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 ماهي جويباري سفيدرودسگ مقياس بزرگ انتخابي زيستگاهي هايويژگيبررسي 
Oxynoemacheilus bergianus  در  )البرز ، استانه درياچه نمكضحو(كردان رودخانهدر

 فصل پاييز

  1مظاهر زماني و 2، ايرج هاشم زاده سقرلو*1، سهيل ايگدري1سيده نرجس طباطبائي

  گروه شيالت ،ه منابع طبيعيدانشكد، دانشگاه تهرانكرج،  1
 گروه شيالت و محيط زيست ،دانشكده منابع طبيعي و علوم زمين ،دانشگاه شهركردشهركرد،  2

 27/11/93 :تاريخ پذيرش  13/2/93: تاريخ دريافت

  چكيده

 Oxynoemacheilus( ماهي جويباري سفيدرودسگ ماهي بومي زيستگاهي نيازهايتوجه به شناخت محدودي كه در رابطه با با 

bergianus Derzhavin, 1934(بررسي محدوده زيستگاه مورد استفاده و انتخابي زيستگاه  باهدف ، وجود دارد، تحقيق حاضر
 66ين منظور در راي اب. انجام پذيرفت )1391 ماه آبان و مهرماه در( پاييز فصل در كردان رودخانه ماهي جويباري سفيدرودسگ

، ، ساختار بسترو دبي شيب رودخانه، ارتفاع از سطح دريا، سرعت جريان آبعمق، عرض و مورد بررسي، متغيرهاي  ايستگاه
مطابق نتايج، زيستگاه مورد استفاده اين . همراه فراواني نسبي ماهي مورد نظر بررسي شدميزان سايه و نوع گياهان ساحلي، به

متر سانتي 42تا  6متر بر كيلومتر، عمق  49ا ت 0متر، شيب  15تا  5متر، عرض  1500تا  1300ماهي در رودخانه كردان در ارتفاع 
هاي مختلف براي هر متغير، بيشترين شاخص انتخاب زيستگاه، در محدوده. متربرثانيه واقع شده بود 2/1تا  3/0و سرعت جريان 
ر و سرعت متسانتي 24تا  18متر بر كيلومتر، عمق  21تا  14متر، شيب  5/12تا  10، عرض 1500تا  1400مربوط به ارتفاع 

سنگي، همچنين در زيستگاه انتخابي اين ماهي، بسترهاي قلوه. متربرثانيه براي اين ماهي در رودخانه كردان بود 2/1تا  1/1جريان 
   .باشدسواحل با پوشش گياهي كم و ميزان سايه كم مي

  .نه كردان، رودخاOxynoemacheilus bergianusانتخاب زيستگاه، ترجيح زيستگاه،  :كليديهاي واژه

  Soheil.Eagderi@ut.ac.ir: ، پست الكترونيكي09396954204 :نويسنده مسئول، تلفن *

  مقدمه
 كشورهاي در خصوص به شيرينآب هايزيستگاه امروزه،
 يانسان هايبرداريبهره و هافعاليت دليل به توسعه، درحال

-بهره و تظاحف منظورهب. )21( باشدمي يبحال تخر در

جامع  ييدگاهد داشتن، هااكوسيستم اين از داريپا يبردار
 .)22( باشدمي ضروري آنتمام ابعاد  يداريدر ارتباط با پا

 هاييستگاهسالمت ز و يفيتك يابيارز براي يانم ينا در
 ، ماهيان به عنوان يك شاخص بيشتر مورد توجهشيرينآب
 يستيو تنوع ز يانحفاظت از ماه ينبنابرا .)15( باشندمي

 از حفاظت راستاي در قدم اولين شيرين هايد در آبموجو
   .باشدمي ارزش با هايزيستگاه اين

 يشپا يهاحاصل داده يستگاه،ز ازاستفاده  يهاشاخص
 يستگاهيز يطبوده و براساس تكرار رخداد شرا يستگاهز

