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,1861Capoeta gracilis(ماهی مطالعه ارتباط طول بدن گونه سیاه Keyserling( و
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چکیده
11تر از با انتخاب دو محدوده طولی بزرگ) (Capoeta gracilis(این مطالعه با هدف بررسی رابطه طول بدن گونه سیاه ماهی 

، سرعت جریان )متر(، عرض )مترسانتی(، عمق )متر(و فاکتورهاي مهم زیستگاه شامل ارتفاع ) مترسانتی11تر از متر و کوچکسانتی
دامنه . اجرا درآمددر رودخانه طالقان به) گرادسانتی(و دماي آب ) مترسانتی(، قطر متوسط متوسط سنگ غالب بستر )متر بر ثانیه(

ابی این گونه در دو گروه طولی با توجه به میزان در دسترس بودن هر طبقه از فاکتورهاي زیستگاهی مطالعه هاي زیستگاهی انتخویژگی
نتایج نشان داد . با توجه به نتایج، زیستگاه انتخابی دو گروه طولی سیاه ماهی در رودخانه طالقان با یکدیگر متفاوت بودند. دست آمدبه

، عرض )p>05/0(تر ی چون ارتفاع بیشیهامتر داراي ویژگیسانتی11تر از ي طول کل بیشکه زیستگاه انتخابی گروه طولی دارا
زیستگاه . باشدمی) p>01/0(تر تر و دماي کمهاي بستر نسبتاً درشت، سنگ)p>01/0(تر ، سرعت جریان بیش)p>01/0(تر بیش

، )p>01/0(تر ، عرض کم)p>05/0(تر اي چون ارتفاع کمهمتر داراي ویژگیسانتی11تر از انتخابی گروه طولی با طول کل کم
وجود شرایط زیستگاهی مناسب در رودخانه طالقان باعث شده . باشدمی) p>01/0(و دماي باالتر )  p>01/0(تر سرعت جریان کم

.هاي سنی مختلف سیاه ماهی باشداست که این رودخانه زیستگاه بسیار عالی براي گروه

ماهی، طالقانطلوبیت، فاکتورهاي زیستگاهی، سیاهم:کلمات کلیدي
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مقدمه
داري جوامع اي نقش مهمی در نگههاي رودخانهاکوسیستم

اي و جوامع انسانی دارند، با این وجود زي، کنار رودخانهرودخانه
هاي انسانی متأثر وسیله انواع فعالیتشدت بهدر سطح جهانی به

ها رفتن بسیاري از عملکردهاي آنشوند که منجر به از دستمی
اي که هاي ماهیان رودخانهدر این راستا، حفاظت گونه. گرددمی
شوند اي متأثر میهاي زیستگاه رودخانهوسیله ویژگیشدت بهبه
)Lee ،نیازمند شناخت نیازهاي زیستگاهی )2006و همکاران ،

ها انهساکن در رودخمتعددي موجوداتفاکتورهاي.باشدمیهاآن
، Orth(دهد هاي زمانی و مکانی تحت تأثیر قرار میرا در مقیاس

در این بین فاکتورهاي هیدرولیکی ). Armitage ،1989؛ 1995
وسیله تنظیم یا تعدیل جریان تأثیرگذار بوده و طور مستقیم بهبه

. نقش مهمی را در الگوبندي انتخاب زیستگاه برعهده دارند
دیر مشخصی از فاکتورهاي زیستگاهی هاي آبزي براي مقاگونه

هاي بندياز قبیل سرعت، عمق و اندازه اجزاي بستر اولویت
، Bovee؛ 1988و همکاران، Statzner(دهندمینشانرامشخصی

در مطالعه ) 2013(و همکاران Vayghanبراي مثال ). 1982
هاي مطلوبیت زیستگاه براي ماهی سفید دریاي تعیین شاخص

گونه فاکتورهاي اینتوسطانتخاب زیستگاهدرکهردندکخزر بیان
طباطبایی و همکاران . آب و جنس بستر بسیار مهم هستندعمق

فاکتورهاي )AIC(آکایکهمعیاربراساسکهکردندبیاننیز)1392(
جریانسرعترودخانه،عرضدریا،سطحازارتفاعقبیلاززیستگاهی

حضورعدموحضوردرايکنندهیینتععواملبسترذراتاندازهوآب
Oxynoemacheilusماهی bergianusکردان هستندرودخانهدر.

