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 سفیدرود ماهیجویبار زیستگاه ترجیح یسهو مقا مطالعه

Oxynoemacheilus bergianus (Steindachner, 1897)  رودخانه

 و زمستان ییزدر دو فصل پا جاجرود

 3 عطا مولودی صالح و 1هادی پورباقر ؛2مظاهر زمانی فرادنبه ؛1*سهیل ایگدری

 

 طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران دانشیار گروه شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع -1

 گاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایراندکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانش -2

 طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایراندانشجوی دکتری بوم شناسی آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع  -3

 

 (42/79/99ذیرشتاریخ پ-51/70/99تاریخ دریافت) 

 : چکیده

 اب تحقیق ای . دارد بالایی اهمیت هانآ یسگااهز تظحفا برای ریزیبرنامه در هارودتانه در سنان  هایگونه زیسنگااهی نیازهای شنناتت

آن در دو فصل  یسهو مقا جاجرود رودتانه در Oxynemacheilus bergianus یدرودسنف یبارماهیجو  زیسنگااهی ترجیح یبررسن هدف

آب، قرض  یانشننامل ارتفا ، قمق، سننرقت جر یسننگااهیز یرهایگونه و مگغ ی ا یفراوان منظور ای  برای. و زمسننگان به اجرا درآمد ییزاپ

 ،pH(، TDS) محلول جامد مواد، (EC) یکیالکگر یتبسنگر، طرر مگوسنط سنب بسگر، نو  پوشغ لالب سنب بسگر، هدا یبرودتانه، شن

 ییزادر فصل پ یماه ی ا یانگخاب یسگااهگرفت. ز طرار یو بررس سنجغو زمسگان مورد  ییزدو فصل پا ردساحل  یاهیو پوشغ گ بآ دمای

 بارودتانه  حاشیهمگوسط و  TDS و ECبالاتر،  یدما ،نمگر شیب مگوسط، هایسنب بابسنگر  ،گرسنریع جریان ،نمگر قمق وارتفا   یدارا

 و بیشگر،آب  جریان وارتفا ، قمق  با یگونه شامل نواح ی مرلوب ا یسنگااهز در فصنل زمسنگان  یول بودند درتگی -ایدرتگچه پوشنغ

 یجنگا  یاربه قبارت د بود یپوشغ درتگ یدارا ساحلنمگر و  TDS مگوسط، ECمگوسنط،  دمایبا اندازه مگوسنط،  هاییبسنگر با سننب

 .یابدیم ییرتغ یشگرب یبو ش یادر حسر گونه در فصل زمسگان به مناطق با قمق، قرض، ارتفا  از ی ا یحنشان داد نه ترج
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 مقدمه. 1

اده د ییررا تغ هارودتانه جریان رژیم انسانی هایفعالیت

 نآبزیا از زیادی هایگونه زیسگااه تخریب به منجر و

 در یرتغی همچنی  .(Wu et al., 2006) است شده

 شناتگیزیست و فیزیکی و شیمیایی هایجنبه

 یانسان هایفعالیت دلیل به یجار هایآب هایسیسگم

 یانپراننغ و ساتگار اجگماقات ماه تغییر به منجر

 ;Agostinho et al., 1995) ستا شده هارودتانه

Maret et al., 1997; Ferreira, 2007). در روای  از 

 قملکردهایدرک  ،انیزبآ ااهزیسگ حفاظت هایبرنامه

 (.Wu et al., 2006) دارد زیادی اهمیت هاانوسیسگم

 ابزارها  اانو ،یانآبز هایزیسگااه نیفیت درک برای

 وردم آبزیان یسگااهز سازیمدل و پایغ ارزیابی، برای

 سازیمدل مخگلف هایروش. گیردمی طرار اسگفاده

 هدف با ماهی نیازهای سازیشبیه برای توانندمی

 اهیم مخگلف هایگونه یبرا یسگااهز یفیتن یابیارز

 Kerckhove et) شوند اسگفاده انسانی اثرات تحت

al., 2008). شناتگیی و زم یدرولوژیکیه یطشرا 

 یفمخگل انوا  و هسگند پویا و مگغیر شدت به هارودتانه

م فراه یموجودات آبز یرو سا یانماه یرا برا یسگااهاز ز

 بسیاریرو  ی ا از .(Chuang et al., 2006) ننندیم

 یان،از جمله قمق، سرقت جر زیسگااهی مگغیرهای از

 بر رثیتأ دلیل به رودتانه یاهیو پوشغ گ رنو  بسگ

 دارند زیادی اهمیت ماهیان زیسگااه انگخاب و ترجیح

(Bovee, 1982; Sheppard & Johnson, 1985; 

Baltz et al., 1987; Leonard & Orth, 1988; 

Moyle & Cech, 1988). 

