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 مقدمه
افزون  رایزاست  یشناسدر بوم یمهم اریجزء بس ستگاهیز انتخاب       

 Morrison) جانوران یفراوان و عیتوز ینیبشیپ بر ستگاهیز انتخاب ریبر تأث

 یهاسازواره یهاروش نینخستعنوان یکی از به ،(2۰۰۶، و همکاران

؛ Morris ،2۰۱۱) است ریمتغ یهاتیبا موقع یسازگار منظوربه متحرک

Railsback  ،عملکرد اساسبر تنها نه انتخاب( و  این 2۰۰۳و همکاران 

افراد  شمار و ستگاهیز یریپذیدسترساساس بلکه بر ستگاهیز یفیک

 راتییدر تغ و (2۰۰۳و همکاران،  Railsback) ردیگیم شکلها گونه

 نی. ااست یاتیح تیاهم یدارا یاندهیزاطور فبه ریاخ ییآب و هوا

 دارای ای یبوم نادر، خطر، معرض در هایگونه مورد در ژهیوموضوع به

 شهری کشاورزی، یتجمع اثرات به که ییهاگونه و منقطع پراکنش

 تنوع از حفاظت به یانیشا کمک هستند حساس جنگلداری ای و شدن

و  Porter) دینمایم یاراض کاربری برای زییربرنامه و ماهیان یستیز

 یگفت استفاده انتخاب توانیم انیماه خصوصدر(. 2۰۰۰همکاران، 

 یازهاین با شدن روروبه یبرا یماه تالش از یریتصو ستگاه،یز از

 است طیشرا از یاعهمجمو دنبال به فعال طوربه یماه و است ستگاهیز

 یی)طباطبا دارد وجود تحملقابل یهامحدوده از یعیوس دامنه در که

قلمرو  بسیار هاییگونه خصوصدر (.Mccain ،۱۹۹2 ؛۱۳۹2 همکاران، و

که به اشغال زیستگاه  یافراد ،Salmo truttaآال ماهی قزل مانندطلب 

 ممکن است برپردازند اساس ترجیح زیستگاهی در تراکم پایین میبر

 در یک زیستگاه با کیفیت پایین با تراکم باال ظاهر شوند یاثر عوامل

(Rosenfeld  ،2۰۰5و همکاران .)زیستگاه مطلوبیت مطالعه هایروش 

 را هاگونه جغرافیایی توزیع چندمتغیره، آماری هایروش از استفاده با

 شناسایی به و نموده مرتبط ها،گونه پراکنش تحت زیستگاه هایویژگی به

و اقدامات  یاهداف حفاظت جهت زیستگاه مطلوبیت بر مؤثر عوامل

 هاروش نیاول از یکی .(Pearson، 2۰۱۰) دینمایم یانیشا کمک یتیریمد

 تیمطلوب شاخص یهامدل از استفاده ستگاه،یز تیمطلوب یابیارز یبرا

 و همکاران، Marcus ؛Slaney ،۱۹۹۶و  Johnston) است (HSI) ستگاهیز

 یبرا طیمح یدیکل عوامل ییتوانا لهیوسبه شاخص نیا ریمقاد (.۱۹۸۴

 نییتع وحشاتیح و یماه شدهانتخاب گونه یهایازمندین نیتأم

 از تیمطلوب دامنه ستگاه،یز ریمتغ هر یبرا(. Wanat ،2۰۰2) شودیم

و  Bain) شودیم فیتعر( گونه کامل تی)حما کی تا)نامطلوب(  صفر

Bain ،۱۹۸2 ؛Rashleigh  ،درواقع2۰۰۴و همکاران .) HSI هینما کی 

 اتیح یهاگونه از حفاظت یبرا را ستگاهیز تیظرف و بوده یعدد

 ستگاهیز تیمطلوب شاخص یریکارگبه و محاسبه .دهدیم نشان وحش

 قیتلف و HSI استنتاج از،یموردن اطالعات یآورجمع از استفاده با

 یبوم عیتوز (.2۰۰۸ران،  و همکا De Kerchhoveet) است هاشاخص

. شودیم قایو شمال آفر ایآس غرب قرمز شامل اروپا، خال یآالقزل یماه