رودخانه  يكگونه در يك استفاده شده توسط  يواقع
 يستگاهز يحترج يهاشاخصدر اين بين . شودمحاسبه مي

بدست آمده از  يهاهداد يقتلف حاصل وتر شاخص كامل
 يدسترس يتاستفاده از زيستگاه با قابل يهاشاخص
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است كه  يمعن ينبد يستگاه،انتخاب ز .)9( است يستگاهز
شود،  يدهد يخاص يستگاهدر ز يشتريبا تراكم ب ياگر ماه

  ).21( را انتخاب كرده است يستگاهآن ز

در اين زمينه در مناطقي غيراز ايران، در مورد مطالعاتي 
،  Nemacheilus spiniferusهاي اين خانواده، ساير گونه

N. saravasinsis  وN. everetti   انجام شده است كه نشان
هاي با جريان آرام تا تند دهند اين ماهيان در رودخانهمي

در بررسي  ديگريمطالعات همچنين ). 19(شوند يافت مي
) Barbatula barbatula(ماهي سنگي سگ طبيعي تگاهزيس

، و )Cobitis taenia( )6 ،20 ،24(ماهي خاردار و سگ
ماهي سنگي در بررسي انتخاب ميكروزيستگاه توسط سگ

كه نشان  ،انجام گرفته است) 14(هاي مصنوعي رودخانه
متفاوتي را اشغال  هاي يستگاهزيكرومدهد اين دو گونه مي
ماهي سنگي نيز بيشتر در آبهاي پراكنش سگ ،)6(كنند مي

ماهي خاردار در آبهاي با سطحي با جريان تند و سگ
و همكاران  Vlach). 20(سرعت صفر گزارش شده است 

ماهي سنگي را در نيز، ترجيح زيستگاهي سگ) 2005(
تر آب مشاهده كردند كه پراكنش اين ماهي با جريان سريع

كنند در ارتباط بود ايفا مي هايي كه نقش پناهگاه راسنگ
-زي و كفمطالعه رفتارشناسي بر روي دو فرم سطح ).24(

رفتار مدفون شدن در نيز نشان داد،  N. evezardiزي گونه 
هر دو فرم تابعي از زمان در طول روز، نوع بستر، جريان 

عالوه براين، مطالعات ). 17(باشد آب و سايز بدن مي
هاي ت زيستگاه ساير گونهديگري در رابطه با مطلوبي

بيني پراكنش برخي پيش، )23(ماهيان ماهيان مانند كفشك
، )18(ماكروزيستگاه هاي ماهيان بوسيله متغيرهاي گونه

رودخانه آب شيرين و  32جوامع ماهيان در  تنوعمطالعه 
اي با تغييرات ارتفاع از بررسي روند تغييرات غناي گونه

محيطي تعيين كننده  ، شناخت عوامل)11( سطح دريا
 )22( زي در شرايط طبيعيساختار جوامع ماهيان رودخانه

نيز ) 21(تفكيك مفاهيم انتخاب زيستگاه از نياز زيستگاهي 
كه تمامي اين مطالعات در راستاي فراهم ، انجام شده است

نمودن اطالعات جهت مديريت مطلوب جوامع آبزي، 

ئه چهارچوبي و اراهاي انساني شناخت تاثيرات فعاليت
وجود، انجام  ينبا ا .براي مطالعات آتي صورت گرفتند

محدود بوده و  ياربس يراندر ا كاربرديمطالعات  ينچن
 شناسيبوم يهاويژگيدر ارتباط با  يچندان اطالعات بويژه

وجود  اقتصاديغير بومي ماهيان يانتخاب يستگاهجمله ز از
 . ندارد

 روديدسف يباريجو ماهيسگ بين اين در
)Oxynoemacheilus bergianus(، سگ ماهيان  از خانواده

 كه است بومي ماهيان جمله از )Nemachelidae(جويباري 
 وجود آن هاي زيستگاهيويژگيباره در محدودي شناخت

هاي بعنوان يكي از زيستگاه كردان رودخانه عالوه، به. دارد
 يهايتنمك، دستخوش فعال ياچهه درضدر حو گونهاين
 يو گردشگر يسدساز ي،كشاورز يلقب از يانسانعددي مت

