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چکیده
در طی سال  7931بهمنظور بررسی برخی شاخصهای زیستشناختی از جمله بررسی رابطه طول-وزن ،شاخص وضعیت ،هماوری ،تعیین سن و
ویژگیهای ریختشناختی گونه قزلآالی خالقرمز ( )Salmo truttaتعداد  93نمونه در سه ایستگاه باالدست شامل نهرهای گراپ ،گتهده و دهدر
(سرشاخه رودخانه طالقان) صید شد .تعدادی از نمونهها پس از ثثبیت در فرمالین بافری به آزمایشگاه منتقل شدند و با استفاده از کولیس دیجیتال
تعداد  93صفت ریختسنجی و هفت صفت شمارشی اندازهگیری و سنجش شدند و با توجه به اهمیت حفاظتی این گونه با ارزش ،ریختسنجی
تعدادی از نمونهها نیز ازروی تصاویر با استفاده از نرمافزار  ImageJانجام شد .نتایج نشان داد که نمونههای صید شده در  4گروه سنی  9 ،9 ،7و 4
ساله بودند .بیشترین فراوانی را گروه سنی یک ساله با  19/1درصد و کمترین فراوانی را گروه  4ساله با  9/6درصد داشت .نسبت جنسی نیز (نر) 7/3
(:ماده)  7به دست آمد .براساس نتایج ،رابطه بین طول-وزن به صورت  Y= 0/0004X9/93بهدست آمد .شاخص فاکتور وضعیت نیز در دامنه  0/17تا
 7/96بود .دامنه همآوری مطلق جمعیت طالقان  763-913بهدست آمد .در بررسی عادات غذایی این گونه نیز طیف وسیعی از ماکروبنتوزها مشاهده
شد که نشاندهنده وابستگی غذایی به غذاهای در دسترس میباشد.
واژگان کلیدی :قزلآالی خال قرمز ،طالقان ،ریختسنجی ،فاکتور وضعیت ،زیستشناسی.
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Abstract
In 2018, in order to study a few biological characteristics, including length-weight relationship, condition
factor, fecundity, age frequency, and morphological characteristics of Salmo trutta, a total of 38 specimens
were collected in three upstream stations, Grap, Gathedeh, and Dehdar (tributaries of the Taleghan River).
Some of the collected samples were transferred to the laboratory after fixation in the buffer 10% formalin and
29 morphometric and seven meristic traits were measured and counted, respectively. In addition, based on the
conservation importance of the studied species, a number of morphometric traits of the few specimens were
analyzed using the acquired high-quality pictures by ImageJ software. The results showed that the samples
have 4 age groups, including 1, 2, 3, and 4 years old. The highest and lowest frequency was one-year-old group
with 73.7% and 4 with 2.6%, respectively. The sex ratio was 1.8 (male): 1 (female). Based on the results, the
length-weight relationship was obtained as Y = 0.0004x2.39. The condition factor was in the range of 0.71 to
1.26, as well as absolute fecundity of the Taleghan population was 168-379. In investigating the feeding habits,
a wide range of macrobenthos was observed, indicating its dependence on available food items.
Keywords: Salmo trutta, Taleghan, Morphometric, Condition factor, Biology.
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 .1مقدمه
ویژگیهاای تااریخ اه حیاات از جمله الگوی رشاااد،
تولیدمثل و ریختشااناساای ،امکان تشااخیص تنود درون
گونهای را فراهم میکند ( Cadrin, 2000; Abbasi et al.,