 Oxynoemacheilus یدرودسف جویبارماهی

bergianus (Steindachner, 1897) از تانواده 

Nemachelidae هایدریاچه هایحوضه در و بوده 

 پراننغ دارد نمک دریاچهو  یهتزر، اروم

(Tabatabayi et al., 2013). یرات یهادر سال 

رقه جاجرود موجب در من یانسان هایدتالت افزایغ

نمبود  به توجه بااست.  شده جاجرود رودتانه یآلودگ

رودتانه به تصوص  ی ا ماهیاناطلاقات در مورد 

 بررسی هدف با حاضر مرالعه ،یدرودسف ماهی جویبار

جاجرود  تانهرودگونه در محدوده  ی ا یسگااهز ترجیح

 ترجیح ییراتتغ یسهو مقا نمک چهدریا حوضه در واطع

 هبانجام شد.  زمسگان و  پاییزآن در دو فصل  یسگااهز

 و بهار های فصل در گونه ای  مثلی تولید دوره دلیل

نجام و زمسگان ا ییزدر دو فصل پا بردارینمونه تابسگان،

 نیازهای ییشناسا بر قلاوه مرالعه ای  نگایجشد. 

 یریتمد برای تواندمی ی،گونه بوم ی ا زیسگااهی

 .باشند یدمف یزن انهرودت ای  هاییسگمانوس

 هاروش و مواد. 2

شمال شرق تهران  یلومگرین 31در رودتانه جاجرود 

نلون بسگک در شمال  یهانوهاز ارتفاقات  و شده واطع

 یاون،فشم، م انشعابات و گرفگه منشأدربندسر  یروسگا

 در حرنت با رودتانه ی ا .ریزدیم آندماوند و آهار به 

 وارد سپس و یانارد سد لگو ابگدا ،شرق به لرب جهت

 71رودتانه با  ی ا .شودمی دستپایی  در ماملو سد

 ،یزمساحت حوزه آبر یلومگرمربعن 411طول و  یلومگرن

 یرودتانه گراول یک و بوده درصد 7 حدود یبیش یدارا

 National) است یدهبر یدهبر یاماسه و

geographical organization, 2004). 

 فانگورهایو  ماهیان ینسب راونیفمربوط به  اطلاقات

)فصل  اسفند و( ییز)پا رآذ هایدر ماه یزیسگااه

 اسگان لرب در) از رودتانه جاجرود 1332زمسگان( 

مجمو   در. (1)شکل  گردید آوریجمع (ایران تهران،

 11)در مجمو  با سه تکرار  یکهر  یسگااهز 0تعداد 

 ی نمگر نه نه شدند انگخاب نحوی به( یسگااها

 ریتاث تحت نمگرداشگه،  یکدیاررا با  یپوشانهم
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بیشگری  تعداد ممک   وواطع شده  یانسان هاییتفعال