 یخزر و حوضه مرکز یایدر ه،یاروم زیردر حوضه آب یماه نیا رانیدر ا

که مطالعات ارزشمندی در با وجود این(. ۱۳۸۷ ،یوجود دارد )عبدل

زیستی این خصوص وضعیت رشد، مرگ و میر، تغذیه و خصوصیات 

؛ ۱۳۸۷ویژه در حوضه دریاچه الر )اردالن و همکاران، هگونه در ایران ب

پور ؛ عبداهلل۱۳۹۳؛ صلواتیان و همکاران، ۱۳۸۴نژاد و همکاران، رجبی

( صورت پذیرفته است، 2۰۱۱و همکاران،  Fazli؛ ۱۳۹۰و همکاران، 

 اگر گونه نیاتر به مطلوبیت زیستگاه این گونه توجه شده است. اما کم

محسوب  ،ینگران نیترکم یگروه دارا وجز IUCN یبنددر طبقهچه 

و  ستین برخوردار یمناسب تیوضع از رانیا در تشیجمع اما شود،یم

 شده یابیارزشدت در آستانه انقراض به ران،یا درآن  یحفاظت تیوضع

آن  یبحران تیو وضع تیکاهش جمع (.۱۹۹۹و همکاران،  Kiabi) است

گونه  نیا(. ۱۳۸۷ ،ی)عبدل مشهود است زیآبر یهاضهاز حو یاریدر بس

و  ینییتز ،یخوراک ،یاقتصاد ارزش یپاک بوده و دارا یهانشانگر آب

تغییرات کاهشی  اخیراً .(۱۳۹5و همکاران،  یوانیاست )ک یورزش دیص

 رودخانهدر جمعیت این گونه در رودخانه کرج گزارش گردیده است. 

 لیدلکه اگرچه به استشده کشور از هفت رودخانه حفاظت یکی کرج

 یهاستگاهیمعدود ز وو جز یجاذبه گردشگر تخت،یآب شرب پا نیتأم

است، اما مطالعات جامع  تیاهم یدارا قرمز خال آالقزل ماهیگونه 

 استقرار لیدلبه حاضر حالرودخانه محدود بوده و در  نیا انیآبز یرو

 ورود ،ییروستا یونمسک مراکز ،یکشاورز یاراض ،یخدمات یواحدها

 اتیح رمجازیغ دیص و سد جادیا ،یکشاورز و یشهر یهافاضالب انواع

 اقدامات دیبا موضوع نیا از یریجلوگ یبراو  کندیم دیگونه را تهد نیا

 نیا یانتخاب یهایژگیو نییتع ریمس نیو در ا ردیگ صورت یحفاظت

سازی د به بهتوانعنوان بهترین شرایط زیست و یا زیستگاه میبهگونه 

زیست این گونه و افزایش ذخیره ژنی آن در محیط کمک نماید. محیط

ترین متغیرهای محیطی لذا، هدف از انجام این پژوهش شناخت مهم

 آالی خال قرمز تعیین شد.موثر در انتخاب زیستگاه توسط قزل

 

 هامواد و روش

 در لعهمطا مورد منطقه در کرج رودخانه :یبردارنمونه مکان       

 ۳5 ˚،2´ یشرق طول 5۱˚،۳5´ تا 5۱ ˚،2´ نیب و البرز یهاکوه سلسله

 نقاط نیترپست و نیترمرتفع که شدهواقع یشمال عرض ۳۶ ˚،۱۱´ تا

است. طول  ایدر سطح از متر ۱۶۰۰ و ۴2۰۰ ارتفاع یدارا بیترتبه آن

پرآب دامنه  یهابوده و از رودخانه لومتریک ۷5 رودخانه نیا یبیتقر

 یهاشاخه جز آن درصد حوزه ۳/22دائمی است که  والبرز  ینوبج

ارتفاعات  است و از شدهواقع نیزیتا د لقانیدر حدفاصل ب و ی استفصل

سرچشمه  رودتیرود و والدو سرشاخه مهم وارنگه وکوه خرسنگ

 وستنیها و با پها و صخرهدره تند بیمشروب شده و پس از عبور از ش
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 لومتریک ۳/۶2و پس از  انیرودخانه وار یتالق یها در حوالسرشاخه