 ،)2021و اهمیت باالیی در مطالعات ماهیشااناساای دارند.
ویژگیهای ریختشاااناختی ماهیان از شااااخصهای مهم
جهت مطالعات اکولوژیک ،رفتارشااناسی ،انتخاب زیستگاه
و تغییرات ژنتیکی باه دلیال ساااازگااری با زیساااتگاهاند
( .)Webb, 1984; Guill et al., 2003شاخصهای رشد از
جمله رابطه طول-وزن و شاااخص وضااعیت از مباحم مهم
در علوم شااای تیاند و در برآورد وزن نمونه از طول آن و
برعکس ،برآورد زیساااتتوده ،ارزیااابی اخااایر ماااهی هااا،
مطالعات میزان رشاد ،بررسی ررخه زندگی اهمیت دارند
( Jafari-Patcan et al., 2018; Moulud-Saleh et al.,
 .)2020هم نین جهت محاسابه ضری وضعیت ،از نرخ رشد
و سااختار سانی استفاده میشود و از جمله روابطی است که
مشااخص کننده وضااعیت اخایر آبزیان در منابع آبی مختلف
به شمار میرود (.)Mouludi-Saleh et al., 2021
قزلآالی خالقرمز ( )Salmo trutta L. 1758از گونه
های با ارزش اکوسیستمهای آبی ایران است که حفاظت و
اساااتفاده از اخایر آن میتواند ع وه بر حفاظت این گونه
بسایار باارزش ،به بهبود صنعت گردشگری نیز کمک کند
( .)Hashemzadeh et al., 2012اعضای این گونه با صفاتی
از جمله زمینه ط یی تا تیره رنگ ،پشاات و طرفین دارای
نقاا قهوهای تیره و ناارنجی ،باال اه رربی نارنجی رنگ،
دارای زواید گوارشاای  96-67عدد و مولدین نر دارای فک
ق بی شاکل قابل تشخیص اند .هم نین زیست این گونه
اغل  ،در باالدساات رودخانههای مناطق کوهسااتانی با آب
سارد و اکسایژن باال ،دریارهها و آبگیرها صورت میگیرد.
تخمریزی این گونه در بسااترهای شاانی ،ساانگریزهای و از
اواخر مهر تا بهمن اسااات و تغذیه آنها نیز از حشااارات،
سختپوستان ،نرمتنان و ماهیان صورت میگیرد .پراکنش
این گوناه نیز درحوضاااه خزر (رود تجن و ارس) ،ارومیااه
(لیقوان رای) ،نمک (جاجرود و کرج) گزارش شاده است
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( .)Esmaeili et al., 2018از جمله مطالعات صورت گرفته
روی این گونه در ایران ،میتوان به بررساای خصااوصاایات
زیساااتی مااهی قزل آالی خاال قرمز در رودخانه تنکابن
( ،)Afraei et al., 2000مطااالعااه بررسااای رژیم غااذایی
قزلآالی خالقرمز رودخانههای دریاره سااد الر در فصاال
تااخاامااریاازی ( ،)Salavatian et al., 2011aبااررسااای
ماورفاوماریساااتایااک و خصاااوصااایااات تاوصااایاافی
( ،)Salavatian et al., 2011bبررسای وضعیت رشد ماهی
قازلآالی خااال قرمز در در حوزه دریااارااه سااااد الر
( ،)Salavatian et al., 2015ماقااایسااااه ویاژگیهااای
ریختشااناساای و برخی خصااوصاایات زیسااتشااناختی
قزلآالی خالقرمز رودخانههای رساالی و خرما در اسااتان
گی ن ( ،)Akbarzadeh et al., 2012بررسااای ارجحیت
غذایی ماهی قزلآالی خالقرمز در رودخانه شفارود استان
گی ن ( )Salavatian et al., 2017و شاجرهشناسی ماهی
قزلآالی خالقرمز رودخانه جاجرود با اساااتفاده از توالی
ناحیه  )Khosravani asl et al., 2016( d-loopاشاره کرد.
با توجه به اهمیت ماهی قزلآالی خالقرمز و اط عات کم
در رابطه با این گونه در رودخانه طالقان اساااتان البرز این
تحقیق بااه منظور بررسااای و ارائااه برخی ویژگی هااای
زیسااتشااناختی شااامل ویژگیهای ریختساانجی ،رابطه
طول-وزن ،فاااکتور وضاااعیاات ،ویژگیهااای تولیاادمثلی
(هماوری ،نساابت جنساای و زمان تخمریزی) و وضااعیت
تغاذیاهای این گوناه در زمان نمونهبرداری آن در رودخانه
طالقان به اجرا درآمد.