 باشند شوند،برای پایغ نل رودتانه را شامل 

(Palialexis et al., 2001) .نمونه ایسگااه، هر در-

 تلاف در و مگر 31طول بههر تکرار  وتکرار  سهبا  گیری

 بالادست سمت به رودتانه دستیی از پا جریان، جهت

 اهدسگا از گیرینمونه برای. انجام شد با روش دو رفت

( و دو قدد ساچوک Samus Mp750) الکگروشونر

 ایسگااه هر ماهیان نلیه وریآجمع از اطمینان برای

 از بعد هانمونه. (Esteves et al., 2001) شد اسگفاده

 (2110) همکاران و Keivany براساس شناسایی

 شدند سازیرها رودتانه درو دوباره  شده شارشم

(Keivany et al., 2016). و یزیکیف مگغیرهای 

 سرقت آب، قمق ارتفا ، ملهرودتانه از ج شیمیایی

مگوسط سنب بسگر،  طررقرض رودتانه،  ب،آ جریان

 هدایت دما، ،pH بسگر، سنب پوشغ لالب نو 

 پوشغ(، TDS) معلق جامد مواد(، EC) الکگریکی

ز بسگر بلافاصله بعد ا یو پوشغ جلبک لساح یگیاه

 .شدند ثبت و گیریاندازه گیرینمونه

 نمک با جغرافیایی موطعیت و دریا سرح از ارتفا 

 قمق .شدند ثبت( GPS) جهانی یابموطعیت دسگااه

تکرار  11 در مگریبا دطت سانگ مدرج میله وسیله به بآ

 ونهگ صید محل پیرامون بر تانید با وقرض رودتانه  در

 دربه قنوان قمق آب  آن یقدد یانای م و گیریاندازه

 وشر از اسگفاده با بآ یانجر سرقت .شد گرفگه نظر

و همکاران   Garg هایروش اساس بر شناور جسم

 بار سه با ایسگااه در Hasanli (1333) ( و2112)

 اب اصلاحی ضریب در ضرب از پس و گیریاندازه تکرار

 جریان سرقت قنوان به هانآ نای امی قمق، به توجه

 رمگ از اسگفاده با رودتانه قرض .شد گرفگه نظر در بآ

 ره بالادست و میانه دست،پایی  نقره سه)در  نواری

 نوانق به مقدار سه ای  میانای  و گیریاندازه ایسگااه

 پوشغ لالب نو  .شد گرفگه نظر در رودتانه قرض

 1 جدول ساسبرا و یصورت چشم به نیزبسگر  یسنا

 مورد نالیزهاآ درشده  یبه صورت ندده و تعیی 

 ,.Zamani Faradonbe et al) گرفت طرار اسگفاده

2014; Tabatabaei et al., 2015 .)طرر  تعیی  برای

ت( )نوآدرا شکل مربع طاب یک ازمگوسط سنب بسگر 

درون  هایسنب طررمگر اسگفاده شد و  1×1 ابعاد به

 ,.Platts et al) شدند ثبتو  گیریاندازه اتنوآدر

1983; Lotfi 2012) .در  یسگااهبسگر در هر ا شیب

نگو سو یاسنج  یبسه نقره با اسگفاده از دسگااه ش

(Sunto )یبش قنوان به هانآ ای میان و گیریاندازه 

 ،pH ،دما .شدند وارد نالیزهادر آ یسگااهرودتانه در هر ا

 نل محلول جامد موادو  (EC) الکگریکی هدایت

(TDS)  با اسگفاده از دسگااهWTW  طابل حمل در

 اهییگ پوشغ طبقات شدند. یگیرزهااند یسگااههر ا

 شدند یی تع 1جدول  طبق یزن رودتانه حاشیه ناحیه

(Tabatabaei et al., 2015). 

 گااهسیز براساس یسگااهیز یژگیو انگخاب و حیترج

 محدوده در شده انگخاب و شده اسگفاده دسگرس، در

 هر منظور،  یا یبرا. شد محاسبه یریمح یژگیو هر

 و میتقس فواصل از یسر کی به یسگااهیز یژگیو

 یژگیو یافاصله محدوده هر در گونه ینسب یفراوان

 HabSel))Habitat افزارنرم در یسگااهیز

Selection  شد محاسبه 1/1 نسخه (Consulting, 

 Suitabilityسپس اندیکس شایسگای ). (2019

index = SIبرای هر  یحضور ماه زانی( براساس م

 S= (%Uc,i)/(%Ac,i)پارامگر با اسگفاده از فرمول 

درصد  Uc,i% ،یریمح ریفاصله مگغ iن آنه در 

 مورد یریمح ریاسگفاده از هر فاصله به تصوص مگغ

درصد در دسگرس  Ac,i%و  یاسگفاده توسط ماه

 یریمح ریدر هر فاصله مگغ یریمح ریبودن مگغ
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 ,Guay et al., 2000; Waddle) محاسبه شد

 ایانگخاب شده  سگااهیز یهاداده سپس. (2001

در برابر هر  هایماه مگوسط تعداد همراه به یحیترج

منگقل و  Excel افزارنرم به یریمح ریمقدار مگغ

های مرلوبیت مگغیرهای زیسگااه در دامنه منحنی

 یهامجمو  اندیکس  یانایشدند. م میترسصفر تا یک 

آن  مرلوبیت زیسگااه قنوانبه سگااهیشایسگای هر ز

قنوان شاتص مرلوبیت بهنل   یانایو م سگااهیا

 Bovee, 1982; Jowett) شدتعریف ( HSI)زیسگااه 

& Richardson, 2008). 

