Report 88 (11). In: Proceedings of the Workshop Development, 

Evaluation of Habitat Suitability, Criteria, US, Fish, Wildlife Service. 

Brown, S. K., Buja, K. R., Jury, S. H., Monaco, M. E., Banner, A. 2000. Habitat suitability index models for 

eight fish and invertebrate species in Casco and Sheep scot bays, Maine. North American Journal of Fisheries 

Management, 20: 408–435. 

Brooks, R. P. 1997. Improving Habitat Suitability Index Models. Wildlife Society Bulletin, 25 (1): 163-167. 

Brown, S., Buja, K., Jury, S., Monaco, M., Banner, A., 2000. Habitat suitability index models for eight fish and 

invertebrate species in Casco and Sheep scot Bays, Maine. North Am. J. Fish Manage. 20, 408–435. 

Casatti, L., Rocha, F. C., Pereira, D. C. 2005. Habitat use by two species of Hypostomus (Pisces, Loricariidae) 

in southeastern brazilian streams. Biota Neotropica, 5: 157-165. 



 5104صفحه  5961 زمستان، 4، شماره 96محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، دوره 

 
Coad, B. 2015. Fresh water fishes of Iran. Available from www.Briancoad.com. 

Conover, D. O., Travis, J., Coleman, F. C., 2000. Essential fish habitat and marine reserves: an introduction to 

the Second Mote Symposium in Fisheries Ecology. Bull. Mar. Sci. 66, 527 – 534. 

Consulting, J. 2014. Available: www.jowettconsulting.co.nz. Accessed 2/3/2014. 

Esteves, K. E., Lobón-Cerviá, J. 2001. Fish composition and trophic structure of a clear water Atlantic rainforest 

stream in Southeastern Brazil. Environmental Biology of Fishes, 62: 429-440. 

Fausch, K. D., Hawkes, C. L., Parsons, M. G. 1988. Models that predict standing crop of stream fish from 

habitat variables: 1950–1985. U.S. Dep. Agric. Gen. Tech. Rep. PNW-GTR-213. 

Fialho, A. P., Oliveira, L. G., Tejerina-Garro, F. L., de Mérona, B. 2008. Fish-habitat relationship in a tropical 

river under anthropogenic influences. Hydrobiologia, 598(1): 315-324. 

Finger, T.R. 1982. Fish community habitat relations in central New York stream. J. Freshwat. Ecol. 1: 343-52. 

Gan, K., McMahon, T. 1990. Variability of results from the use of PHABSIM in estimating habitat area. 

Regulated Rivers: Research and Management 5:233–239. 

Guay, J. C., Boisclair, D., Rioux, D., Leclerc, M., Lapointe, M., Legendre, P. 2000. Development and validation 

of numerical habitat models for juveniles of Atlantic salmon (Salmo salar). Canadian Journal of Fisheries and 

Aquatic Sciences, 57: 2065-2075. 

Guisan, A. Zimmermann, N.E. 2000. Predictive habitat distribution models in ecology. Ecological Modelling, 

135, 147–186. 

Hasanli, A.M. 1999. Diverse methods to water measurement (Hydrometry). Shiraz University publication. 

265pp. (In Persian) 

Jowett, I. G., Richardson, J. 2008. Habitat use by Newzealan fish and habitat suitability models. NIWA Science 

and Technology Series No. 55. 

Lotfi, A. 2012. Guideline on rapid assessment of environmental features of rivers. Environment Protection 

Department of Iran Publication. 120 p. (In Persian) 

MacKenzie, A.R., Greenberg, L. 1998. The influence of instream cover and predation risk on microhabitat 

selection of stone loach Barbatula barbatula (L.). Ecology of Freshwater Fish 7: 87–94. 

Manly, B. F., McDonald, L. L., Thomas, D. A. 1993. Resource selection by animals: statistical design and 

analysis for field studies. Chapman and Hall, London, U.K. 

National geographical organization. 2004. The Gazetteer of rivers in the I.R of Iran. Caspian Sea watershed. 

Third volume. 312pp. (in Persian). 
Negi, R. K., Negi, T. 2010. Assemblage structure of stream fishes in the Kumaon Himalaya of Uttarakhand 

State, India. Life Science Journal, 7(2): 69-74. 

Rosenfeld, J. 2003. Assessing the habitat requirement of stream fishes: An overview and evaluation of different 

approaches. Transaction of the American Fisheries Society. 132: 953-968. 