 .2مواد و روشها
حوضااه آبریز رودخانه طالقان از زیرشاااخههای اصاالی
سافیدرودند که به فاصااله  770کیلومتری از شمال غربی
تهران واقع شاااده اسااات کااه در نهااایاات بااه الموترود
پاایااوسااااتااه و شاااااهاارود را تشااااکاایاال ماای دهااد
( .)Hadipour Nicktarash et al., 2019نمونه برداری از
ماهیان منطقه مورد مطالعه در طی پاییز  ،7931از قسمت
باالی روساتای جوساتان تا سرشاخههای رودخانه طالقان
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در مسیرهای نمونهبرداری به طول  700متر در  1ایستگاه
و در هر ایساتگاه از پایین دساات به سمت باالدست آن با
اسااااتاافاااده از دسااااتااگاااه الااکااتااروشااااوکاار
( )Samus Mp750, Polandانجااام شااااد (جاادول .)7
ایساتگاهها به نحوی انتخاب شادند که تمام زیسااتگاههای
در دساترس را شاامل شاوند .برای اطمینان از صید کامل
نمونهها ،در تمامی ایستگاهها از یک تور ساروک پشتیبان
و نیز یک تور گوشاگیر ریز رشمه استفاده شد .ماهیان در
هر ایسااتگاه جمعآوری و پس از بیهوشاای در محلول یک
درصااد گل میخک مورد شااناسااایی قرار گرفتند و پس از
توزین و ثبت تصاااویر جهت اسااتخراج دادههای بیومتری،
در آب رودخانه قرار داده شدند و بعد از اطمینان از بازیابی
شنا ،در زیستگاه رهاسازی شدند .هم نین تعداد اندکی از
ماهیان هم برای مطالعات بعدی در آزمایشااگاه در محلول
فرمالین بافری ده درصاد تثبیت شدند .برای زیستسنجی
مااهی قزلآالی خاال قرمز ،در آزماایشاااگاه  93صااافت
ریختسانجی و  1صافت شمارشی به ترتی با استفاده از
کولیس ورنیر دیجیتال و لوپ رشاامی شاامارش شاادند
(جدولهای  9و  ) 9و زیساات ساانجی ماهیان رهاسااازی
شااده نیز از روی تصاااویر با اسااتفاده از نرم افزار Image J
انجام شاااد .جهت تعیین سااان ماهیان از روش خواندن
فلسهای ناحیه جانبی بدن در زیر باله پشتی و باالی خط
جااانبی اساااتفاااده شاااد .فلس هااا پس از قرار گرفتن در
پاکتهای کاغذی که حاوی اط عات ماهی ،در آزمایشاگاه
با اسااتفاده از آب گرم و مایع صااابون رند بار شااسااتشااو
شادند و سا س بین دو الم شایشهای تثبیت و حلقههای
سااااالیااانااه آن هااا در زیر میکروساااکوپ نوری ماادل
 Leica DM500, Germanقرائات شااادند .هم نین به
منظور برآورد همآوری مطلق ماهیان مورد بررساای ،تعداد
 7عادد پس از تثبیت از تخمکهای موجود در بخشهای
قدامی ،میانی و خلفی شاامارش آنها صااورت گرفت و بر
اساس روش وزنی زیر استفاده شد.
𝑔𝐹 = 𝑛𝐺/