بندي، هاي مطلوبیت زیستگاه براي تعیین، رتبهشاخص
هاي آبی با سنجش زیستی صفات فیزیکی و شیمیایی زیستگاه

هدف تعیین نیازهاي زیستگاهی و مطلوبیت زیستگاه براي 
عبارت دیگر، مطالعه مطلوبیت به. شوندز استفاده میهاي بارگونه

دهد که آیا افراد در زیستگاه مشخص حضور زیستگاه نشان می
ها چگونه دارند یا نه؟ و در صورت حضور، نیازهاي زیستگاهی آن

هاي آماري استفاده گسترده از روش). Stoner ،2003(باشد می
ستگاه رودخانه هاي مطلوبیت زیسازي شاخصبراي مدل) کمی(

زیستگاه هايمدلوزیستگاههیدرولیکهايمدلمناسبتبراساس
). Bovee ،1982؛ 1989و همکاران، Nestler(باشند انتخابی می

متغیرهاي پیوسته استوار هستند و در برابر مقیاس ها برمدلاین
تا یک ) فاقد نیازهاي گونه(پیوسته دامنه مطلوبیت از صفر 

De Kerckhove(شوند پالت می) ا نیازهاي گونهانطباق کامل ب(

طبقات ) 2011(Vardenبندي مطابق طبقه). 2008و همکاران، 

دهنده زیستگاه نشان1، مقادیر )HSI(مطلوبیت زیستگاهشاخص
دهندهنشان50/0زیستگاه متوسط رو به باال،گربیان75/0عالی،

سط روبه پایین زیستگاه متودهندهنشان25/0زیستگاه متوسط، 
.باشددهنده زیستگاه نامطلوب میو مقدار صفر نشان
براي هر یک از ) SI(هاي مطلوبیت که شاخصبا وجود این

شود اما براي طور جداگانه محاسبه میفاکتورهاي زیستگاهی به
ها SIیابی به شاخص مطلوبیت زیستگاهی ترکیبی، ایندست

عموماً ). Bovee ،1986(هستند نیازمند ترکیب شدن با یکدیگر 
ترکیبیHSIهاي موجود، SIمیانگین هندسی محاسبهبامحققان

شاخص).2006همکاران،وVinagre(آورندمیدستبهرا
هاي مطلوبیت وسیله ارزیابی منحنیترکیبی بهزیستگاهمطلوبیت

هاي زیستگاهی براي تعدادي از پارامترهاي مرتبط با نیازمندي
) ریزي، پوشش گیاهی رودخانه، کیفیت آبثل بستر تخمم(گونه

عنوان روش نموي بههامدلاین).Varden،2011(شودتعیین می
و Brown(شوند ه شناخته مییا روش اشتراك مطلوبیت زیستگا

این روش بر این فرض استوار هستند که ). 2000همکاران، 
ز یکدیگر طور مستقل امتغیرهاي زیستگاهی توسط ماهیان به

هاي تکی مشابه ضرب SIکه ضرب طوريبه. شوندانتخاب می
). Bovee ،1986(احتماالت با همدیگر است 

,1861Capoeta gracilis(گونه سیاه ماهی Keyserling (
ینترجمله فراواناز،)Cyprinidae(کپورماهیانمتعلق به خانواده

و باشدیمیاي خزر حوضه جنوبی دريهارودخانهبومی درگونه
باشد لحاظ شیالتی و صید ورزشی میهاي ارزشمند بهیکی گونه

)Coad ،2014 ،هاي زیستگاهی در مورد ویژگی). 1378؛ عبدلی
هايطرحاجرايدرکهجاییآناز.داردوجوداندکیاطالعاتگونهاین

هاي آبی و ماهیان، وجود دانش در مورد حفاظت از اکوسیستم
.سزایی داردهاي آبزي اهمیت بهیستگاهی گونهنیازهاي ز