 
 . بردارینمونه هایایستگاه و جاجرود رودخانه موقعیت -1شکل 

 

 .متغیرها اسمی طبقات به مربوط توضیحات و اختصاری علامت -1جدول 

 

 (mm) بستر های سنگ قطر  ساحل گیاهی پوشش

 0444 < )سنگ بستر( BA  Bedrock (بایر)مزرعه  کم گیاهی پوشش

 652-0444 )تخته سنگ( BM  Boulder ریزبرگ درختی پوشش

 BV دهپراکن درختی -ایدرختچه پوشش
 Cobble )20-652 )سنگ فرش 
 Gravel )6-20 )شن 

 

 نتایج. 3

در  اهیسگاز یرهایمگغ یهنل یبرا داده یانای م تلاصه

 در جاجرود ودتانهرشده در  بردارینمونه یسگااههر ا

 تری مرلوب ،نگایجبراساس  ارائه شده است. 2جدول 

 هرودتان در سفیدرود ماهیجویبارگونه  یبرا یسگااهز

-<1721 ارتفا  با ینواح در ییزفصل پا در جاجرود

 فصل در و 01/1برابر  یتمگر با شاتص مرلوب 1711

و  1711-<1111ارتفا   یدارا ینواح زمسگان

 ترتیب هب یتمگر با شاتص مرلوب 1111-<1121

-<21قمق  یدارا ینواح ییزفصل پا در ،73/1 و 73/1

 فصل در و 04/1برابر  یتبا شاتص مرلوب مگرسانگی 11
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با  مگرسانگی 21-<31 قمق دارای نواحی زمسگان