که  =Fهم آوری مطلق =n ،تعداد تخم شمارش شده و
 =Gوزن تخمدان اسات ،محاسابه شد .رابطه طول-وزن از
طریق فرمول زیر محاسبه شد:
𝑏𝐿𝑇𝑎 = 𝑊

کاه در این رابطااه W ،وزن ماااهی برحسااا گرم (بااا
اساااتفااده از ترازوی دیجیتاال) TL ،طول کل برحسااا
میلیمتر (با اسااتفاده از کولیس دیجیتال با دقت b ،)0/7
شااایا منحنی و  aیااک ضاااریا ثاااباات می باااشاااد
( .)Eagderi et al., 2020رنان ه  bبزرگتر از  9باشاااد
الگوی رشاااد آلومتریک مثبت و اگر  bکمتر از  9باشاااد
الگوی رشاد آلومتریک منفی است و اگر  b=9باشد ،الگوی
رشاد ایزومتریک است ( .)Simon & Mazlan, 2001برای
بررسای ضاری راقی ماهی نیز از فاکتور وضعیت فولتون
به صورت زیر استفاده شد:
𝐾 = 100𝑊⁄ 3
𝐿

کاه در این رابطااه W ،برحسااا گرم و  Lبرحسااا
سااانتیمتر میباشااد ( .)Froese, 2006هم نین بهمنظور
بررسی وضعیت و رژیم غذایی از تعداد  7عدد از نمونههای
صاید شده اندازهگیری دستگاه گوارش و محتویات معده و
روده صاااورت گرفت و پس از توزین در فرمالین بافری 7
درصااد تثبیت و به آزمایشااگاه منتقل شاادند .ماده غذایی
استفاده شده در حد خانواده ( )Shorygin , 1952شناسایی
و تعداد آنها شمارش گردید .شاخصهای تغذیهای شامل
طول نسبی دستگاه گوارش و اولویت غذایی نیز با استفاده
از روش  ،)7339( Biswasصاااورت گرفت .بهمنظور بیان
تفاوتهای آماری بین دو گونه نر و ماده از آزمون تیتست
در سااطا احتمال  7درصااد در نرمافزار  SPSSنسااخه 73
اساتفاده شد .پردازش دادهای ریختی در نرم افزار PAST
نساخه  9/71bصاورت گرفت .حذف اثرات ناشای از رشااد
آلومتریک مثبت دادههای ریختی بر اساس روش  Elliotو
همکاران ( ،)7337با الگوریتم Allometric vs. Standard
صورت گرفت.
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جدول  -1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری سرشاخههای رودخانه طالقان.
شماره ایستگاه

نام ایستگاه

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

7

گراب

77°01'91/77"E

96°03'76/99"N

9

گته ده

77°04'70/4"E

96°70'79/71"N9

9

ده در

77°09'73/71"E

96°70'49/17"9N

4

پرروک

70°00'47/43"E

96°70'40/94"N

7

ناریان

70°73'03/01"E

96°70'97/47"N

6

خجره

70°77'44/1"E

96°70'6/47"N

1

جوستان

70°74'46/73"E

96°70'71/43"N

شکل  -1قزلآالی خال قرمز ( )Salmo truttaدر ایستگاه گراب رودخانه طالقان.

 .3نتایج
در مجمود  93قطعه ماهی قزلآالی خال قرمز در سه
ایستگاه باالدست شامل نهرهای گراب ،گتهده و دهدر صید
شد که بیشترین فراوانی ( )n=73مربو به سرشاخه اصلی
گراپ و گتاه در و ده در باه ترتی  79و  1عدد بود و در
کانال اصلی رودخانه طالقان علیرغم ت ش در  91ایستگاه
نمونهبرداری اضافی ع وه بر  1ایستگاه در منطقه باالدست
رودخااناه طاالقاان ،هیچ نمونه ای از ماهی قزل آالی خال
قرمز یافت نشاد .بزرگترین نمونه صااید شده ماده با طول
 736میلی متر و بزرگترین نمونااه نر  709میلی متر بود و
میانگین طول مادهها به مرات بیشااتر از نرها بود .بهع وه
حداکثر وزن در جنس ماده  703/1گرم و در نر  73/6گرم
ثبت گردید .ماهیان قزلآالی خال قرمز صااید شااده در 4
گروه ساانی  9 ،9 ،7و  4ساااله بودند و نمونه  4ساااله یک
مورد و بیشاترین فراوانی را گروه ساانی یک ساله با 19/1