رو این مطالعه با هدف بررسی ارتباط طول بدن با از این
هاي مطلوبیت شاخصمحاسبهنیزوزیستگاهیفاکتورهايانتخاب

زیستگاه انتخابی این گونه در محدوده پراکنش آن در رودخانه 
گونه ماهی در ذکر است که یکالزم به. طالقان انجام پذیرفت

تواند نیازهاي زیستگاهی متفاوتی مختلف زندگی خود میمراحل
را به نمایش بگذارد، از این رو در مطالعه نیازهاي زیستگاهی 

هاي طولی یک گونه، بررسی نیازهاي زیستگاهی آن در اندازه
.باشدهاي چنین مطالعاتی میمختلف از ضرورت

هاشمواد و رو
واقع سفیدرودرودخانه مهمهايسرشاخهازقان طالرودخانه

و ارتفاعات که از منطقه طالقان استخزردریايجنوبیحوضهدر
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الموت و البرز در شمال استان البرز سرچشمه گرفته و بعد از 
اوزن در منطقه طی مسیري طوالنی و پیوستن به رودخانه قزل

رود، وارد منجیل و سرانجام بعد از پیوستن به رودخانه سفید
.)1382،سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح(شود خزر میدریاي
مسیر رودخانهدستاز پایین1392در پاییزمطالعهاینانجامبراي

دستگاهکمکبه) 1جدول(ایستگاه33درباالدستسمتبهطالقان
.)1شکل (انجام شد بردارينمونه)750Samus Mp(الکتروشوکر

هاي مختلف موجود در رودخانه، در سه زیستگاهگیري در نمونه
Johnson(شد انجامجریانجهتخالفدرومتر30با حدودمسیر

ها از تورهاي پشتیبان در کلیه ایستگاه). Arunachalam،2009و
از فرار ماهیان جلوگیريبرايایستگاههردستپایینوباالدستدر

).Peterson ،2010و Price(ها استفاده شد و صید کامل آن
339نمونه نابالغ و 169قطعه نمونه شامل 508در کل(ها نمونه
درصد 1/0آوري، در محلول گل میخک بعد از جمع) بالغنمونه

کلیدهاي کمکبهشدهصیدهاينمونهشناسایی. هوش شدندبی
ها ثبت انجام و تعداد آن) 1378عبدلی،؛Coad،2014(شناسایی

گیري طول منظور اندازهها بهرخ چپ بدن آننیمسپس از . شد
ها در پایان، کلیه نمونه.گردیدبرداريعکسطولیبنديگروهوکل
.بازیابی قدرت شنا، به رودخانه بازگردانده شدندازاطمینانازبعد

فاکتورهاي محیطی مورد سنجش در این مطالعه شامل ارتفاع 
، )مترسانتی(عمق آب ،)متر(عرض رودخانه،)متر(ایستگاه

و قطر ) گرادسانتی(، دماي آب )ثانیهبرمتر(سرعت جریان آب 
بودند که بالفاصله بعد از ) مترسانتی(متوسط سنگ غالب بستر 

ها موقعیت در کلیه ایستگاه. گرفتندقرارسنجشموردگیرينمونه
یاب جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا به کمک دستگاه موقعیت

با استفاده از متر نواري عرض رودخانه. ثبت شد) GPS(جهانی

دست، وسط و باالدست ایستگاه هر ایستگاه در سه نقطه پایین
عنوان عرض رودخانه در هر ها بهگیري شد و میانگین آناندازه

، Aadland؛1997همکاران،وFreeman(شدگرفتهنظردرایستگاه
گیري نقطه اندازه20در در هر ایستگاه عمق رودخانه ). 1993

عنوان عمق رودخانه در نظر گرفته شد و میانگین این اعداد به
لی، حسن(به کمک الگوي جسم شناور ). Aadland ،1993(شد 

گیري در هر ایستگاه سرعت جریان رودخانه سه بار اندازه)1379
) متر بر ثانیه(عنوان متوسط سرعت جریان ها بهو میانگین آن

طور دما نیز در هر ایستگاه به). 1391لطفی، (فته شد در نظر گر
کمک دستگاه الکترونیکی قابل سه نقطه از ایستگاه بهدرتصادفی

