محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره ،47شماره ،1بهار 1711
صفحات  1تا 11

مطالعه و مقایسه ترجیح زیستگاه جویبارماهی سفیدرود
) Oxynoemacheilus bergianus (Steindachner, 1897رودخانه
جاجرود در دو فصل پاییز و زمستان
سهیل ایگدری*1؛ مظاهر زمانی فرادنبه2؛ هادی پورباقر 1و عطا مولودی صالح

3

 -1دانشیار گروه شیلات ،گروه شیلات ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 -2دکتری تکثیر و پرورش آبزیان ،گروه شیلات ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -3دانشجوی دکتری بوم شناسی آبزیان ،گروه شیلات ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت-99/70/51تاریخ پذیرش)99/79/42
چکیده:
شنناتت نیازهای زیسنگااهی گونههای سنان در رودتانهها در برنامهریزی برای حفاظت زیسگااه آنها اهمیت بالایی دارد .ای تحقیق با
هدف بررسنی ترجیح زیسنگااهی جویبارماهی سنفیدرود  Oxynemacheilus bergianusدر رودتانه جاجرود و مقایسه آن در دو فصل
پاییز و زمسننگان به اجرا درآمد .برای ای منظور فراوانی ای گونه و مگغیرهای زیسننگااهی شننامل ارتفا  ،قمق ،سننرقت جریان آب ،قرض
رودتانه ،شنیب بسنگر ،طرر مگوسنط سنب بسگر ،نو پوشغ لالب سنب بسگر ،هدایت الکگریکی ( ،)ECمواد جامد محلول (،pH ،)TDS
دمای آب و پوشغ گیاهی ساحل در دو فصل پاییز و زمسگان مورد سنجغ و بررسی طرار گرفت .زیسگااه انگخابی ای ماهی در فصل پاییز
دارای ارتفا و قمق نمگر ،جریان سنریعگر ،بسنگر با سنبهای مگوسط ،شیب نمگر ،دمای بالاتر EC ،و  TDSمگوسط و حاشیه رودتانه با
پوشنغ درتگچهای -درتگی بودند ولی در فصنل زمسنگان زیسنگااه مرلوب ای گونه شامل نواحی با ارتفا  ،قمق و جریان آب بیشگر ،و
بسنگر با سننبهایی با اندازه مگوسنط ،دمای مگوسنط EC ،مگوسط TDS ،نمگر و ساحل دارای پوشغ درتگی بود به قبارت دیار نگایج
نشان داد نه ترجیح ای گونه در فصل زمسگان به مناطق با قمق ،قرض ،ارتفا از سرح دریا و شیب بیشگر تغییر مییابد.

کلید واژگان:

بومشناسی ،جاجرود ،مگغیرهای محیری ،مرلوبیت

* نویسنده مسئول؛ تلف 12032223177 :

ایمیلsoheil.eagderi@ut.ac.ir :
صفحه 1

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،47شماره  ،1بهار 1711
( .)Tabatabayi et al., 2013در سالهای اتیر

 .1مقدمه
فعالیتهای انسانی رژیم جریان رودتانهها را تغییر داده
و منجر به تخریب زیسگااه گونههای زیادی از آبزیان
شده است ( .)Wu et al., 2006همچنی تغییر در
جنبههای شیمیایی و فیزیکی و زیستشناتگی
سیسگمهای آبهای جاری به دلیل فعالیتهای انسانی
منجر به تغییر پراننغ و ساتگار اجگماقات ماهیان
رودتانهها شده است ( ;Agostinho et al., 1995

 .)Maret et al., 1997; Ferreira, 2007از ای رو در
برنامههای حفاظت زیسگااه آبزیان ،درک قملکردهای
انوسیسگمها اهمیت زیادی دارد (.)Wu et al., 2006
برای درک نیفیت زیسگااههای آبزیان ،انوا ابزارها
برای ارزیابی ،پایغ و مدلسازی زیسگااه آبزیان مورد
اسگفاده طرار میگیرد .روشهای مخگلف مدلسازی