 يراخ يهاروند به خصوص در سال ينا .است قرارگرفته
 محلي ساكنين براي كه،چنانآن باشد،يم يشدر حال افزا

 است بوده محسوس رودخانه اين در ماهيان فراواني كاهش
- فعاليت تاثير تحت هايرودخانه يريتمدجا كه، از آن. )3(

، و قدم اول جهت )10(باشد مي يضرور ينسانا هاي
هاي مديريتي بررسي اطالعات مربوط به پراكنش و فعاليت
 يقتحقباشد، هاي ماهيان ميهاي زيستگاهي گونهويژگي

 انتخابي زيستگاهي هايويژگي يحاضر با هدف بررس
 رودخانه در سفيدرود جويباري ماهيسگ مقياس بزرگ
 . پذيرفت انجام كردان

  روشها و دموا
در ) 1شكل (كردان  رودخانه :مطالعه مورد رودخانه
ارتفاعات شمال غرب  ازواقع شده و  نمك ياچهحوضه در

-نجم غرب كيلومتري هشت در وگيرد مي منشأاستان البرز 

 تغذيه منبع. ريزدمي شور رودخانه به پرآبي مواقع در آباد
-لشماها بوده و در جهت چشمه و جوي نزوالت رودخانه

 ينا يبيطول تقر. است يانغرب در جرجنوبشرق به 
درصد  8/0متوسط بستر آن  يبو ش يلومترك 48رودخانه 

 ينا يزيكوشيمياييف ياتخصوص يبرخ ).2( باشدمي
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اطالعات برگرفته ( است آورده شده 1رودخانه در جدول 
 در تهران ايمنطقهآب سازمان از آمده بدست هاياز داده

  . )باشدمي 90- 91 آبي سال

  
  ماهي جويباري سفيدرود در رودخانه كردانسگ -2شكل 

  برخي خصوصيات فيزيكوشيميايي رودخانه كردان -1جدول 
 TDS EC pHدبي سولفات كربناتكلرمنيزيم سديم سال آبي

91-90  26/5  08/08/272/142/025/0  43/277  57/502  8/7  

 
  .برداريهاي نمونهايستگاه) 3(و ودخانه كردان ر) 2(موقعيت استان البرز، ) 1( -1 شكل

سال  ماهمهرماه و آبان دربرداري نمونه: نمونه برداري
مسير رودخانه، از باالترين طول ايستگاه در  66، در 1391

 .دست رودخانه انجام شدمحل قابل دسترس تا پايين
ياب دستگاه موقيت مختصات جغرافيايي هر ايستگاه توسط

 ArcGISافزار با استفاده از نرمثبت و  (GPS)جهاني 
. نقشه منطقه و مناطق مورد بررسي تهيه گرديد )3/9نسخه (

بر عدم نحوي انتخاب شدند كه عالوهها بهايستگاه
هاي انساني زياد از فعاليت متأثرهمپوشاني با يكديگر، 

و بيشترين تعداد ممكن براي پايش كل  )15( نبوده
در  مكانيتعيين مقياس . )16( شوندميرا شامل رودخانه 

 نوع مطالعه، هدف بهماهيان ي انتخاب زيستگاهبررسي 
بستگي  موردنظردر دسترس و نوع گونه  هايداده سيستم،

به هدف اين مطالعه كه تشخيص  با توجه .)7( دارد
 ماهي جويباري سفيدرودسگ يانتخاب زيستگاه هايويژگي
شناسي بوماتي درباره فقدان پيشينه اطالع همچنين بود و

 متر 250 تا 200 هر تقريباً اول، ايستگاه محل از ،گونه ينا
 اجتناب جهت هاايستگاه فواصل در اختالف متر 50وجود (
ترانسكت، به  يك، در )بود شده دستكاري هايمحل از