هر عنوان دما درو متوسط این سه عدد بهشدثبت)WTW(حمل
قطر متوسط سنگ غالب بستر با . ایستگاه در نظر گرفته شد

طور تصادفی در گیري از اندازه قطعات سنگ بستر بهمیانگین
Freeman(ثبت شد )مترسانتی50در50با ابعاد(کوادرات20طی

هاي تهیه با کمک عکس).Aadland ،1993؛1997همکاران،و
با ImageJافزار شده، طول کل تمامی نمونه با استفاده از نرم

گیري شدند و ماهیان صید شده متر اندازهمیلی01/0دقت 
؛ 1393طباطبایی و همکاران، (وغ براساس طول در سن بل

Shamekhi Ranjbar به دو گروه طولی ) 2012همکاران، و
متر سانتی11تر از و کوچک) 11>(متر سانتی11تر از بزرگ

هاي طولی در فراوانی هر یک از گروه. تقسیم شدند) 11≤(
طور جداگانه محاسبه و وارد آنالیزهاي بعدي ها بهتمامی ایستگاه

یستگاهیزیرهايمتغداري رابطه بین مبستگی و معنیه. شدند
براي هر یک از دو گروه مورد هاآنیتمطلوبهايشاخصو 

) 0/1نسخه (Habselافزاربررسی براساس رگرسیون خطی در نرم
.)Consulting ،2014(محاسبه شد

برداريهاي نمونهموقعیت جغرافیایی ایستگاه: 1جدول 
)E(طول جغرافیایی )N(عرض جغرافیایی شماره ایستگاه)E(طول جغرافیایی )N(غرافیایی عرض جشماره ایستگاه

101-26-3614-47 -501839-19 -3630-63-50
224-25 -3651-50 -501978-16-3664-74-50
324-25 -3651-50 -502070-16-3670-74 -50
460-25-3657-52 -502178-76-3681-74 -50
550-25 -3660-52-502289-17 -3625-82 -50
653-25 -3663-52-502390-17 -3643-82 -50
745-22 -3676-56-502485-17 -3662-82-50
854-24 -3689-56-502588-17 -3693-86-50
953-24 -3695-56-502693-17 -3601-87 -50
1080-20 -3679-59 -502797-17 -3611-87 -50
1173-20 -3676-59-502821-18 -3697-87 -50
1221-20 -3676-59-502927-18 -3617-88 -50
1321-20 -3625-60-503027-18 -3645-83 -50
1420-20 -3629-60-503120-18 -3663-90-50
1513-20 -3636-60-503218-18 -3673-90 -50
1635-16-3610-59 -503316-18-3682-90 -50
1744-18 -3615-60-50
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برداريهاي نمونهموقعیت استان البرز، رودخانه طالقان و ایستگاه: 1شکل 

شاخص (زیستگاهیفاکتورهايازیکهرمناسبمقداردامنه
ها در هاي طولی نمونهکه فراوانی هر یک از گروه) SIمطلوبیت، 

دهند و نیز میبرداري را تحت تأثیر قرار هاي نمونهایستگاه
گرفتن زیستگاه نظرزیستگاهی با دریک از فاکتورهايطبقات هر

HABSELافزار کمک نرمانتخاب شده به (Habitat Selection)

طباطبایی و (محاسبه شد ) Consulting ،2014) (0/1نسخه (
منظور محاسبه شاخص مطلوبیت سپس به). 1393همکاران، 
نه مورد مطالعه در رودخانه ترکیبی براي گو) HSI(زیستگاه 

HSIطالقان از رابطه میانگین هندسی = (SI1×SI2×…×SIn)1/n

)Vinagre؛ 2006همکاران، وLayher وMaughan ،1985 (
که میزان اهمیت و نقش هیچ یک از جاییاز آن. استفاده شد

فاکتورهاي زیستگاهی در الگوي توزیع و فراوانی سیاه ماهی 
، Maughanو Layher(نشده است صورت کمی مشخص به

دهی فاکتورها نسبت به یکدیگر وزنرعبارت دیگو به) 1985
صورت یکسان با یکدیگر بهHSIاند، در معادله محاسبه نشده