افزایغ دتالتهای انسانی در منرقه جاجرود موجب
آلودگی رودتانه جاجرود شده است .با توجه به نمبود
اطلاقات در مورد ماهیان ای

رودتانه به تصوص

جویبار ماهی سفیدرود ،مرالعه حاضر با هدف بررسی
ترجیح زیسگااه ای گونه در محدوده رودتانه جاجرود
واطع در حوضه دریاچه نمک و مقایسه تغییرات ترجیح
زیسگااه آن در دو فصل پاییز و زمسگان انجام شد .به
دلیل دوره تولید مثلی ای گونه در فصل های بهار و
تابسگان ،نمونهبرداری در دو فصل پاییز و زمسگان انجام
شد .نگایج ای

مرالعه قلاوه بر شناسایی نیازهای

زیسگااهی ای

گونه بومی ،میتواند برای مدیریت

انوسیسگمهای ای رودتانه نیز مفید باشند.

 .2مواد و روشها

میتوانند برای شبیهسازی نیازهای ماهی با هدف

رودتانه جاجرود در  31نیلومگری شمال شرق تهران

ارزیابی نیفیت زیسگااه برای گونههای مخگلف ماهی

واطع شده و از ارتفاقات نوههای نلون بسگک در شمال

تحت اثرات انسانی اسگفاده شوند ( Kerckhove et

روسگای دربندسر منشأ گرفگه و انشعابات فشم ،میاون،

 .)al., 2008شرایط هیدرولوژیکی و زمی شناتگی

دماوند و آهار به آن میریزد .ای رودتانه با حرنت در

رودتانهها به شدت مگغیر و پویا هسگند و انوا مخگلفی

جهت لرب به شرق ،ابگدا وارد سد لگیان و سپس وارد

از زیسگااه را برای ماهیان و سایر موجودات آبزی فراهم

سد ماملو در پایی دست میشود .ای رودتانه با 71

میننند ( .)Chuang et al., 2006از ای رو بسیاری

نیلومگر طول و  411نیلومگرمربع مساحت حوزه آبریز،

از مگغیرهای زیسگااهی از جمله قمق ،سرقت جریان،

دارای شیبی حدود  7درصد بوده و یک رودتانه گراولی

نو بسگر و پوشغ گیاهی رودتانه به دلیل تأثیر بر

و

( National

ترجیح و انگخاب زیسگااه ماهیان اهمیت زیادی دارند

.)geographical organization, 2004

( ;Bovee, 1982; Sheppard & Johnson, 1985

اطلاقات مربوط به فراونی نسبی ماهیان و فانگورهای

;Baltz et al., 1987; Leonard & Orth, 1988
.)Moyle & Cech, 1988

زیسگااهی در ماههای آذر (پاییز) و اسفند (فصل

جویبارماهی

سفیدرود

Oxynoemacheilus

ماسهای

بریده

بریده

است

زمسگان)  1332از رودتانه جاجرود (در لرب اسگان
تهران ،ایران) جمعآوری گردید (شکل  .)1در مجمو

) bergianus (Steindachner, 1897از تانواده

تعداد  0زیسگااه هر یک با سه تکرار (در مجمو 11

 Nemachelidaeبوده و در حوضههای دریاچههای

ایسگااه) به نحوی انگخاب شدند نه نه نمگری

تزر ،ارومیه و دریاچه نمک پراننغ دارد

همپوشانی را با یکدیار داشگه ،نمگر تحت تاثیر
صفحه 2

مرالعه و مقایسه ترجیح زیسگااه جویبارماهی سفیدرود...
فعالیتهای انسانی واطع شده و بیشگری تعداد ممک