 شده و در یمنته ریرکبیسد ام اچهیبه در ریرکبیسد ام اچهیبه در

( ۱ شکل) زدیریشهر قم م یکینمک در نزد اچهیبه در تینها

 (.۱۳۷۶ همکاران، و ی)خراسان
 

 
 شده کرجدر رودخانه حفاظت یبردارنمونه یهاستگاهیا تی: موقع۱ شکل

که مشاهده حضور گونه دشوار است  یزمان در :نمونه یآورجمع       

دالیل تاریخی حتی در صورت مناسب بودن زیستگاه، گونه یا بنا به

که زیستگاه حقیقتاً برای گونه نامساعد است، حضور ندارد و یا این

 اریب ایجاد کند و در جیدر نتا تواندعدم حضور می یهااستفاده از داده

تری هایی مبتنی بر نقاط حضور نتیجه مطلوباده از روشاستف جهینت

همین دلیل در این . به(2۰۰2و همکاران،  Hirzel) خواهد داشت

منظور افزایش دقت بههای حضور استفاده گردید. مطالعه صرفاً از داده

با  (۱۳۹۶ و ۱۳۹5های طی دو سال )سال یبردارنمونهمطالعات، 

متر با حداکثر  2۴2۸تا  ۱522ه ارتفاعی در محدود ستگاهیا ۱۶انتخاب 

 ییایجغراف مختصاتمتر با ثبت  ۸۷/2۱ و عرض متریسانت ۱۳/۴۶ عمق

 هر پایین و باال برداری،نمونه از پیشانجام پذیرفت.  ستگاهیا هر یبرا

 رودخانه هر از یکسانی طول و (Zippin ،۱۹5۶) بسته تور با ستگاهیا

 و  ینیبا سوخت بنز یدست W22۰۰ DC نگیشیالکتروف لهیوسبه

 افراد با یمتریلیبا چشمه شش م بانیپشت ساچوک دو نیچنهم

 و در آخر تابستان در تاریخ و مکان یکسان هرسال توسط مشخص

 صید هاینمونهفراوانی . شد گیرینمونهگروه چهارنفره  یک حداقل

 یابیباز و بعد از قرارگرفته رودخانه تازه آب در ثبت و سپس شده

. شدند بازگردانده رودخانه به مجدد، یشنا درتق

 یادیتعداد تالش ص ،ستگاهیدر هر ا هایماه یمنظور برآورد فراوانبه

مترمربع( ثبت  کیو با در نظر گرفتن هر تالش در  یاصورت نقطه)به

 دست آمد.مترمربع به ۱۰در  یماه یفراوان زانیو م دهیگرد

 دیدر هر مکان از ص رهایغمنظور ثبت متبه :ستگاهیز یهاداده       

 قرار بستر در نقطه شماره ثبت با یمتریسانت ۶۰ لهیم کی ،یماه

 اقدام رهایمتغ ثبت و یابیباز به نسبت یبردارنمونه از پس تا شد داده

متر ) انیجر سرعت. شد گیریاندازه رودخانه عمق نقطه هر در. گردد

سنج )مولینه( اه سرعتبا استفاده از دستگ یاصورت نقطهبه  (بر ثانیه

 عدد و دیگیری گردقرمز اندازه آال خالگونه قزل دیدر هر مکان از ص

 محاسبهذیل  ( هر موقعیت از طریق معادلهFroude number) فرود

 (:2۰۰۴و همکاران،  Gordon) گرددمی

(۱)                                                       5/۰
 Fr = V/(g×D)  

 عمق آب است. :Dجاذبه و  شتاب  :g سرعت ستونی آب، :Vدر آن که 

 Substrate) بستر پناه ،(Substrate type) بستر نوع ،ستگاهیا هر در

shelter)، زانیآو یاهیگ پوشش (Overhanging vegetation ،)اهانیگ 

(، Undercut banks) کناره نیریز برش(، Aquatic vegetation) یآبز

 یهادهیبر و یاهیگ پوشش بیترک(، debris Wood) چوب یهادهیبر
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 آبشار ریز(، Combination of vegetation and woody debris) چوب

(Under cascade و )یاستخر مناطق (pool )طول در متر کی هر در 

 انیجر بهصورت عمود به ومترمربع  کیکوادرات  کی لهیوسبه ستگاهیا

 Substrate) بستر یهابه شاخصازآن تا پس شد ثبت ستگاهیا هر در

Index،) یدارید پوشش (Visual cover) یبیترک پوشش و (Combined 

coverageیبندطبقه شرح مطابق بستر بندیکالسگردند.  لی( تبد 

Platts که گردید انجام یبردارنمونه نی( در ح۱۹۸۳)همکاران  و 

 ،(متریلیم ۸/۰ ازتر کوچک ذرات ،silt) یال اساسبر آن یبندمیتقس

 ،(متریلیم gravel، ۷۶- ۸/۴) شن ،(متریلیم sand، ۷/۴ -۸/۰) ماسه

 ،boulder) سنگتخته ،(متریلیم cobble، ۳۰۴-۱/۷۶) سنگقلوه

 بستر پناه. است( bedrockبستر )سنگ و( متریلیم ۳۰۴ ازتر بزرگ

 ماهیان حفاظت برای بستر بینابینی دسترس در فضای هرعنوان به

عنوان به که بوده بستر از غیر عناصری پوشش از منظور. شودیم تعریف

 زیست ناسازگار موقعیت هر و شکارگران برابر در ماهیان حفاظت

 گیاهان هایکالسصورت به پوشش انواع. گرددیم محسوب محیطی

 رودخانه، کناره نیریز برش چوبی، بقایای آویزان، و برآمده یا آبزی

 زیر و یاستخر مناطق( چوب بقایای و اهگیترکیبی )ترکیب  پوشش

 دیگرد فیتعر گونهنیا زین پوشش یبندطبقه. است کوچک یآبشارها

 شکارگرها برابر در را یدارید یحفاظت اغلب که یپوشش نوع آن در که

 پوششعنوان ( بهرودخانه کناره نیریز برش و زانیآو و برآمده اهانیگ)