 یدر نواح ییز، در فصل پا41/1برابر  یتشاتص مرلوب

 ربراب یتبا شاتص مرلوب مگر 11-<22 برابر با  قرض با

قرض برابر  دارای یو در فصل زمسگان در نواح 72/1

در  ،07/1برابر با  یتمگر با شاتص مرلوب 22-<20با 

-2/1 برابر یانیجر سرقت یدارا یدر نواح ییزفصل پا

و در  74/1 برابر مرلوبیت شاتص با انیهمگربرث 1/1

-<2 برابر جریان سرقت دارای یفصل زمسگان در نواح

فصل  در، 13/1برابر  یتبا شاتص مرلوب برثانیهمگر 0/1

مگوسط سنب بسگر برابر با   طرر یدارا یدر نواح ییزپا

 و31/1برابر  یتبا شاتص مرلوب مگریسانگ 31-<71

 سگرب سنب مگوسط طرر با نواحی در زمسگان فصل در

ابر بر یتبا شاتص مرلوب مگرسانگی 31-<31  با برابر

 21/3-<1/3برابر  یببا ش یدر نواح ییز، در فصل پا1/1

و در فصل  14/1برابر  یتدرصد با شاتص مرلوب

درصد با  21/7-<1/7برابر  یببا ش یزمسگان در نواح

با  یدر نواح ییزفصل پا در، 1/1برابر  یتشاتص مرلوب

برابر  یتبا شاتص مرلوب 3/4-<3/4برابر pH یرمقاد

 pH یربا مقاد یو در فصل زمسگان در نواح 43/1

، در 13/1برابر  یتبا شاتص مرلوب 1/1-<1/0برابر

 711-<111برابر  EC یربا مقاد یدر نواح ییزفصل پا

و در فصل زمسگان در  34/1برابر  یتبا شاتص مرلوب

با شاتص  711-<111برابر  EC یربا مقاد ینواح

 یبا دما یدر نواح ییزپا، در فصل 1/1برابر  یتمرلوب

 برابر مرلوبیت شاتص با گرادسانگی درجه 4-<1

 4-<1 دمای با نواحی در زمسگان فصل در  و 11/1

 در، 1/1برابر  یتبا شاتص مرلوب گرادسانگی درجه

 221-<201 برابر TDS یربا مقاد یدر نواح ییزفصل پا

و در فصل زمسگان در  01/1برابر  یتبا شاتص مرلوب

 شاتص با 111-<221 برابر TDS یربا مقاد ینواح

با سنب  ینواح ییزفصل پا در ،41/1 برابر مرلوبیت

 70/1برابر  یتبا شاتص مرلوب Boulderلالب بسگر 

و  Cobble و در فصل زمسگان پوشغ بسگر از نو 

Boulder و  1/1 برابر مرلوبیت شاتص با ترتیب هب

 غپوش نو  از ساحل گیاهی پوشغ پاییز فصل در ،1/1

( با شاتص BV) پراننده درتگی -ایدرتگچه

 پوشغو در فصل زمسگان از نو   04/1برابر  یتمرلوب

 41/1برابر  یت( با شاتص مرلوبBM) ریزبرگ درتگی

 3Error! Reference sourceجدول ) باشدمی

not found. 7تا  2شکل های  و.) 

 در رودخانه جاجرود زمستان و پاییز فصل دو در یدرودسف یبارماهیجو یستگاهیز یفاکتورها یرمقاد یانگینحداکثر و م حداقل، -2جدول 

 فاکتورها
 زمستان پاییز

 میانگین حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل

 0054 0504 0044 94/0040 0044 0044 ارتفاع

 54/05 4/60 04/2 40/00 52/64 44/6 عرض

 49/64 49/69 52/04 44/64 26/56 90/06 عمق

 42/4 95/0 655/4 44/0 55/0 06/4 سرعت

 94/0 6 5/0 45/0 6 5/0 شیب

 25/40 52 50/04 44/62 5/00 06 متوسط سنگ بستر  قطر

 40/4 5/9 4 20/5 2/9 4/4 دما

pH 9/5 02/9 44/4 52/5 6/9 06/2 

EC 666 224 46/005 054 049 66/092 

TDS 044 695 44/046 095 404 44/600 
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 .در رودخانه جاجرود طبقه هر در( SI) مطلوبیت شاخص مقادیر و یدرودسف یبارماهیجو یستگاهیز فاکتورهای -3جدول 

 طبقات فانگور
SI 
 زمسگانSI پاییزSI طبقات فانگور زمسگانSI پاییز SI طبقات فانگور زمسگانSI ییزپا

 ارتفا 

1721>-

1711 
01/1 1 

 قمق

21>-

11 
04/1 21/1 

 قرض

 رودتانه

0>-2 31/1 - 

1771>-

1721 
12/1 1 

31>-

21 
17/1 41/1 11>-0 11/1 1/1 

1701>-

1771 
1/1 1 

71>-

31 
11/1 - 17>-11 14/1 27/1 

1711>-

1701 
24/1 17/1 

 طرر

 مگوسط

 سنب

 بسگر

14>-

11 
11/1 - 11>-17 13/1 1 

1111>-

1711 
1/1 73/1 

27>-

14 
11/1 1 22>-11 72/1 12/1 

1121>-

1111 
- 73/1 

31>-

27 
21/1 1 20>-22 1/1 07/1 

 سرقت

 جریان

7/1>-1 30/1 23/1 
31>-

31 
23/1 1 

 شیب

 بسگر

1/3>-

21/3 
14/1 1 

1/1>-

7/1 
12/1 1/1 

71>-

31 
31/1 1 

21/7>-

1/3 
11/1 1 

2/1>-

1/1 
12/1 12/1 

pH 

1/0>-

1/1 
1 13/1 

1/7>-

21/7 
11/1 1 

0/1>-2/1 - 1/1 
4/0>-

1/0 
1 74/1 

EC 

311>-

211 
12/1 - 

2>-0/1 - 13/1 
3/4>-

4/0 
13/1 1 

711>-

311 
23/1 - 

 دما

7>-3 17/1 - 
3/4>-

3/4 
43/1 1 

111>-

711 
34/1 1 

1>-7 11/1 - 
1/1>-

3/4 
11/1 1 

011>-

111 
11/1 - 

0>-1 14/1 - 

TDS 

171>-

111 
17/1 - 

411>-

011 
12/1 - 

4>-0 12/1 - 
111>-

171 
13/1 - 

 سنب

 لالب

 بسگر

bed rock 31/1 1 

1>-4 11/1 1 
221>-

111 
14/1 41/1 boulder 70/1 1/1 

3>-1 1 1 
201>-

221 
01/1 21/1 cobble 10/1 1/1 

 
311>-

201 
11/1 1 

 پوشغ

 ساحل

BA 1 1 

BM 3/1 41/1 

BV 04/1 31/1 
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.جاجرود رودخانه در زیستگاهی متغیرهای و یدرودسف یبارماهیجو یستگاهیز مطلوبیت مقادیر رابطه نمودارهای -2شکل   