قرض رودتانه در نظر گرفگه شد .نو لالب پوشغ

برای پایغ نل رودتانه را شامل شوند ،باشند

سنای بسگر نیز به صورت چشمی و براساس جدول 1

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

تعیی

و به صورت نددهی شده در آنالیزها مورد

گیری با سه تکرار و هر تکرار به طول 31مگر و در تلاف

اسگفاده طرار گرفت ( Zamani Faradonbe et al.,

جهت جریان ،از پایی دست رودتانه به سمت بالادست

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

با روش دو رفت انجام شد .برای نمونهگیری از دسگااه

مگوسط سنب بسگر از یک طاب مربع شکل (نوآدرات)

الکگروشونر ( )Samus Mp750و دو قدد ساچوک

به ابعاد  1×1مگر اسگفاده شد و طرر سنبهای درون

برای اطمینان از جمعآوری نلیه ماهیان هر ایسگااه

نوآدرات اندازهگیری و ثبت شدند ( Platts et al.,

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

 .)1983; Lotfi 2012شیب بسگر در هر ایسگااه در

شناسایی براساس  Keivanyو همکاران ()2110

سه نقره با اسگفاده از دسگااه شیب سنج یا سونگو

شمارش شده و دوباره در رودتانه رهاسازی شدند

( )Suntoاندازهگیری و میانای آنها به قنوان شیب

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

رودتانه در هر ایسگااه در آنالیزها وارد شدند .دما،pH ،

شیمیایی رودتانه از جمله ارتفا  ،قمق آب ،سرقت

هدایت الکگریکی ( )ECو مواد جامد محلول نل

جریان آب ،قرض رودتانه ،طرر مگوسط سنب بسگر،

( )TDSبا اسگفاده از دسگااه  WTWطابل حمل در

نو لالب پوشغ سنب بسگر ،pH ،دما ،هدایت

هر ایسگااه اندازهگیری شدند .طبقات پوشغ گیاهی

الکگریکی ( ،)ECمواد جامد معلق ( ،)TDSپوشغ

ناحیه حاشیه رودتانه نیز طبق جدول  1تعیی شدند

گیاهی ساحل و پوشغ جلبکی بسگر بلافاصله بعد از

(.)Tabatabaei et al., 2015

نمونهگیری اندازهگیری و ثبت شدند.

ترجیح و انگخاب ویژگی زیسگااهی براساس زیسگااه

ارتفا از سرح دریا و موطعیت جغرافیایی با نمک

در دسگرس ،اسگفاده شده و انگخاب شده در محدوده

دسگااه موطعیتیاب جهانی ( )GPSثبت شدند .قمق

هر ویژگی محیری محاسبه شد .برای ای منظور ،هر

آب به وسیله میله مدرج با دطت سانگیمگر در  11تکرار

ویژگی زیسگااهی به یک سری از فواصل تقسیم و

در قرض رودتانه و با تانید بر پیرامون محل صید گونه

فراوانی نسبی گونه در هر محدوده فاصلهای ویژگی

اندازهگیری و میانای قددی آن به قنوان قمق آب در

زیسگااهی

)Habitat )HabSel

نظر گرفگه شد .سرقت جریان آب با اسگفاده از روش

 Selectionنسخه  1/1محاسبه شد ( Consulting,

جسم شناور بر اساس روشهای  Gargو همکاران

 .)2019سپس اندیکس شایسگای ( Suitability

( )2112و  )1333( Hasanliدر ایسگااه با سه بار

 )index = SIبراساس میزان حضور ماهی برای هر

تکرار اندازهگیری و پس از ضرب در ضریب اصلاحی با

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

توجه به قمق ،میانای آنها به قنوان سرقت جریان

نه در آن  iفاصله مگغیر محیری %Uc,i ،درصد

آب در نظر گرفگه شد .قرض رودتانه با اسگفاده از مگر

اسگفاده از هر فاصله به تصوص مگغیر محیری مورد

نواری (در سه نقره پایی دست ،میانه و بالادست هر

اسگفاده توسط ماهی و  %Ac,iدرصد در دسگرس

ایسگااه اندازهگیری و میانای ای سه مقدار به قنوان

بودن مگغیر محیری در هر فاصله مگغیر محیری

در

نرمافزار

صفحه 3

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،47شماره  ،1بهار 1711
محاسبه شد ( Guay et al., 2000; Waddle,