 حفاظتدو کارکرد  که یعناصر از عناصر نی. اگرددیم یمعرف یدارید

 ،یآبز اهانیگ) انیجر ادیز یلیخ سرعتبرابر  در را پناهگاه و یدارید

 متفاوت دارند، را( کوچک آبشار زیر و یبیترک پوشش ،یچوب یایبقا

 تمام. گردندیم یمعرف یبیترک پوشش عنوانبه بعد به نیا از که است

 گشت. بتث درصدصورت هو ب یدارید صورتبهفوق  یهاشاخص

و  (2۰۰۸و همکاران،   Jowett) روشبه بسترشاخص  :آماری لیتحل

 :گردید محاسبه ذیل رابطه طبق
 شاخص بستر=        (                                                    2)

مساحت ناحیه × ) ۰۷/۰ ای(+مساحت ناحیه سنگ صخره× )۰۸/۰

مساحت × )۰5/۰سنگ(+ همساحت ناحیه قلو× ) ۰۶/۰سنگی(+ تخته

 ای(مساحت ناحیه ماسه× ) ۰۳5/۰ناحیه شنی(+ 

 در میزان و استفاده مورد زیستگاه زیستگاه، انتخاب یتنها در       

 افزاراز نرم استفاده آال خال قرمز باقزل یبرا یستگاهز بودن دسترس

(۰۰/۱ version )Habsel (Habitat Selection )صورتیبه. آمد دستبه 

 در نظر گرفته هایکالس به توجه با متغیر هر به مربوط محدوده که

 یریپذانتخاب شاخص. یدمشخص گرد یماه ینسب یشده و فراوان

(SI )محاسبه شد ۳ رابطۀ طبق گونه برای: 

(۳                                                    )SIc,i=%Uc,i /%Ac,i    

 متغیر، آن هایطبقه یا فاصله i محیطی، متغیر یک ،c معادله این در که

%Uc,i  محیطی متغیر یک از خاصی طبقه یک از ماهی استفاده درصد 

و  Guay) است محیطی متغیر آن بودن دسترس در درصد Ac,i% و

شاخص انتخاب  یینپس از تع .(Waddle ،2۰۱2؛ 2۰۰۰همکاران، 

 محاسبه ۴رابطه  طبق( HSI) زیستگاه طلوبیتشاخص م یری،پذ

 :گشت

(۴) 𝐻𝑆𝐼 = √𝑆𝐼𝑉۱ × 𝑆𝐼𝑉2 × 𝑆𝐼𝑉۳ ×…× 𝑆𝐼𝑉𝑛
𝑛  

 .باشدمی متغیرها یریپذانتخاب شاخص SIVدر آن  که

 

 نتایج

طالعه، مبا توجه به کسب نتایج تقریباً مشابه در دو سال مورد        

 یماه هک داد نشان نتایجها تلفیق شده انجام گرفت. ها روی دادهتحلیل

 یانسرعت جر ،۱۰-۷۰در عمق  خال قرمز در رودخانه کرج آالقزل

بستر ، پناه۳-۷، شاخص بستر Froude ۱/۰-5/۰ عدد، 2/۰-۶5/۰

مناطق  ،۳5-صفر یبیترک پوشش ،۸۰-صفر یداری، پوشش د۱۱۰-صفر

ها نآ یانتخاب یستگاهز بین ینا پراکنش دارد که در ۷۰-صفر یاستخر

 ۴5/۰-۴۰/۰ یانجر سرعت ،۳۰۴/۰ یتمطلوب شاخص با 52-۴۶ عمق در

با شاخص  Froude 2۶/۰-۳۰/۰ عدد، 255/۰ یتبا شاخص مطلوب

، ۳5۴/۰ یتبا شاخص مطلوب ۳/۸-۴/۳شاخص بستر  ،۳۱/۰ یتمطلوب

 ۶۴-5۶ یداری، پوشش د2۸۷/۰ یتمطلوب با شاخص 2۰-۱۰بستر  پناه

با شاخص  2۱-5/۱۷ یبی، پوشش ترک2۸5/۰ یتبا شاخص مطلوب

 ۳۳۴/۰ یتبا شاخص مطلوب 2۸-2۱ ی، مناطق استخر۳5۶/۰ یتمطلوب

 مطلوبیت شاخص هاایستگاه از هریک برای (.2 و شکل ۱ بود )جدول

ت. قابل مشاهده اس 2 گردید که نتایج آن در جدول محاسبه زیستگاه

ستگاه دارای باالترین میزان شاخص مطلوبیت زی ۷و  ۶، ۱های ایستگاه

 شاخص کرج، رودخانه در موردبررسی متغیرهای بین در می باشند.