درصااد و کمترین فراوانی را گروه  4ساااله با  9/6درصااد
داشات .نسابت جنسی نیز  7: 7/3به دست آمد .بر اساس
شااکل  9رابطه طول–وزن به صااورت Y= 0/0004X9/93
بهدست آمد .در این مطالعه مقدار ضری همبستگی ()𝑟 2
برای رابطاه ی طول-وزن برابر  0/19بود کاه بیان میکند
که  19درصاد از تغییرات متغیر وابسااته (وزن) به واسطه
متغیر مساااتقل (طول) توجیه میشاااود .در جدول  9نیز
مقادیر مربو به صاافات ریختساانجی ارائه شااده اساات.
هم نین مقادیر مربو به هر صفت شمارشی در جدول 9
ارائه شده است.
نتایج هم نین نشااان داد که این ماهی در فصاال پاییز
تخمریزی میکناد و با توجه به اینکه زیساااتگاه آنها تنها
محدود به نواحی انتهایی باالدساات رودخانه طالقان اساات،
جایگاه تغذیه و تخمریزی آنها یکسااان خواهد بود .با توجه
باه تغییرات دماای رودخااناه در ماههای آبان و آار ،دمای
مناس برای تخمریزی آنها  6-70درجه سانتیگراد است.
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شکل  -2رابطه نمایی طول کل-وزن قزلآالی خال قرمز رودخانه طالقان.

جدول  -2صفات ریخت سنجی مورد بررسی در قزل آالی خال قرمز مورد مطالعه در رودخانه طالقان.
صفت

میانگین ±انحراف معیار (بر حس میلی متر)

بیشینه-کمینه

طول کل
طول استاندارد
عرض بدن
طول ساقه دمی
ارتفاد ساقه دمی
طول سر
عرض سر
ارتفاد سر
طول پوزه
قطر رشم
فاصله بین رشمی
فاصله جلویی باله پشتی
فاصله عقبی باله پشتی
فاصله جلویی باله شکمی
فاصله عقبی باله شکمی
فاصله جلویی باله مخرجی
طول باله پشتی
ارتفاد باله پشتی
طول باله مخرجی
ارتفاد باله مخرجی
طول باله سینهای
فاصله باله سینهای-شکمی
عرض دهان
طول باله رربی
فاصله باله رربی-باله دمی
فاصله باله رربی-باله پشتی
طول فک باالیی
عرض فک باالیی
طول فک پایینی

777±90
37/7±90/9
99/3±7/7
73/4±4/4
70/1±9/9
91/3±6/6
79/1±9/1
76/3±7/9
7/3±7/6
6/1±7/4
1/4±7/3
41/1±70/3
40/1±3/6
79/3±70/3
47/9±70/3
17/3±79/6
74/97±9/67
90/9±4/6
77/7±9/9
74/9±9/6
99/3±4/4
99/7±6/79
77/6±9/7
4/4±7/4
76/9±9/7
94/1±7/3
77/9±9/34
9/6±0/6
74/3±9/3

39-717/7
14/7-797/6
76/7-97/17
79/3-90/7
1/7-74/9
90/1-40/3
3/3-90/9
79/9-94/9
9/9-77/7
7/7-3/6
7/6-79/7
94/3-10/6
90/7-69/7
47/7-36/6
93/9-61/9
74/3-700/7
3/6-77/3
76/6-90/4
1/3-74/1
79/7-97/3
71/3-99/7
94/3-70/4
6/1-77/3
9/9-3/1
77/7-97/6
76/6-94/3
6/9-71/7
7/7-9/9
70/6-94/9
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جدول  -3صفات شمارشی مورد بررسی در قزلآالی خال قرمز مورد مطالعه در رودخانه طالقان.
صفت