صفر تا یک ترسیم شدند .میانای مجمو اندیکسهای

 .)2001سپس دادههای زیسگااه انگخاب شده یا

شایسگای هر زیسگااه بهقنوان مرلوبیت زیسگااه آن

ترجیحی به همراه تعداد مگوسط ماهیها در برابر هر

ایسگااه و میانای

نل بهقنوان شاتص مرلوبیت

مقدار مگغیر محیری به نرمافزار  Excelمنگقل و

زیسگااه ( )HSIتعریف شد ( Bovee, 1982; Jowett

منحنیهای مرلوبیت مگغیرهای زیسگااه در دامنه

.)& Richardson, 2008

شکل  -1موقعیت رودخانه جاجرود و ایستگاههای نمونهبرداری.

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

قطر سنگ های بستر ()mm

پوشش گیاهی ساحل
پوشش گیاهی کم (مزرعه بایر)

BA

( Bedrockسنگ بستر) > 0444

پوشش درختی برگریز

BM

( Boulderتخته سنگ)

652-0444

( Cobbleسنگ فرش)

20-652

( Gravelشن)

6-20

پوشش درختچهای -درختی پراکنده BV

 .3نتایج
تلاصه میانای داده برای نلیه مگغیرهای زیسگااه در
هر ایسگااه نمونهبرداری شده در رودتانه جاجرود در
جدول  2ارائه شده است .براساس نگایج ،مرلوبتری
زیسگااه برای گونه جویبارماهی سفیدرود در رودتانه

جاجرود در فصل پاییز در نواحی با ارتفا ->1721
 1711مگر با شاتص مرلوبیت برابر  1/01و در فصل
زمسگان نواحی دارای ارتفا

 1711->1111و

 1111->1121مگر با شاتص مرلوبیت به ترتیب
 1/73و  ،1/73در فصل پاییز نواحی دارای قمق ->21
 11سانگیمگر با شاتص مرلوبیت برابر  1/04و در فصل
صفحه 7

مرالعه و مقایسه ترجیح زیسگااه جویبارماهی سفیدرود...
زمسگان نواحی دارای قمق  21->31سانگیمگر با