 ترینکم ترکیبی پوشش و (۳۱/۰) ترینبیش دارای  Froude عدد

 دندبو قرمز خال آالقزل گونه برای مطلوبیت شاخص( ۰2/۰) مقدار

 (.۳ جدول)
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 قرمزآال خالگونه قزلبندی متغیرهای زیستگاهی و شاخص مطلوبیت هر طبقه برای طبقه: ۱جدول 

 
ماهی توسط  (رنگیمشک منحنی) شده انتخاب و (رنگیآب منحنی) دسترس در ،(قرمزرنگ منحنی) استفاده مورد زیستگاه هایمحدوده مودارهای: ن۲شکل 

 در رودخانه کرج خال قرمزآال قزل
 

 عمق 

 تر(م)سانتی

 ۶۴≤۷۰ 5۸≤۶۴ 52≤5۸ ۴۶≤52 ۴۰≤۴۶ ۳۴≤۴۰ 2۸≤۳۴ 22≤2۸ ۱۶≤22 ۱۰≤۱۶ طبقات

SI ۰۶۱/۰ ۰ ۱۰۱/۰ ۱۳/۰ ۱۸۶/۰ ۰۹۷/۰ ۳۰۴/۰ ۰۶۱/۰ ۰ ۰۶۱/۰ 

 جریان سرعت

 )متر بر ثانیه(

 ۶/۰≤۶5/۰ 55/۰≤۶/۰ 5/۰≤55/۰ ۴5/۰≤5/۰ ۴/۰≤۴5/۰ ۳5/۰≤۴/۰ ۳/۰≤۳5/۰ 25/۰≤۳/۰ 2/۰≤25/۰ طبقات

SI ۰ ۰ ۱۱۱/۰ ۱5۴/۰ 255/۰ 2۳5/۰ ۰۴۸/۰ ۱2۷/۰ ۰۶۹/۰ 

 عدد
 Froude 

 ۴۶/۰≤5/۰ ۴2/۰≤۴۶/۰ ۳۸/۰≤۴2/۰ ۳۴/۰≤۳۸/۰ ۳/۰≤۳۴/۰ 2۶/۰≤۳/۰ 22/۰≤2۶/۰ ۱۸/۰≤22/۰ ۱۴/۰≤۱۸/۰ ۱/۰≤۱۴/۰ طبقات

SI ۰۹/۰ ۰۴/۰ 2۰۱/۰ 25/۰ ۳۱/۰ ۱۰۹/۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 شاخص

 بستر

 ۶/۶≤۷ 2/۶≤۶/۶ ۸/5≤2/۶ ۴/5≤۸/5 5≤۴/5 ۶/۴≤5 2/۴≤۶/۴ ۸/۳≤2/۴ ۴/۳≤۸/۳ ۳≤۴/۳ طبقات

SI ۱25/۰ ۳5۴/۰ ۱۴۶/۰ 2۱۱/۰ ۰۸۸/۰ ۰۶۴/۰ ۰۰۸/۰ ۰ ۰۰۴/۰ ۰ 

 پناه

 بستر

 ۱۰۰≤۱۱۰ ۹۰≤۱۰۰ ۸۰≤۹۰ ۷۰≤۸۰ ۶۰≤۷۰ 5۰≤۶۰ ۴۰≤5۰ ۳۰≤۴۰ 2۰≤۳۰ ۱۰≤2۰ ۰≤۱۰ طبقات

SI ۰۳۶/۰ 2۸۷/۰ 2۴۱/۰ ۰۹۶/۰ ۱2۸/۰ ۰2۴/۰ ۰۰۷/۰ ۰2/۰ ۰۶/۰ ۰ ۱۰2/۰ 

 پوشش

 دیداری

 ۷2≤۸۰ ۶۴≤۷2 5۶≤۶۴ ۴۸≤5۶ ۴۰≤۴۸ ۳2≤۴۰ 2۴≤۳2 ۱۶≤2۴ ۸≤۱۶ ۰≤۸ تطبقا

SI ۱25/۰ ۰52/۰ ۰۳2/۰ ۱2۸/۰ ۰52/۰ ۱۳/۰ ۱۴۴/۰ 2۸5/۰ ۰ ۰52/۰ 

 پوشش

 ترکیبی

 5/۳۱≤۳5 2۸≤5/۳۱ 5/2۴≤2۸ 2۱≤5/2۴ 5/۱۷≤2۱ ۱۴≤5/۱۷ 5/۱۰≤۱۴ ۷≤5/۱۰ 5/۳≤۷ ۰≤5/۳ طبقات

SI ۰۱۹/۰ ۰2۹/۰ ۱۴۴/۰ ۱/۰ ۰۴۳/۰ ۳5۶/۰ ۱۷۱/۰ ۰ ۱۰۷/۰ ۰۳2/۰ 

مناطق 

 استخری

 ۶۳≤۷۰ 5۶≤۶۳ ۴۹≤5۶ ۴2≤۴۹ ۳5≤۴2 2۸≤۳5 2۱≤2۸ ۱۴≤2۱ ۷≤۱۴ ۰≤۷ طبقات

SI ۰۷۸/۰ ۱۶۴/۰ 2۶/۰ ۳۳۴/۰ ۰55/۰ ۰55/۰ ۰ ۰ ۰ ۰55/۰ 
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 هابرای هریک از ایستگاه  HSI: محاسبه مقدار مطلوبیت زیستگاه ۲جدول 