میانگین ±انحراف معیار (بر حس میلی متر)

بیشینه-کمینه

فلسهای روی خط جانبی

900/4±90/7

740-990

شعادهای غیر منشع باله پشتی

9/3±0/7

9-4

شعادهای منشع باله پشتی

3/7±0/3

3-70

شعادهای غیر منشع باله پشتی

9/7±0/7

9-9

شعادهای منشع باله مخرجی

3/4±0/7

3-70

خارهای آبششی

76/7±0/1

76-71

تعداد مهرهها

76/9±0/3

74-73

با توجه به تعداد اندک ماهیان نر و ماده سااه و رهار ساله
صااید شااده که تنها در یک مرحله انجام شااد ،مطالعهی
شاااخص گنادوسااوماتیک صااورت نگرفت ولی ماهیان از
اواسط آبان ماه تا اواسط آارماه در مراحل  4و  7رسیدگی
جنساای رساایدگی قرار داشااتند .براساااس نتایج ،تعداد 4
ماهی ماده رسااایده بودند و دامنه هماوری مطلق  767تا
 374تخم را داشاتند .مطالعه شااخص فاکتور وضعیت نیز
نشاندهنده دامنه  0/17تا  7/96بود (میانگین=  )7/37که
بیانگر وضاعیت متوسااط زیستگاه برای گونه مورد مطالعه
بود.
در بررساای لوله گوارش نمونههای بررساای شااده ،طول
نسااابی لوله گوارش  0/33±0/97بهدسااات آمد و بین دو

جنس نر و ماده تفاوت معنیداری مشاهده نشد (.)P>0/07
بررساای محتوای دسااتگاه گوارش در جدول  4ارایه شااده
اسات ،که این طیف وسیع غذایی در منطقه بیانگر تنود باال
ماکروبنتوزها برای این گونه گوشاااتخوار بود .نتایج اولویت
غاذایی قزلآالی خاال قرمز باا مطالعات قبلی در مورد این
گونه ( )Abbasi et al., 2004در رودخانه های غرب گی ن
مطاابقت دارد .در ضااامن نمونه برداری محیطی نیز بیانگر
فراوانی بااالی خااانوادههاای  Heptageniidae ،Baetidaeو
 Hydropsychidaeدر زیسااتگاه مورد بررساای بود که این
فراوانی در محیط باا اولویات غاذایی ماهیان مطابقت دارد،
البته نیازمند مطالعات بیشتر است که با توجه به محدودیت
امکان نمونهبرداری انجااام مطالعه بیشتر امکااانپذیر نبود.

جدول  -4محتوای لوله گوارش قزل آالی خال قرمز مورد مطالعه در رودخانه طالقان.
خانواده

راسته

Baetidae

Ephemeroptera

Heptageniidae

(یکروزهها)

Hydropsychidae
Sericostomatidae
Hydrophilidae

Trichoptera

(بالمودار)

Odontoceridae
Perlidae
Chloroperlidae

Plecoptera

Brachycentridae

(باف باالن)

Hydracarina
Planorbidae
Gastropodae
Simuliidae

Diptera

(دوباالن)
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ولی بررسیهای محیطی بیانگر تراکم پایین ماکروبنتوزها یا
میزان مواد غذایی کم در دسااترس در زیسااتگاههای مورد
مطاالعه بود .نتایج هم نین بیانگر این بود که در دساااتگاه
گوارش نمونهها دوباالن ( 19/4درصاااد) ،موبالداران (71/6
درصد) بهعنوان غذای اصلی و سایر مواد اجزای غذایی فرعی
بودند .الزم به اکر اساات که با توجه به تعداد اندک نمونهها
در هر سااه زیسااتگاه مورد مطالعه و یک دوره نمونه برداری
تمام نمونهها با هم ادغام و مورد مطالعه قرار گرفتند.