فصل پاییز در نواحی با مقادیر  ECبرابر 711->111

شاتص مرلوبیت برابر  ،1/41در فصل پاییز در نواحی

با شاتص مرلوبیت برابر  1/34و در فصل زمسگان در

با قرض برابر با  11->22مگر با شاتص مرلوبیت برابر

نواحی با مقادیر  ECبرابر  711->111با شاتص

 1/72و در فصل زمسگان در نواحی دارای قرض برابر

مرلوبیت برابر  ،1/1در فصل پاییز در نواحی با دمای

با  22->20مگر با شاتص مرلوبیت برابر با  ،1/07در

 4->1درجه سانگیگراد با شاتص مرلوبیت برابر

فصل پاییز در نواحی دارای سرقت جریانی برابر -1/2

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

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

درجه سانگیگراد با شاتص مرلوبیت برابر  ،1/1در

فصل زمسگان در نواحی دارای سرقت جریان برابر ->2

فصل پاییز در نواحی با مقادیر  TDSبرابر 221->201

 1/0مگربرثانیه با شاتص مرلوبیت برابر  ،1/13در فصل

با شاتص مرلوبیت برابر  1/01و در فصل زمسگان در

پاییز در نواحی دارای طرر مگوسط سنب بسگر برابر با

نواحی با مقادیر  TDSبرابر  111->221با شاتص

 31->71سانگیمگر با شاتص مرلوبیت برابر 1/31و

مرلوبیت برابر  ،1/41در فصل پاییز نواحی با سنب

در فصل زمسگان در نواحی با طرر مگوسط سنب بسگر

لالب بسگر  Boulderبا شاتص مرلوبیت برابر 1/70

برابر با  31->31سانگیمگر با شاتص مرلوبیت برابر

و در فصل زمسگان پوشغ بسگر از نو  Cobbleو

 ،1/1در فصل پاییز در نواحی با شیب برابر 3/21->3/1

 Boulderبه ترتیب با شاتص مرلوبیت برابر  1/1و

درصد با شاتص مرلوبیت برابر  1/14و در فصل

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

زمسگان در نواحی با شیب برابر  7/21->7/1درصد با

درتگچهای -درتگی پراننده ( )BVبا شاتص

شاتص مرلوبیت برابر  ،1/1در فصل پاییز در نواحی با

مرلوبیت برابر  1/04و در فصل زمسگان از نو پوشغ

مقادیر  pHبرابر 4/3->4/3با شاتص مرلوبیت برابر

درتگی برگریز ( )BMبا شاتص مرلوبیت برابر 1/41

 1/43و در فصل زمسگان در نواحی با مقادیر pH

میباشد (جدول Error! Reference source 3

برابر 1/1->0/1با شاتص مرلوبیت برابر  ،1/13در

 not found.و شکل های  2تا .)7

جدول  -2حداقل ،حداکثر و میانگین مقادیر فاکتورهای زیستگاهی جویبارماهی سفیدرود در دو فصل پاییز و زمستان در رودخانه جاجرود

فاکتورها

پاییز

زمستان

حداقل حداکثر میانگین

حداقل حداکثر میانگین

ارتفاع

0044

0044

0040/94

0044

0504

0054

عرض

6/44

64/52

00/40

2/04

60/4

05/54

عمق

06/90

56/26

64/44

04/52

69/49

64/49

سرعت

4/06

0/55

0/44

4/655

0/95

4/42

شیب

0/5

6

0/45

0/5

6

0/94

قطر متوسط سنگ بستر

06

00/5

62/44

04/50

52

40/25

دما

4/4

9/2

5/20

4

9/5

4/40

pH

5/9

9/02

4/44

5/52

9/6

2/06

EC

666

224

005/46

054

049

092/66

TDS

044

695

046/44

095

404

600/44
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جدول  -3فاکتورهای زیستگاهی جویبارماهی سفیدرود و مقادیر شاخص مطلوبیت ( )SIدر هر طبقه در رودخانه جاجرود.

فانگور

ارتفا

سرقت
جریان

طبقات

SI
پاییز

SIزمسگان

->1721
1711

1/01

1

->1771
1721

1/12

1

->1701
1771

1/1

1

->1711
1701

1/24

1/17

->1111
1711

1/1

1/73

->1121
1111

-

1/73

1->1/7

1/30

1/23

فانگور

قمق

طبقات

SIپاییز

SIزمسگان

->21
11

1/04

1/21

2->0

->31
21

1/17

1/41

0->11

1/11

->71
31

1/11

-

11->17

1/14

->14
11

1/11

-

فانگور

قرض
رودتانه

طبقات

SIپاییز

SIزمسگان

1/31

1/1
1/27

17->11

1/13

1

->27
14

1/11

1

11->22

1/72

1/12

->31
27

1/21

1

22->20

1/1

1/07

->31
31

1/23

1

->3/1
3/21

1/14

1

->1/1
1/7

1/12

1/1

->71
31

1/31

1

->7/21
3/1

1/11

1

->1/2
1/1

1/12

1/12

->0/1
1/1

1

1/13

->7/1
7/21

1/11

1

1/2->1/0

-

1/1

->0/4
0/1

1

1/74

->311
211

1/12

-

1/0->2

-

1/13

->4/3
0/4

1/13

1

->711
311

1/23

-

3->7

1/17

-

->4/3
4/3

1/43

1

->111
711

1/34

1

7->1

1/11

-

->1/1
4/3

1/11

1

->011
111

1/11

-

1->0

1/14

-

->171
111

1/17

-

->411
011

1/12

-

0->4

1/12

-

->111
171

1/13

-

4->1

1/11

1

->221
111

1/14

1/41

1->3

1

1

->201
221

1/01

1/21

->311
201

1/11

1

طرر
مگوسط
سنب
بسگر

pH

دما

TDS

شیب
بسگر

EC

bed rock
سنب
لالب
بسگر

پوشغ
ساحل

1/31

1

boulder

1/70

1/1

cobble

1/10

1/1

BA

1

1

BM

1/3

1/41

BV

1/04

1/31
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شکل  -4نمودارهای مربوط به محدودههای زیستگاهی انتخاب شده توسط جویبارماهی سفیدرود در فصل زمستان در رودخانه جاجرود.