Shields, F. D., Knight, S. S., Cooper, C. M., 1997. Rehabilitation of warmwater stream ecosystems following 

channel incision. Ecological Engineering, 8: 93–116. 

Schlosser, I. J. 1982. Fish community structure and function along two habitat gradients in headwater stream. 

Ecological Monographs, 52: 395-14. 

Shuler, S. W., Nehring, R. B., 1994. Using the Physical Habitat Simulation Model to evaluate a stream habitat 

enhancement project. Rivers 4, 175–193. 

Tabatabaie, S.N., Eagderi, S., Kaboli, M., Javanshir Khoie, A., Hashemzade, A., Zamani Faradonbe, M. 2013. 

Analysis of the environmental factors affecting the distribution of the Loach (Oxynoemacheillus bergianus) in 

Kordan River-Iran. Journal of Fisheries, Natural Resources Journal. 66 (2): 159-171. 

Tabatabaie, S.N., Hashemzade, A., Eagderi, S., Zamani Faradonbe, M. 2014. Determining factor in habitat 

selection of Paracobitis iranica (Nalbant &amp; Bianco 1998) population in Kordan River, Namak Lake Basin, 

Iran. . Journal of Aquatic ecoclogy, 3 (4): 1-9. (In Persian) 

Teresa, F. B., Casatti, L. 2013. Development of habitat suitability criteria for Neotropical stream fishes and an 

assessment of their transferability to streams with different conservation status. 

Terrell, J. W. 1984. Proceedings of a workshop on fish habitat suitability index models. U.S. Fish and Wildlife 

Service Biological Report, 85(6):1–393. 

Welton, J. S., Mills, C. A., Pygott, J. R. 1991. The effect of interaction between the stone loach Noemacheilus 

barbatulus (L.) Cottus gobio. On prey and habitat selection. Hydrobiologia, 220: 1–7. 

Zorn, T. G., Seelbach, P. W., Wiley, M. J. 2002. Distributions of Stream Fishes and their Relationship to Stream 

Size and Hydrology in Michigan’s Lower Peninsula. Transactions of the American Fisheries Society, 131: 70–

85. 

Zweimuller, I. 1995. Microhabitat use by two small benthic stream fish in a second-order stream. 

Hydrobiologia, 303: 125–137. 

 



 5101صفحه .... ماهی جویباری سفیدرودزیستگاه سگ یتشاخص مطلوببررسی 

0101 

 

 
 

Habitat suitability index of Sefidrud hillstream loach (Oxynoemacheilus bergianus) in 

Taleghan River (Sefidrud River basin: Alborze province) 
 

Mazaher Zamani Faradonbe
1
, Soheil Eagderi

2
Hadi Poorbagher

2 

 
 

1
MSc student of Fisheries Department, Fisheries department, University of Tehran, Karaj, 

Iran. 
2 

Associate professor of Fisheries Department, Fisheries department, University of Tehran, 
Karaj, Iran.  

 
 

Abstract  

Study of habitat suitability indices play an important role to provide detailed description of habitat features of a 

species. Therefore, this study was conducted to investigate the habitat features and habitat suitability index 

(HSI) of Sefidrud hillstream loach (Oxynoemacheilus bergianus) in its distribution range within the Taleghan 

River. To study the habitat characteristics of this species in Taleghan River, its abundance and 12 habitat 

variables, including elevation (m), depth (cm), river width (m), slope (degree), flow velocity (m/s), water 

temperature (°C), EC (us), TDS (ppm), average diameter of substrate stones (cm), number of big stone (>25cm) 

and substrate index (%SI) at 33 stations from the downstream to upstream were measured. The result shows that 

suitable habitat of O. bergianus are areas with height ranges 1750-1800 m, depth in range of 10-40 cm, width in 

range of 12-24 m, flow velocity ranges 0.9-1.2 m/s, slope in range of 0.5-1 degree, pH in range of 7.5-8, water 

temperature in range of 13-15.5°C, EC in range of 630-740 µs, TDS in range of 200-250 ppm, number of big 

stone lesser than 5 piece per quadrate, average diameter of substrate stones less than 15 cm and substrate index 

percentage in range 4-6%. Presence of environmental features with a habitat suitability index of 0.524 indicated 

that Taleghan River is average habitat for O. bergianus in terms of habitat suitability index. 
 
Keywords: Habitat variables, Suitability index, Habitat, Oxynoemacheilus bergianus, Taleghan River 
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