نیز مقادار  bبرای گونه مورد مطالعه را رودخانه ساااد الر
برای کاال (هردو جنس نر و ماااده) ،جنس ماااده و نر بااه
ترتیا  9/10 ،9/17و  9/69محااسااابه کردند .هم نین
نسبت جنسی  7 :7/37به دست آمد.
در مطاالعاه  Salavatianو همکااران ( )9077فاکتور
وضعیت قزل آالی خال قرمز به ترتی برای دو جنس نر و
ماده  0/34-7/6و  0/33-7/76محاسااابه شاااد که در این
بررسی این مقدار برابر  0/17-7/96بود که با مطالعه قبلی
تقریباً در یک دامنه بودند .مقایسااه رابطه طول و وزن این
گونه نیز در مقایساه با سایر جمعیتهای پراکنده) ،بیانگر
الگوی رشاد آلومتریک منفی ( )b=9/93در مطالعه حاضر
و الگوی رشاااد ایزومتریک در جمعیت رودخانه تنکابن را
نشااان میدهد .نتایج هم نین بیانگر کاهش رشااد وزن با
افزایش ساان اساات و میتواند بیانگر وضاااعیت تغذیهای
نامناس در سنین باال با توجه به میزان غذای در دسترس
در زیساااتگااه آنهاا بااشاااد ،ررا که در پراکنش کنونی
جایگاههای تولید مثل و تغذیهای یکساااان بود و برخ ف
جمعیاتهای مورد مطالعه قرار گرفته در حوضاااه جنوبی
دریاای خزر ،مهااجرت تولیادمثلی مولدین از جایگاههای
تغذیهای به تولیدمثلی مشاااهده نگردید که این امر بیانگر
نامناس بودن کانال اصلی رودخانه برای استقرار این گونه
میتوانااد باااشاااد Akbarzadeh .و همکاااران ( )9079در
مطالعه خود در رودخانههای رساالی و خرما ساان ماهیان
قزل آالی صید شده را  7تا  9سال گزارش کردند .هم نین
آنها میانگین صافات شامارشی را بهترتی برای شعادهای
منشاع و غیرمنشع باله مخرجی را بهترتی ( 9رودخانه
رسااالی) و ( 9/7رودخانه خرما) ،و ( 3رودخانه رسااالی) و
( 3/4خرما) بیان کردند که در این مطالعه  9/3شاااعادهای
منشع و  3/7شعادهای غیر منشع باله مخرجی بهدست
آمد .مقادیر مربو به تعداد فلس خط جانبی در این مطالعه
بیشاااتر از مطالعه فوو بود .هم نین مقایر مربو به تعداد
مهرهها برای هر دو رودخانه مطالعه فوو  77-76بود که در
این مطالعه نیز در این دامنه قرار داشت.
نتایج مطالعه زیساااتسااانجی جمعیت طالقان با ساااایر
جمعیاتها از جمله رودخانه الر در ویژگیهایی از قبیل طول
پوزه ،فاصاله بین رشامی ،طول باله ساینهای و فاصله پیش