 .)2015همچنی دامنه بهدست آمده درهردو فصل با

 .4بحث و نتیجهگیری
با توجه به نگایج ،در دامنه یکسان برتی از فانگورهای
زیسگااهی از طبیل ارتفا  ،قرض رودتانه ،سرقت
جریان ،pH ،پوشغ گیاهی ساحل و نو پوشغ بسگر
در دو فصل پاییز و زمسگان ،مقادیر شاتص مرلوبیت
مگفاوت هسگند ،به قبارت دیار جویبارماهی سفیدرود
در دو فصل پاییز و زمسگان زیسگااههای مگفاوتی را
ترجیح میدهد .مرالعات نشان میدهند نه انگخاب
یک بخغ از رودتانه به قنوان محل مناسب برای
زیست به وسیله ماهی به فراهم بودن فانگورهای قمق،
سرقت جریان آب ،بسگر و پوشغ مناسب ساحل در
آن محل بسگای دارد (.)Bovee, 1982
در فصل پاییز با افزایغ ارتفا رودتانه از سرح دریا
فراوانی گونه مورد مرالعه ناهغ یافگه است و
مرلوبیت ای نواحی ناهغ مییابد ولی ای وضعیت
در

فصل

زمسگان

برقکس

است.

در

مرالعه  Tabatabaeiو همکاران ( )2111در رودتانه
نردان جویبارماهی سفیدرود نواحی نمارتفا تر رو
مورد پسند طرار داده است ( Tabatabaei et al.,

 .)2015ای گونه در فصل پاییز در نواحی با قمق نم
و در فصل زمسگان در نواحی با قمق بیشگر فراوانتر
است نه با قمق مرلوب همی گونه در رودتانه نردان
در فصل پاییز مرابقت دارد ( Tabatabaei et al.,

دامنه ترجیح زیسگااهی ای گونه در رودتانه طالقان
مشابه میباشد ( Zamani Faradonbe et al.,

.)2017
در بررسی مقادیر مرلوب فانگور قرض رودتانه در
جاجرود نمیتوان به طور دطیق اظهارنظر نرد زیرا در
هر دو فصل پاییز و زمسگان نوسانات دامنه مرلوب
قرض رودتانه زیاد و لیرطابل پیغبینی میباشد .اما
شیب بسگر مرلوب در دو فصل پاییز و زمسگان قکس
هم میباشد یعنی در پاییز زیسگااه نم شیب و در
زمسگان نواحی پرشیبتر مورد توجه میباشند نه نگایج
ای

فانگور برای ای

گونه با نگایج همی

گونه در

رودتانه نردان مشابه است ( Tabatabaei et al.,

 .)2015ای

گونه در رودتانه طالقان ،قمق دامنه

بالاتری را ترجیح میدهد ( Zamani Faradonbe et

 )al., 2017نه ای امر بیانار دامنه بالایی از زیسگااه-
های در دسگرس در رودتانه طالقان در مقایسه با دو
رودتانه نردان و جاجرود است .در ضم

قرض

رودتانه با قمق وسرقت آب رابره قکس دارد .ای
گونه در رودتانه جاجرود در دو فصل پاییز و زمسگان
تمایل دارد نه در نواحی با سرقت بالا زیست نند با
نگایج مرالعه  Tabatabaeiو همکاران ( )2111و
 Zamani Faradonbeو همکاران ( )2114در مورد
فصل پاییز تشابه دارد .زیسگااههای موردپسند
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جویبارماهی سفیدرود در هر دو فصل پاییز و زمسگان