 

 
 .جاجرود رودخانه در پاییز فصل در یدرودسف یبارماهیجوانتخاب شده توسط  یستگاهیز هایبه محدودهمربوط  ینمودارها -3شکل 
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 .جاجرود رودخانه در زمستان فصل در یدرودسف یبارماهیجوانتخاب شده توسط  یستگاهیز یهامربوط به محدوده نمودارهای -4شکل 

 

 گیرییجهو نت بحث. 4

 یااز فانگوره یبرت یکساندر دامنه  یج،توجه به نگا با

ارتفا ، قرض رودتانه، سرقت  یلاز طب یسگااهیز

 ربسگ پوشغ نو  و ساحل گیاهی پوشغ ،pH یان،جر

 مرلوبیتشاتص  یرمقاد ،زمسگان و پاییز فصل دو در

 رودسفید ماهیجویبار دیار قبارتبه  ،هسگند مگفاوت

را  یتمگفاو هایزیسگااهو زمسگان  ییزدر دو فصل پا

 انگخابنه  دهندمی نشان مرالعات .دهدمی ترجیح

 یقنوان محل مناسب برا به رودتانه از بخغ یک

 ،ققم فانگورهایبه فراهم بودن  یماه لهوسی به یستز

 در ساحل مناسب پوشغ و بسگر ،آب جریان سرقت

 .(Bovee, 1982) دارد بسگای محل آن

 ایاز سرح در رودتانه ا ارتف افزایغ با پاییز فصل در

است و  یافگهمورد مرالعه ناهغ  گونه یاوانفر

 وضعیت ای  یول یابدمیناهغ  ینواح ی ا یتمرلوب

در  .است برقکس زمسگان فصل در

در رودتانه  (2111) همکاران و  Tabatabaeiمرالعه

 رو ترارتفا نم نواحی یدرودسف یماهجویبارنردان 

 ,.Tabatabaei et al) است داده طرار پسند مورد

با قمق نم  یدر نواح ییزگونه در فصل پا ای  .(2015

 رتفراوان بیشگر قمق با یو در فصل زمسگان در نواح

گونه در رودتانه نردان  ی نه با قمق مرلوب هم است

 ,.Tabatabaei et al) مرابقت دارد ییزدر فصل پا

 با فصل درهردو آمده دستدامنه به ی همچن .(2015

 طالقان هنرودتا در هگون ای  زیسگااهی ترجیح دامنه

 ,.Zamani Faradonbe et al) باشدمی مشابه

2017). 

 در رودتانه قرض فانگورمرلوب  یرمقاد یبررس در

 در زیرا نرد نظراظهار دطیق طور به تواننمی جاجرود

و زمسگان نوسانات دامنه مرلوب  پاییز فصل دو هر

ما ا .باشدمی بینییغپ یرطابلو ل یادقرض رودتانه ز

 کسق زمسگان و پاییز فصل دوبسگر مرلوب در  بیش

ر و د یبنم ش یسگااهز ییزدر پا یعنی باشدمی هم

 گایجن نه باشندمی توجه مورد ترپرشیب نواحی زمسگان

 گونه در ی هم نگایج با گونه ای  برای فانگور ای 

 ,.Tabatabaei et al) رودتانه نردان مشابه است

قمق دامنه  ،القانط رودتانه در گونه ای . (2015

 Zamani Faradonbe et) دهدیم یحرا ترج یبالاتر

., 2017al) ااهزیسگ از بالایی دامنه بیانار امر ای  نه-

با دو  یسهدر دسگرس در رودتانه طالقان در مقا های

 قرضرودتانه نردان و جاجرود است. در ضم  

 ای . دارد قکس رابره آب وسرقت قمق با رودتانه

 زمسگان و پاییز فصل دو در جاجرود تانهرود در گونه

 اب نند زیست بالا سرقت با نواحی در نه دارد تمایل

( و 2111و همکاران )  Tabatabaei مرالعه نگایج

Zamani Faradonbe ( 2114و همکاران )مورد  در

 پسندمورد هایزیسگااهتشابه دارد.  ییزفصل پا
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 سگانزم و پاییز فصل دوهر  در سفیدرود ماهیجویبار