 (HSI) کل مطلوبیت شاخص همراه به متغیر هر برای (SI) انتخاب شاخص: ۳ جدول

 بحث 

 بشر هایفعالیت تأثیر تحت ماهیان توزیع الگوی در تغییر       

 است شده نمایان چشمگیری طوربه اخیر ایهدهه در خصوصبه

(Ferreira، 2۰۰۷). هایاکوسیستم بازسازی و ماهیان از حفاظت منظوربه 

 بقای تا هستیم هاگونه طبیعی نیازهای شناخت نیازمند ایرودخانه

 ؛2۰۰2و همکاران،  Garland) گردد تأمین مدتطوالنی در هاآن

Oberdorff  ،زیستگاهی نیازهای شناخت بیندراین. (2۰۰۱و همکاران 

 هایگونه برای موضوع این و (Lee ،2۰۰2و  Yu) است اولویت دارای

 مطابق. است حیاتی اهمیت دارای قرمز خال آالقزل از جمله شاخصی

 تلفیقی معیار این که بودFroude  عدد مطلوبیت شاخص باالترین نتایج

 یکدیگر با هماهنگی تغییرات و بوده جریان سرعت و عمق عوامل از

 عمق در گونه این که دهدمی نشان (۱۹۸۸)و همکاران  Voos .دارند

 از یکی که داشته حضور دسترس در باالی نسبتاً جریان سرعت و

. است کوهستانی مناطق میان در خصوصبه سردابی هایگونه هایویژگی

 پراکنش بر فاکتور دو این زیاد تأثیر بر تأکید نیز مطالعات دیگر نتایج

سرعت جریان بر نرخ (. Ross ،۱۹۸۱و  Baker) دارد ماهیان فراوانی و

عنوان محافظی در برابر شکارچیان هب عمق آب مهرگان وشستشوی بی

 عواملی چنینهم(. Guay ،2۰۰۰خشکی و هوایی دارای اهمیت است )

 در ثانویه و اولیه تولید میزان غذایی، مواد تراکم دما، نور، میزان مانند

و همکاران،  Damalas) است عامل دو این تأثیر تحت آبی هایزیستگاه

2۰۱۰). Boets ( نشان دادند که سرعت جریان، 2۰۱۸و همکاران )