در تمام  رفت دو روش بهرودخانه  يرمتر در مس 15طول 
در هر . يرفتپذانجام  بردارينمونه عرض رودخانه
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  با استفاده از دستگاه الكتروشوكر يستگاه،ا
(Samus Mp750)، شدند  يدموجود تا حد امكان ص يانماه

حداكثر  يدص يبرا يبانتور پشت يكو براي اين منظور 
 يان،ماه يدبالفاصله پس از ص .استفاده شد هانمونه
 هاينمونه. يدو ثبت گرد گيرياندازه يطيمح يرهايمتغ

 شده، بيهوش) در هزار 1( ميخك گل محلول در هشدصيد
 و) 2شكل ( قرارگرفتند شناسايي مورد )5( بر اساس و

 .گرديد ثبت گرمدهم با دقت ميليمتر و  هاآن طول و وزن
 يابيپس از قرار دادن در آب تازه رودخانه و باز هانمونه
توجه  با. مجدد، به رودخانه بازگردانده شدند يشنا قدرت

فراواني نسبي  ها،برابر در صيد نمونه يباًزمان تقربه صرف 
  .مشخص شد نيز ماهيان

اينكه اطالعات چنداني در نظر به : متغيرهاي محيطي
جويباري  ماهيسگو زيستگاه  شناسيبومارتباط با 

هايي كه در و با توجه به متغير شتوجود نداسفيدرود 
 بودشده هاي ماهيان بكار گرفته گونه زيستگاهيمطالعات 

هاي گونه بر روي برخي خصوص به، )23و  11،18،22(
 ، براي بررسي)24و  Nemacheilidae )19،6خانواده 
 دررود ماهي جويباري سفيدسگزيستگاهي  هايويژگي
متغير عمق، عرض و شيب رودخانه، ارتفاع از  9 مجموع
ميزان  ، ساختار بستر،و دبي ريا، سرعت جريان آبسطح د
نوع گياهان  و )Overstream canopy closure(سايه 

. نظر گرفته شد در )Riparian vegetation type(ساحلي 
در هر ايستگاه، با استفاده از  از سطح دريا (m)ارتفاع 

در  ،(m)عمق  .ثبت شد (GPS)ياب جهاني دستگاه موقيت
عمق رودخانه  ،طور تصادفيبه از هر ايستگاه، نقطه 20

نظر  آن به عنوان متوسط عمق در گيري و ميانگيناندازه
، وسط و ابتدادر سه ناحيه  (m) عرض رودخانه. شد گرفته

گيري و ميانگين آن به عنوان انتهاي هر ايستگاه اندازه
 .شد نظر گرفته متوسط عرض رودخانه براي آن ناحيه در

سنج، در سه با استفاده از دستگاه شيب (Km/m-1)شيب 
ابتدا، وسط و انتهاي طولي ) انهدر ميانه عرض رودخ(نقطه 

گيري و ميانگين آن به عنوان متوسط هر ايستگاه اندازه

سرعت  .شد نظر گرفته شيب رودخانه براي آن ناحيه در
) 1(روش جسم شناور  براساسرودخانه  (m/s)جريان 

براي كاهش خطاي احتمالي در اين روش، . تخمين زده شد
ريان سه بار تكرار شد گيري سرعت جدر هر ايستگاه اندازه

و ميانگين آن به عنوان متوسط سرعت جريان رودخانه 
 ميزان دبي طبق رابطه .شد نظر گرفته براي آن ناحيه در

)12( ،  
Dscharge (m3.s-1) = Rm*D*V*Ww  

 يانگين، مDرابطه  ينكه در ا .محاسبه شد يبيبه صورت تقر
، V، عرض رودخانه برحسب متر، Wwعمق بر حسب متر، 

، فاكتور Rmو  يهبر حسب متربرثان يانسرعت جر يانگينم
 ينب كهكف است  ينظر گرفتن ناهموار در يبرا يمتنظ
در   Rm≈0.75 يبيبه طور تقر وباشد يمتفاوت م 75/0- 9/0