 .0بحث و نتیجهگیری نهایی
مااهی قزلآالی خال قرمز  Salmo trutaبرای صاااید
تفریحی و جهت صاید با ق ب بسیار مورد توجه است و از
اینرو این گونه همواره مورد تهدید است .با توجه به اینکه
بیشاااترین جمعیااتهااای این گونااه در حوضاااه جنوبی
دریااایخزر یااافاات میشاااود ،اط عااات اناادکی در مورد
ویژگیهای زیساتشناختی و بومشناختی آن در دسترس
اساات .این مطالعه ،مشااابه سااایر مطالعات انجام شااده
( )Basharat, 1984; Afraei et al., 2000زمان و دمای
مناااساااا تخمریزی برای این گونااه را  6-77درجااه
سااانتیگراد در نیمه دوم پاییز نشااان داد .دامنه همآوری
مطلق جمعیت طالقان بیشاااتر از رودخانه تنکابن (-913
 )763و کمتر از جمعیت سد الر ( )360-7300بود .ع وه
بر این ،طول کال نهاایی جمعیات طالقان در مقایساااه با
رودخانه شاایرود ( 799میلیمتر) و رودخانه تنکابن (717
میلیمتر) بیشاااتر و از جمعیاتهاای رودخاانههای تجن
( 970میلیمتر) و رودخاانه الر ( 400میلیمتر) کمتر بود.
هم نین در جمعیت پشت سد الر ،میانگین وزن 796/36
گارم و طااول راناگااالاای  979/3ماایاالاایمااتر بودنااد
( .)Salavatian et al., 2011bاگر ره طول نهایی ماهیان
در جمعیت ساارشاااخه گتهده بیشااتر از جمعیت ماهیان
رودخااناه تنکاابن ( 736میلیمتر در برابر  717میلیمتر)
بود ،ولی دامناهی پراکنش سااانی ماهیان نشاااان داد که
بیشاتر ماهیان صید شده در گروه سنی یکساله قرار دارند.
از این رو برنامه حفاظتی زیسااتگاههای محدود این گونه با
اولویت باید مدنظر قرار بگیرد Fazli .و همکاران ()9079
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پشااتی بیشااتر تفاوت نشااان داد .البته این تفاوتها میتواند
تفااوتهاای مربو باه انعطاافپاذیری ریختی باهواساااطه
ویژگیهاای محیطی مربو به ناحیه زیسااات ماهیان در دو
زیساااتگاه آب جاری طالقان و آب سااااکن ساااد الر باشاااد.
قزلآالی رودخااناهای دارای بدن کشااایدهتر و سااااقه دمی،
بالههای ساینهای و شاکمی و طول سار طویل است تا ماهی
بتواند بر جریان تند آب غلبه و تغذیه مناساابی داشااته باشد،
ولی در نمونههای دریارهای ارتفاد بدن ،فاصااله بین باله-های
سااینه ای و شااکمی و طول باله پشااتی اندکی بیشااتر اساات
( .)Quliyev, 2005براساس  )9007( Quliyevقزلآالی خال
قرمز در رودخااناههاای مختلف دارای انعطافپذیری ریختی
باالیی از نظر ویژگیهای ریختسنجی و شمارشی است.

بود ،باید بهعنوان یک اخیره مجزا در نظر گرفته شاااود و
در هر مورد برنامه بازساازی اخایر نسبت به تکثیر همین
جمعیت اقدام گردد .نتایج حاصل از رژیم غذایی نیز بیانگر
ایان باود کااه ایان گاونااه یااک گاونااه مااتاانااود خوار
( )Biswas, 1993و کفزیخوار اسات و بیشاتر از حشرات
آبزی تغاذیاه میکناد .باهطور کلی نتایج حاصااال از این
مطاالعه اط عات کاربردی در رابطه با حضاااور ،پراکنش،
ویژگیهاای زیساااتشاااناختی و رژیم تغذیهای این گونه
ارزشااامناد را در رودخانه طالقان ارائه داد که میتوان در
بازسازی و مدیریت اخایر این گونه و مقایسه در مطالعات
آینده مورد استفاده قرار گیرد.

سپاسگزاری

نتیجهگیری نهایی
با توجه به اینکه از نظر ویژگیهای زیسااتشااناختی،
جمعیت رودخانه طالقان دارای تفاوت با ساااایر جمعیتها

 .5منابع
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این مقاله مستخرج از طرح شماره  7094/7/369مورخ
 7931/9/1باا حماایات ماالی اداره کال حفااظت محیط
زیست استان البرز به اجرا درآمد.
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