 ای  لیو باشندمی مگوسط طرر با هاییسنب دارای

 ترچکنو بسگر هایسنب با نمگر نسبگاً هایقمق گونه

 با .دهندمی ترجیح را( مگرسانگی 11 از طررنمگر)با 

 قرض ارتفا ، مگغیرهای(، AIC) آنایکه معیار توجه

 از بسگر ذرات اندازه و آّب جریان سرقت رودتانه،

ر د یدرودسف ماهیجویباردر حضور  دهنننتعیی  قوامل

 . (Tabatabaei et al., 2013)رودتانه نردان هسگند 

 هییابسگر و پوشغ گ یسنا هایپوشغ بررسی در

و  ییزمرلوب در فصل پا یسگااهرودتانه، ز یهحاش

 ییزاگونه در پ ی بودند. ا یکدیارزمسگان ناملًا قکس 

 یه)تخگه سنب( و حاش Boulderبا بسگر  ینواح

پراننده و در  یدرتگ - ایپوشغ درتگچه با رودتانه

)تخگه سنب(  Boulderبا بسگر  یفصل زمسگان نواح

 پوشغ با رودتانه یه)سنب فرش( و حاش Cobbleو 

 ییشگرب یتمرلوب .ددامی ترجیح را ریزبرگ درتگی

 هایگونه در رودتانه ی ا یبرتوردار هسگند. در حال

و ساحل فاطد  Pebbleر با بسگ یطالقان و نردان نواح

 ,.Tabatabaei et al) ددایم یحرا ترج یاهیپوشغ گ

2015; Zamani Faradonbe et al., 2017). 

مؤثر  یبه قنوان فانگورها یسگااهز یزیکیف یفانگورها

 شامل قمق آب یانماه یبر پراننغ و فراوان

(Angermeier and Karr1994; Penczak et al., 

 ,.Mendonça et al) آب جریان سرقت ،(1994

 ,.Cunico et al) بسگر هایسنب ترنیب ،(2005

 & Angermeier) ساحل گیاهی پوشغ و (2006

Karr,1994; Mérigoux et al., 1998; Ferreira 

& Casatti, 2006) باشندیم. 

 فصل دو درآب  یو دما EC، pH، TDS ییراتتغ دامنه

 دامنهه رچاگ داشگند،تفاوت  یکدیارو زمسگان با  ییزپا

 نشان ترابق  یحدود تادر فصل زمسگان  ییراتتغ

در  EC، pH، TDS یمرلوب فانگورها یرمقاد .دادند

 ریو در فصل زمسگان مقاد یانهم یرمقاد ییزفصل پا

 یدماها ییزو دما مرلوب در فصل پا بوددامنه  یی پا

ر به ذن لازم .آمد دست هب یانهم یبالا و در زمسگان دما

رودتانه ها  یاییجغراف یتورها به موطعفانگ ی است ا

 طبلی مرالعات نگایج با آن مقایسه و گرددبرمی

Tabatabayi ( و 2113و همکاران )Zamani 

Faradonbe ( 2114و همکاران )دامنه بیانار تنها 

-یم مخگلف هایزیسگااه به گونه ای  سازگاری بالای

 دریای هایحوضه در گونه ای  وسیع پراننغ و باشد

 طدرت ای  موید ارومیه دریاچه و نمک دریاچه تزر،

 .دهدمی نشان را آن بالای سازگاری

 ماه دو در سفیدرود جویبارماهی برایمرالعه  ای  نگایج

 ی ا باشد،می( زمسگان)فصل  سفندماها و( ییز)پا آذرماه

 در گونه ای  مرلوب یسگااهز هن دارد وجود احگمال

اشگه د ییراتیتغ سال فصول سایر یجهنگ درو  هاماه سایر

 اییپوی دلیل به ماهیان غپرانن یباشد؛ چرا نه الاوها

تود  یازهایو تنو  ن ییرتغ طبیعی، هایزیسگااه

شان ن یقتحق ی ا یجنگا .یدنما تغییر دتوانیموجود، م

گونه در فصل زمسگان به مناطق با  ی ا یحداد نه ترج

 یرتغی بیشگر شیب و دریا سرحقمق، قرض، ارتفا  از 

 رد شدن شسگه از اجگناب منظور به همچنی  و یابدمی

 ربسگ هایسنب زیر در بیشگر هایجریان شدت برابر

 .گیردمی پناه سنای تخگه و درشت
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