ترین اهمیت برای های استخری بیشفضاهای پنهان شدن و موقعیت

کننده دو عامل اول بوده تایید اخیرآال را دارا هستند، نتایج لزیست قز

د زیادی که تعداهای استخری، با توجه به اینخصوص موقعیتاما در

جای مناطق تر بوده بهدر سایزهای کوچکاین تحقیق های از نمونه

 اما هایی با موقعیت پناه بستر داشتند.استخری تمایل به زیستگاه

 ماهی گونه برای زیستگاه مطلوبیت شاخص ترینکم ترکیبی پوشش

 باشد موضوع این از ناشی تواندمی این و داشت را قرمز خال آالقزل

 داشتن ازنظر هایمحدودیت خود هایزیستگاه در کرج رودخانه که

 اما است داشته آبشار و ترکیبی پوشش چوبی، بقایای آبزی، گیاهان

 شکارگرها برابر در را گونه حفاظت وظیفه که دیداری پوشش عوض در

 رودخانه کناره زیرین برش و آویزان و برآمده گیاهان از استفاده با

 پوشش فاقد کرج رودخانه درصد 2۷ البته .بود مهمی شاخص داشته

 خانواده هایگونه و هاایبوته از مخلوطی آن درصد ۴۰ و گیاهی

 در گیاهی پوشش تخریب و دیداری پوشش اهمیت و است گرامینه

 حاشیه در پذیرایی خدماتی واحدهای ایجاد و ویالسازی دام، چرای اثر

 و شمال تهران سازیجاده به مربوط هایفعالیت چنینهم رودخانه

 حیات آینده در تواندمی رودخانه این بستر روی بر آن مخرب تأثیرات

 در فضای هر که بستر پناه مطلوبیت بودن باال .نماید تهدید را گونه

 تواندمی ،شودمی تعریف ماهیان حفاظت برای بستر بینابینی دسترس

 در آبی دبی ناگهانی و شدید تغییرات برابر در ماهیان حفاظت دلیلبه

 رودخانه در صیادی تنش اثرات کاهش تنش چنینهم مرتفع مناطق

 در توجهقابل عامل یک عنوانبه نیز بستر شاخص عامل. باشد کرج

 سنگی قطعات دارای که بسترهایی. گرفت قرار نظر مورد مطالعه این

 تربیش تراکم دارای هاسنگ پشت تربزرگ سطح ایجاد دلیلبه بزرگ

  .(Abdoli ،2۰۰۰) است اهمیت دارای گونه این برای که است غذایی مواد

 زیستگاه کرج رودخانه داد نشان زیستگاه مطلوبیت شاخص محاسبه

 نتایج به توجه با میزان این هرچند است گونه این برای مناسبی

این موضوع  .است تربیش باالدست مناطق در باالتر مطلوبیت شاخص

چه در زیستگاهی نیاز به معرفی مجدد این گونه نظر به این دارد چنان

ها از اولویت باالتری نسبت به است مناطق باالدست و سرشاخه

رودخانه اصلی برخوردارند، چرا که مملو از بی مهرگان بوده که غذای 

چنین با عنایت هم (. Boets ،2۰۱۸گردد )اصلی این گونه محسوب می

خصوص رودخانه ، درهاگونه حفاظتجهت به محدود بودن منابع مالی 

تری حفاظت از اهمیت بیش منظوربهکرج این بخش از رودخانه 

محیطی  موقعیت رغمعلی باالدست در آالقزل ماهی حضور است. برخوردار

 دست کهمتغیر این بخش از رودخانه نسبت به نواحی پایین العادهفوق

 ۱۶ ۱5 ۱۴ ۱۳ ۱2 ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ 5 ۴ ۳ 2 ۱ ایستگاه

HSI ۱5۸/۰  ۱22/۰  ۱55/۰  ۰۹۹/۰  ۰۷۶/۰  ۱5۸/۰  ۱5۸/۰  ۰۹۹/۰  ۰۸2/۰  ۰۸۳/۰  ۰۹۹/۰  ۰۹۹/۰  ۰۷۶/۰  ۰ ۰ ۰ 

                 

 HSI (SI) ریمتغ

 عمق

 (مترسانتی) 

  انیجر سرعت

 (متر بر ثانیه)
عدد 

Froude 

شاخص 

 بستر

پناه 

 بستر

پوشش 

 یدارید

پوشش 

 یبیترک

مناطق 

 یاستخر
 

۱۳/۰ 2۳/۰ ۳۱/۰ 2۱/۰ 2۴/۰ ۱2/۰ ۰2/۰ ۰۸/۰ ۷2/۰ 
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 Ostrand) باشندمی پایدارتر اغلب شناختی،انسان تأثیر عدم صورت در

 بر غلبه در گونه این باالی توانایی از ناشی تواندمی ،(Wilde ،2۰۰2و 

و همکاران،  Agostinho) باشد هاگونه سایر برخالف ،فوق شرایط

 شرایط بودن حاکم رغمعلی ایستگاه سه در شایان ذکر است .(2۰۰۴

 صیدیهای صورت گرفته، با تالشطی هر دو سال  ،زیستی مناسب

های محلی حاکی از حضور گونه پرسوجوکه صورتی. درحاصل نگشت

 اختالالت از ناشی تواندمی این عدم حضور  های گذشته دارد.در سال

 یا (2۰۱۸و همکاران،  Hariri) شیرین آب هایاکوسیستم بر انسانی

 طریق از باید که باشد سیل مانند شدید بسیار اقلیمی تغییرات

 وضعیتکه باوجود این درنهایت .گردد حیاءا علمی ریزیبرنامه

شرایط مطلوبی باالدست  مناطق در خصوصبه کرج رودخانه شناسیبوم

گونه  هراما  ،فراهم نموده قرمز خال یآالقزل ماهی زیست را جهت

 هایفعالیت اثر در هارودخانه هیدرولوژیک خصوصیات در تغییر

 ماهیان تولیدمثلی موفقیت و بقا بر یتوجهقابل یرتأثتواند می انسانی،

(Ahmadi-Nedushan  ،؛2۰۰۶و همکاران Rosenfeld ،2۰۰۳).  

 حاکی از آن است قرائن و شواهد. گونه مورد مطالعه گذارد خصوصهب

 تصرفات ماسه، و شن غیراصولی و رویهبی برداشت جملهاز مشکالتی که

 و محیطیزیست هایآالینده ورود رودخانه، حریم و بستر غیرمجاز

 و فیزیکی عوامل روی شمال تهران آزادراه احداث از ناشی اثرات

 باید و گذاشته اثر آن ماهیان و کرج رودخانه هایزیستگاه ساختاری

منظور کنترل عوامل فوق و به. شود اقدام یادشده موارد رفع به نسبت

خصوص تاثیر مطلوب بر روی زیستگاه این گونه به افزایش مطلوبیت

چون عمق، سرعت جریان، بستر و پوشش دیداری،  احیای عواملی هم

تر پوشش گیاهی حاشیه رودخانه با گیاهان بومی منطقه، پایش بیش

دلیل جلوگیری از هر دست خصوص در مناطق باالدست بهمنطقه به

ز چرای دام در مناطق اندازی، تخلیه نخاله و پسماند، جلوگیری ا

های محتمل و باالدست به جهت پیشگیری از تخریب مراتع و سیل

در انتها باید متذکر شد  شناسی الزامی است.الیروبی اصولی با دید بوم

 متغیرهای تغییرات بین ارتباط درک به تواندمی مطالعات نوع اینکه 

 مدیران به حفاظتی هایطرح ارائه و ماهیان جوامع شرایط و زیستگاه

سنی انجام  هایرده مطالعات با تفکیک چه این قبیلو چنان نماید کمک

تری از تفاوت مطلوبیت زیستگاه بین ماهیان بالغ گیرد، شناخت عمیق

  نماید.منابع را بهینه می دهد و مدیریت و حفاظت ازمی دستو نابالغ به

 