-قطر سنگ يزانبا توجه به م ساختار بستر. نظر گرفته شد

سنگ  50قطر  يريگاندازه غالب بستر رودخانه و يها
   .شد يبندطبقه )12و  4( براساس يدفتصا صورتب

و  يطشده از مح يهته يهاشاهده عكسبا م يستگاه،در هر ا
 يبندطبقه ايحاشيهو نوع گياهان  يهسا يزانم )12( مطابق
عدم وجود  يلبه دل ايحاشيهنوع گياهان در مورد ( شد

 يرمتغ ينا يبرا يبردارنمونه يهبرگ در ناحيدرختان سوزن
 5در مجموع  .)نظر گرفته شد طبقه در 4ه، طبق 6 يبه جا
به  يگرد يرمتغ 3و  يوستهو پ ياول به صورت كم يرمتغ

و  ياختصار هايعالمت. شدند يزهاوارد آنال يصورت اسم
 2در جدول  ياسم يرهايمربوط به هر طبقه از متغ يحتوض

  .آورده شده است

محدوده انتخاب شده براي هر متغير محيطي توسط گونه، 
و  )Habitat use( ر نظر گرفتن زيستگاه مورد استفادهبا د

با استفاده  )Habitat availability(دسترس بودن  ميزان در
محاسبه   Habitat Selection (Habsel))13( افزاراز نرم
هايي مربوط به هر متغير كمي نيز به كالسهگستره . گرديد

تقسيم شد و فراواني ماهي مورد نظر در هر كالس 
هايي كه ماهي مورد از هر متغير، در كالس. شد مشخص
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شاخص . آورده شده است 3نظر وجود داشت، در جدول 
icicicطبق رابطه انتخاب  AUI ,,, %/%  بدست آمد كه
 Uci%هاي آن متغير، فاصله يا طبقه iمتغير محيطي،  c در آن

درصد استفاده ماهي از يك طبقه خاصي از يك 
 دسترس بودن آن متغير رصد درد Aci%متغيرمحيطي و 

 .)25و  8( باشدمحيطي مي

  نتايج 
هاي هر متغير محيطي كه گونه مورد نظر طبقه 3در جدول 

شاخص انتخاب ماهي براي هر طبقه  در آن وجود دارد و
بدين ترتيب محدوده هر متغير براي . مشخص شده است

. ماهي جويباري سفيدرود بدست آمدسگ زيست و انتخاب
اين نتايج محدوده زيست اين ماهي در رودخانه  مطابق

متر،  15تا  5متر، عرض  1500تا  1300كردان در ارتفاع 
متر و سانتي 42تا  6متر بر كيلومتر، عمق  49تا  0شيب 

محدوده . باشدمتر بر ثانيه مي 2/1تا  3/0سرعت جريان 
تا  1400انتخابي اين ماهي در رودخانه كردان در ارتفاع 

متر بر  21تا  14متر، شيب  5/12تا  10رض ، ع1500
تا  1/1متر و سرعت جريان سانتي 24تا  18كيلومتر، عمق 

همچنين در زيستگاه ). 3شكل (باشد متر بر ثانيه مي 2/1
سنگي، سواحل با پوشش انتخابي اين گونه بسترهاي قلوه
  ).  4شكل ( شتگياهي كم و سايه كم وجود دا

  
  اسمي متغيرهاي از طبقه هر به مربوط توضيح و ياختصار عالمات -2 جدول

 (mm)هاي بستر قطر سنگ  ميزان سايه روي رودخانه  نوع گياهان ساحلي

بدون پوشش  عمدتاً
  VA  گياهي

  پوشيده%  0-20
  Oca  )سطح رودخانه و سواحل قابل رويت است(

 Bedrock بسترسنگ  4000>

 Boulder سنگتخته  4000-256

  قچمنزار يا باتال
پوشش % 10كمتراز (

  )گياهي
VB  

21-40%  
  Cobble فرشسنگ  Ocb  256-64  )رويت استهايي قابلسطح رودخانه و سواحل در زمان(