، Bovee؛ 2008همکاران، وDe Kerckhove(شوند ترکیب می
به ترتیب شاخص مطلوبیت برايSInتاSI1این معادلهدر).1986
.باشندمیمطالعهمورد)مستقل(زیستگاهیفاکتورهاياز هریک

نتایج
متر سانتی11تر از نتایج نشان داد براي افراد با طول بیش

متر 1900-2050ترین ارتفاع در دامنه، مطلوب)هاي بالغنمونه(

40-50ترین عمق در دامنه ، مطلوب41/0با شاخص مطلوبیت 
ترین عرض در ، مطلوب55/0ص مطلوبیت متر با شاخسانتی

ترین ، مطلوب30/0متر با شاخص مطلوبیت 20-25مقادیر 
ثانیه با شاخص مطلوبیت برمتر75/0-1سرعت جریان در مقادیر

22- 37ترین قطر متوسط سنگ بستر در مقادیر ، مطلوب36/0
ترین دما در و مطلوب39/0متر با شاخص مطلوبیت سانتی

گراد با شاخص مطلوبیت درجه سانتی8-11ر از تمقادیر بیش
).2و جدول 2شکل (باشد می41/0

11تر از براساس نتایج براي افراد نابالغ با طول کم
ترین ارتفاع در دامنه، مطلوب)هاي نابالغنمونه(متر سانتی
ترین عمق ، مطلوب34/0متر با شاخص مطلوبیت 1600-1450

ترین مطلوب،34/0مطلوبیتشاخصبامترنتیسا10-20دامنهدر
ترین ، مطلوب41/0متر با شاخص مطلوبیت 0-5مقادیر درعرض

متر بر ثانیه با شاخص 25/0-5/0سرعت جریان در مقادیر 
ترین قطر متوسط سنگ بستر در ، مطلوب35/0مطلوبیت 

ترین و مطلوب28/0با شاخص مطلوبیتمترسانتی52- 67مقادیر
گراد با شاخص درجه سانتی14-17تر از مقادیر بیشدما در

.)2و جدول 3شکل (باشد می40/0مطلوبیت 
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نمودارهاي رابطه مقادیر شاخص مطلوبیت و متغیرهاي زیستگاهی: 2شکل 
)مترسانتی11<متر و خط ممتد آبی براي گروه سانتی11>چین قرمز براي گروه خط(

مطلوبیت هر یک از فاکتورهاي محیطی مقادیر شاخص 
آورده شده 3ماهی در رودخانه طالقان در جدول براي گونه سیاه

تر در بین متغیرهاي مورد بررسی، براي افراد با طول بیش. است
ترین متر، قطر متوسط سنگ غالب بستر داراي بیشسانتی11از
بیت مقدار شاخص مطلو) 610/0(ترین و دما داراي کم) 881/0(

متر، قطر متوسط سانتی11تر از بود، براي افراد با طول کم
و عرض داراي ) 950/0(ترین سنگ غالب بستر داراي بیش

محاسبه شاخص . مقدار شاخص مطلوبیت بود) 830/0(ترین کم
رودخانه طالقان HSIمطلوبیت زیستگاه نشان داد که میزان 

تر از ي طول بیشبراي گونه سیاه ماهی و براي گروه طولی دارا
تر از و براي گروه طولی داراي طول کم7/0متر، برابر سانتی11
).3جدول (باشد می878/0متر برابر سانتی11

چنین نشان داد که تمامی متغیرهاي زیستگاهی نتایج هم
هاي دار و همبستگی باالیی با شاخصمورد بررسی رابطه معنی

ی براي هر دو گروه طولی دارند مطلوبیت فاکتورهاي زیستگاه
گر رابطه باالي این فاکتورها با حضور و که بیان) 2شکل (

.باشدمیماهیفراوانی گونه سیاه

هاي طولیهر گروه) SI(طبقات هر متغیر و شاخص مطلوبیت : 2جدول 

براي گروه SIفاصله طبقاتیفاکتور
مترسانتی11>

SIبراي گروه
فاصله رفاکتومترسانتی11<

طبقاتی
SI براي گروه

مترسانتی11>
SI براي گروه

مترسانتی11<
1600<-145018/034/05<-007/041/0
1750<-160023/032/010<-519/028/0
1900<-175018/030/015<-1015/026/0 )متر(ارتفاع 
2050<-190041/004/020<-1529/003/0
20<-1010/034/0