 نابعم

 تنوع بررسی .۱۳87اردالن، م.؛ رحمانی، م.ر. و کاوه، ع.،  .۱

 :Salmoniformesقرمز ) خال آالیقزل هایجمعیت مورفولوژیکی

Salmonidae: Salmo trutta) ارومیه نمک، دریاچه آبریز حوضه سه در 

 المللیبین کنفرانس سومین و سراسری کنفرانس خزر. پانزدهمین و

 .۸2 تا ۸۱صفحات  .دانشگاه تهران .ایران شناسیزیست

 و آب منابع محیطییستز مدیریت و بررسی .۱۳7۶ ،ن. خراسانی، .۲

 یستز مدیریت چگونگی یبررس ،اول جلد .تهران استان خاک

  .زیستیطمح حفاظت سازمان .کرج رودخانه آبی منابع محیطی

 و نیکویان، .ع ساری،اسماعیلی ؛.ق تاکامی،آذری ؛.ر نژاد،رجبی .۳

قرمز  خال آالیماهی قزل طبیعی تغذیه بین ارتباط .۱۳84 ع.ر.،

(Salmo trutta farioبا ) الر.  سد دریاچه زیان کف تودهزی تراکم

 .۷۹تا  ۳۷، صفحات ۸، شماره 2 . سالدریا بیولوژی مجله

م. و  ق.؛ مرادی، تاکامی،ک.؛ آذری عباسی، صلواتیان، م.؛ .4

 قزل ماهی رشد وضعیت بررسی .۱۳9۳مسجد، ش.، آقبختیاری

الر.  سد دریاچه حوزه ( درSalmo trutta farioقرمز ) خال آالی

 دامغان. واحد اسالمی آزاد جانوری دانشگاه زیست شناسی فصلنامه

  .۴۸تا  ۳5صفحات  ،2 شماره ،۷ سال

 و .ا جوانشیر، ؛.م کابلی، ؛.س ایگدری، ؛.ن.س طباطبایی، .5

 پراکنش در مؤثر محیطی فاکتورهای بررسی .۱۳9۲ ،.ا زاده،هاشم

 منابع مجله شیالت، نشریه .کردان رودخانه در جویباری یماهسگ

 .۱۷۱تا  ۱5۹ صفحات ،2 شماره .ایران طبیعی

 گزارش .۱۳90ک.،  عباسی، و. و.م صلواتیان، ؛.ح پور،عبداهلل .۶

 هایرودخانه خال قرمز آالیقزل زیستی خصوصیات بررسی نهایی

 . انتشارات)الر و تنکابن حویق، شفارود،(خزر دریای جنوبی حوزه

 .صفحه ۷۳۸ .تالش اسالمی واحد آزاد دانشگاه

طبیعت موزه  .. تهرانیرانا یداخل یهاآب یانماه .۱۳78 ،ا. عبدلی، .7

 صفحه. ۳۷۸ .دارآباد وحشیاتحو 

 اطلس .۱۳95 ،.ا عبدلی، و .ک عباسی، ؛.م نصری، ؛.ی کیوانی، .8

 البرز استان واحد دانشگاهی، جهاد. ایران داخلی هایآب ماهیان
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Abstract 
 Habitat selection is an important factor in predicting the distribution and abundance of 

species in ecology research or fields. In fish, determination of the habitat selection, especially for 

endangered, rare, native species or species with discontinuous distribution and sensitive to 

developmental effects, is an important step in biodiversity conservation of fish and planning for 

land use. Habitat characteristics of Salmo trutta in Karaj River were determined by analyzing the 

effects of depth, current velocity, Froude number, substrate index, substrate shelter, visual 

coverage, combined coverage, and pool in 16 sites with data collection during the years 1395  

and 1396 using software HABSEL, and the range and habitat used and selected was defined for 

this species by the amount of access to each variable. Based on the results, the selected habitats 

of brown trout in the Karaj River were at depth of 46-52, current velocity of 0.40-0.45 m/s, 

Froude number of 0.26-0.30, substrate index of 3.4-3.8, substrate shelter of 10-20, visual 

coverage of 56-64, combined coverage of 17.5-21, and pool of 21-28. Among the variables 

studied in the Karaj River, Froude number, current velocity, and substrate factors were the most 

favorable for Salmo trutta. Despite the availability of favorable conditions in some parts of the 

Karaj River for existing of brown trout, the absence of this species must be due to human 

disturbances on freshwater ecosystems or extreme climatic changes, such as floods. 
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