  VC  بوته /درختچه
41-70%  

  Pebble سنگقلوه  Occ  64-16  )مشاهده نيسترويت است اما سواحل قابلسطح رودخانه قابل(

ريز و جنگل برگ
  VD  كنندهخزان

71-90%  
  Gravel شن  Ocd  16-2  )رويت استهايي قابلطح رودخانه كمي يا در لكهس(

  Sand ماسه  Oce  >2  )رويت نيستسطح رودخانه قابل% (90بيش از 
 

  براي هر طبقه (SI) و شاخص انتخابدر آن وجود دارد ماهي جويباري سفيدرود سگ هاي هر متغير كهطبقه -3جدول 

SI متغير بندي متغيرطبقه SI متغير بندي متغيربقهط SI متغير بندي متغيرطبقه 

01/0 4/0<3/0  

 سرعت جريان

(m/s)  

06/0 5/7<5 

 (m) عرض

31/0  1400<1300  
  03/0  5/0<4/0  15/0 10<5/7 7/0  1500<1400 (m) ارتفاع

55/0 5/12<10 
03/0 6/0<5/0  25/0  15<5/12  3/0  12<6  

 عمق

(cm)  
04/0 7/0<6/0  16/0  18<12  
  18>24  3/0  شيب 0>7 09/0  7/0>8/0 1/0
03/0 9/0<8/0  23/0 14<7 15/0  30>24  
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19/0 1<9/0  28/0 21<14 (m/Km) 01/0  36<30  
25/0 1/1<1  12/0 28<21 09/0  42<36 

 سنگ بستر 01/0 28>35  19/0  1/1>2/1  33/0

  Oca  48/0  بستر

  ميزان سايه

 فرشسنگ 28/0 42>49  08/0

43/0  Ocb  16/0  VA 

نوع گياهان 
 ساحلي

 قلوه سنگ 72/0

08/0 Occ  57/0 VB 06/0 75/0<5/0 

  Ocd  02/0  دبي

21/0 VC 1/0 1<75/0  
05/0  VD 

08/0 25/1<1  
57/0 5/1<25/1  
18/0 75/1<5/1 

  

  
  سفيدرود ماهي جويباريسگتوسط  كمي شده براي هر متغيرو انتخابهاي مورد استفاده، در دسترس نمودارهاي مربوط به محدوده -3شكل 
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  سفيدرود ماهي جويباريتوسط سگشده براي هر متغير اسمي توسط هاي انتخابنمودارهاي مربوط به محدوده -4شكل 

  بحث
، شناسيبومترجيح زيستگاه مجموعه عملكردهاي 

ل فيزيولوژيكي و رفتاري يك گونه است و ممكن است سا
هاي منحني. )21( به سال و فصل به فصل تغيير نمايد

تواند به عنوان يك ابزار مي، براي يك گونهزيستگاه ترجيح 
مديريتي براي يك رودخانه مشخص يا بخشي از يك 

با توجه به اينكه مطالعه حاضر ، )6( بكار روده آبريز ضحو
هاي به عنوان نخستين گام در جهت شناخت ويژگي

، از انجام گرفت سفيدرود جويباري ماهيسگزيستگاهي 
نتايج آن بينشي كلي در ارتباط با زيستگاه مورد  رواين

زيستگاه انتخابي بنابراين  .دگونه بواين  انتخابياستفاده و 
نظر گرفتن قابليت دسترسي زيستگاه  در اين مطالعه با در

به علت در نظر نگرفتن ساير شرايط نظر گرفته شد، اما  در
  .گرديدان لفظ استفاده انتخابي اكتفا به هم

مقياس ارتفاع از  نتايج نشان داد كه با افزايش عامل بزرگ
كننده جوامع عوامل كنترلبعنوان يكي از سطح دريا 

 سفيدرود ماهيان جويباريسگ، تعداد )18( زيرودخانه
مناطق زيست اين ماهي  به عبارت ديگر ابد ويكاهش مي
داليل چنين الگوي  .است قع شدهوا يكمتر اتدر ارتفاع