دامنه تغییرات  TDS ،pH ،ECو دمای آب در دو فصل

دارای سنبهایی با طرر مگوسط میباشند ولی ای

پاییز و زمسگان با یکدیار تفاوت داشگند ،اگرچه دامنه

گونه قمقهای نسبگاً نمگر با سنبهای بسگر نوچکتر

تغییرات در فصل زمسگان تا حدودی ترابق نشان

(با طررنمگر از  11سانگیمگر) را ترجیح میدهند .با

دادند .مقادیر مرلوب فانگورهای  TDS ،pH ،ECدر

توجه معیار آنایکه ( ،)AICمگغیرهای ارتفا  ،قرض

فصل پاییز مقادیر میانه و در فصل زمسگان مقادیر

رودتانه ،سرقت جریان آّب و اندازه ذرات بسگر از

پایی دامنه بود و دما مرلوب در فصل پاییز دماهای

قوامل تعیی نننده در حضور جویبارماهی سفیدرود در

بالا و در زمسگان دمای میانه به دست آمد .لازم به ذنر

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

است ای فانگورها به موطعیت جغرافیایی رودتانه ها

در بررسی پوشغهای سنای بسگر و پوشغ گیاهی

برمیگردد و مقایسه آن با نگایج مرالعات طبلی

حاشیه رودتانه ،زیسگااه مرلوب در فصل پاییز و

 Tabatabayiو همکاران ( )2113و Zamani

زمسگان نامل ًا قکس یکدیار بودند .ای گونه در پاییز

 Faradonbeو همکاران ( )2114تنها بیانار دامنه

نواحی با بسگر ( Boulderتخگه سنب) و حاشیه

بالای سازگاری ای گونه به زیسگااههای مخگلف می-

رودتانه با پوشغ درتگچهای  -درتگی پراننده و در

باشد و پراننغ وسیع ای گونه در حوضههای دریای

فصل زمسگان نواحی با بسگر ( Boulderتخگه سنب)

تزر ،دریاچه نمک و دریاچه ارومیه موید ای طدرت

و ( Cobbleسنب فرش) و حاشیه رودتانه با پوشغ

سازگاری بالای آن را نشان میدهد.

درتگی برگریز را ترجیح میداد .مرلوبیت بیشگری

نگایج ای مرالعه برای جویبارماهی سفیدرود در دو ماه

برتوردار هسگند .در حالی ای گونه در رودتانههای

آذرماه (پاییز) و اسفندماه (فصل زمسگان) میباشد ،ای

طالقان و نردان نواحی با بسگر  Pebbleو ساحل فاطد

احگمال وجود دارد نه زیسگااه مرلوب ای گونه در

پوشغ گیاهی را ترجیح میداد ( Tabatabaei et al.,

سایر ماهها و در نگیجه سایر فصول سال تغییراتی داشگه

.)2015; Zamani Faradonbe et al., 2017

باشد؛ چرا نه الاوهای پراننغ ماهیان به دلیل پویایی

فانگورهای فیزیکی زیسگااه به قنوان فانگورهای مؤثر

زیسگااههای طبیعی ،تغییر و تنو نیازهای تود

بر پراننغ و فراوانی ماهیان شامل قمق آب

موجود ،میتواند تغییر نماید .نگایج ای تحقیق نشان

( Angermeier and Karr1994; Penczak et al.,

داد نه ترجیح ای گونه در فصل زمسگان به مناطق با

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

قمق ،قرض ،ارتفا از سرح دریا و شیب بیشگر تغییر

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

مییابد و همچنی به منظور اجگناب از شسگه شدن در

 )2006و پوشغ گیاهی ساحل ( & Angermeier

برابر شدت جریانهای بیشگر در زیر سنبهای بسگر

Karr,1994; Mérigoux et al., 1998; Ferreira
 )& Casatti, 2006میباشند.

درشت و تخگه سنای پناه میگیرد.
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