حرارت، شرايط درجهكاهش  تواندپراكنشي مي
با افزايش باشد كه  كي، فيزيكي و شيمياييوژيهيدرول

هاي ماهيان را ، توزيع گونهايرودخانه فاع در اكوسيستمتار
كاهش فراواني  ديگر به عبارت و دهدقرار مي يرتأثتحت 

واند به دليل محدوديت در تاين ماهي با افزايش ارتفاع مي
تحمل عوامل اثرگذار ديگري چون درجه حرارت كه خود 

به طور مستقيم بر متابوليسم، و  ، باشدتابعي از ارتفاع است
. )11( گذاردمي يرتأثمثل، رشد و رفتار ماهيان توليد

 قبيل ازو تنوع زيستگاه  اندازه همچنين به دليل افزايش
، از ت جريان و تركيب بسترتغييرات در عرض، عمق، سرع

 ماهيسگ، فراواني )22( رودخانه دستباالدست به پايين
- در رودخانه كردان در ارتفاعات پايين جويباري سفيدرود

   .يابددست رودخانه افزايش ميتر، به سمت ميانه و پايين



 1394، 3، شماره 28جلد                                                                                     )    مجله زيست شناسي ايران(ي جانورمجله پژوهشهاي 

368 

شيب كم،  گونهبدست آمده براي اين  زيستگاه انتخابيدر 
 ريز تا بستريان زياد، ، سرعت جرعرض و دبي متوسط

 .بودمتوسط، نور زياد و پوشش گياهي اطراف رودخانه كم 
هاي ترجيحي بدست آمده از فاكتورهاي تمامي محدوده

محيطي براي اين ماهي با محدوده گسترش آن در رودخانه 
دست رودخانه بود كردان كه مناطق مياني به سمت پايين

دليل وقوع جز سرعت جريان كه به هب، شتمطابقت دا
برداري، جريان در مناطق مزبور بارندگي در روزهاي نمونه

 ماهي جويباريسگنسبت به مناطق باالدست رودخانه كه 
اين با روند طبيعي كاهش  و نيز حضور نداشت، بيشتر شد

دست سرعت جريان از نواحي باالدست به سمت پايين
 اما پراكنش اين ماهي همچنان در همان. همخواني نداشت

بنابراين بارندگي و  .محدوده از رودخانه باقي مانده بود
افزايش سرعت جريان سبب انتقال زيستگاه اين ماهي به 

گيري نمود توان نتيجهمي رواز اين .بود شدهنتر مناطق پايين
هاي رعت جريانتواند در برابر سمي گونهاين  احتماالً كه

در  اين خانوادههاي گونه ساير همانند، باال مقاومت نمايد
، نيز )2009(و همكاران  Rifflart. )19( مطالعات ديگر

  سنگي ماهيسگپراكنش محدوده 
)Barbatula barbatula ( بيشتر در آبهاي سطحي با را

حضورش رابطه مستقيمي با  بيان كردند كهجريان تند 
هاي رودخانه و وجود قطعات بزرگ نزديكي به كناره

در ) Cobitis taenia( خاردار ماهيسگاما . چوبي داشت
آبهاي با سرعت صفر يافت شد و حضورش رابطه نزديكي 

همچنين الگوهاي پراكنش و . با بسترهاي ذرات ريز داشت
اساس نزديكي به ساحل و وجود فضاهاي تراكم ماهيان بر

، كه اين ه بودامن و وجود پناهگاه و پوشش تعيين شد
هاي ها در مقياسمتغيراين موضوع اهميت در نظر گرفتن 

هاي حفاظتي و برنامهرا در ) مقياس محلي(كوچك 
) 2005( و همكاران Vlach .)20( دهدميبازسازي نشان

در جريان  ماهي سنگي راسگ ، ترجيح زيستگاهينيز
- پراكنش اين ماهي با سنگ كه مشاهده كردندتر آب سريع

. )24( كنند در ارتباط بودايفا مي هايي كه نقش پناهگاه را

هاي شده و رودخانههم كه در شرايط كنترل ايدر مطالعه
در صورت وجود پوشش  گونه مزبورمصنوعي انجام شد، 

)cover( كنند را انتخاب مي عمق رودخانهكم بيشتر نواحي
 باشدميسرعت جريان بيشتر  استخري كه نسبت به نواحي

مشاهده شد، در  نيز آنچه كه در رودخانه كردان .)14(
يه پراكنش ماهي، در مناطقي كه جريان آب شديد بود، ناح

هايي بود كه به حضور اين ماهي وابسته به تخته سنگ
  .بودتري براي ماهي ايجاد شدهها محيط امنواسطه آن

در  سفيدرود جويباريماهي سگدر زيستگاه انتخابي 
يك دليل . بستر متوسط تا ريز بود رودخانه كردان، همچنين

در بسترهاي با قطر ذرات كمتر ين گونه اكنش احتمالي پرا
شدن در بستر شدن و مدفونتواند تمايل به رفتار پنهانمي

ماهيان مثل سگهاي باشد كه در برخي از گونه
Nemacheilus Evezardi در كل  .)17( گزارش شده است

در  جويباريماهي سگطبق نتايج، زيستگاه انتخابي 
ارتفاع، شيب و عمق  ت كهرودخانه كردان در مناطقي اس

در . كمتر، عرض و دبي متوسط و سرعت جريان زياد است
زيستگاه انتخابي اين ماهي همچنين بستر متوسط، نور زياد 

  .و پوشش گياهي اطراف رودخانه كم است

و  بررسيهاي ترجيح براي يك گونه درصورتي كه منحني
- ، ميتعيين گرددبراي تمام مراحل زندگي و فصول سال 

واند به عنوان يك ابزار مديريتي مناسب براي يك ت
كار گرفته ه آبريز بهضاي از يك حويا ناحيه رودخانه معين

الزم به ذكر است، نتايج بدست آمده در ارتباط . )6( شود
با گونه مورد نظر در رودخانه كردان در فصل پاييز بوده و 
ممكن است نحوه پراكنش آن در فصول ديگر سال متفاوت 

الگوهاي پراكنش ماهيان، به دليل پويايي چرا كه . شدبا
نتيجه تحوالت طبيعي و  تواند درهاي طبيعي، ميزيستگاه
هاي انساني متحول شده و تغيير كند، بنابراين فعاليت

 طول زمان، موارد مهم، همواره بررسي شود بايستي در
شود نحوه پراكنش اين ماهي رو، پيشنهاد مياز اين .)23(

تا بتوان  گرددودخانه كردان در فصول ديگر بررسي در ر
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  . هاي انساني را كاهش دادو روند تاثير فعاليت نمودتدوين راهكار مديريتي مناسبي براي ماهيان رودخانه كردان 
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Abstract 

Based on the fact that there is little information about natural habitat of the native loach 
Oxynoemacheilus bergianus, this study was conducted to analyze the habitat range and 
the preferred habitat of the Safidrud stone loach in Kordan River in the autum 2012. For 
this purpose, the variables including water depth, river width and slope, altitude, water 
flow rate and debit, substrate material, over-stream canopy closure, and riparian 
vegetation type, along with the relative abundance of the interested fish species were 
analyzed in 66 stations along the river.  Based on the results, the habitat use by this 
species in Koradan River was in altitudes of 1300-1500 meters above sea level, widths 
of 5-15 m, slopes of 0-49 m/km slope, depths of 6-42 cm, and flow rate of 0.3-1.2 m/s. 
The highest value of the standardized habitat selectivity indices for Safidrud stone loach 
in Kordan River were related to the altitudes of 1400-1500 m, widths of 10-12.5 m, 
slopes of 14-21 m/km, depths of 17-24 cm, and flow rates of 1.1-1.2 m/s. In addition, in 
the habitats selected, the substrate was gravely, banks had little riparian vegetation 
cover, and little over-stream canopy closure.  

Key words: Habitat selection, Habitat preference, Oxynoemacheilus bergianus, Kordan 
River. 