عرض
)متر(

25<-2030/002/0
30<-2013/024/025/0<-032/028/0
40<-3018/020/05/0<-25/008/035/0
50<-4055/004/075/0<5/023/020/0

عمق
)مترانتیس(

60<-5004/018/0
سرعت

75/036/017/0->0/1)متر بر ثانیه(
22<-727/021/011<-841/005/0
37<-2239/025/014<-1138/017/0
52<-3720/027/017<-1412/040/0

متوسطقطر
بسترغالبسنگ

5214/028/0->67)مترسانتی(
دما

1709/038/0->20)گرادسانتی(
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لقان براي گونه سیاه ماهیرودخانه طا) HSI(مقادیر شاخص مطلوبیت کل براي هر متغیر و شاخص مطوبیت زیستگاه : 3جدول
ارتفاع 

)متر(
عمق 

)مترسانتی(
عرض 

)متر(
سرعت جریان 

)متر بر ثانیه(
قطر متوسط سنگ غالب 

)مترسانتی(بستر 
دما

HSI)گرادسانتی(

SI 713/0612/0697/0721/0881/0610/0700/0مترسانتی11>براي گروه 
SI 832/0855/0830/0927/0950/0879/0878/0مترسانتی11<براي گروه 

بحث
دست آمده براي فاکتور ارتفاع مقادیر شاخص مطلوبیت به

متر سانتی11تر از دهد که افراد با طول کل بیشنشان می
که افراد داراي طول دهند، در حالیارتفاعات باالتر را ترجیح می

تر تر فراوانها با ارتفاع کمهمتر در زیستگاسانتی11تر از کل کم
اند که تغییر الگوي تنوع و پراکنش مطالعات اثبات کرده. هستند

طباطبایی و همکاران، (ها ارتباط دارد ماهیان با ارتفاع رودخانه
اثر مشابه ارتفاع براي تغییرات مکانی در اجتماعات ). 1393

در ها و حتی ساکنهاي فرعی رودخانهماهیان ساکن در شاخه
و Jaramillo-Villa(ها گزارش شده است شاخه اصلی رودخانه

البته فاکتور ارتفاع و دما آب رابطه معکوس ). 2010همکاران، 
متر سانتی11تر از دارند و مطابق نتایج افراد با طول کل بیش

ها با آب تر بوده و زیستگاهتر فراواندر نواحی با دماي آب کم
11تر از ولی افراد با طول کل کمکنندسردتر را اشغال می

تر هستند که آب داراي متر در نواحی از رودخانه فراوانسانتی
مطالعات نشان داده است که ارتفاع و دما . باشدباالتري میدماي

هاي اروپايتأثیر چشمگیري بر توزیع مکانی ماهیان در رودخانه
مکاران، هوBuisson(دارندبرعهدهشمالیامریکايومرکزي
تعیین مرز عنوان فاکتور اصلی درآب بهدمايکهطوريبه،)2008

شمالیهاي امریکايدر رودخانهماهیپراکنشفوقانیارتفاعحدیا
دماچنینهم). 2008و همکاران، Buisson(شده است گزارش

ساکنماهیانمهم مرتبط با توزیع جوامعتوصیفیفاکتورعنوانبه
هاي نواحی شمالی امریکايهستانی رودخانهدر انشعابات کو

).2010و همکاران، Jaramillo-Villa(شده است شناختهجنوبی
داد که دو گروه طولی در انتخاب دو فاکتور نتایج نشان 

که طوريبه. کنندشدت عکس یکدیگر عمل میبهعرض و عمق 
ترند که انتر در نواحی از رودخانه فراوافراد داراي طول کل بیش
تر تري هستند و افراد با طول کل کمداراي عمق و عرض بیش

تر و آب کم عمق در نواحی از رودخانه که داراي عرض کم
علت اثرگذاري این وضعیت احتماالً به. باشندتر میفراوانهستند،

که در رودخانه طالقان نواحی طوريباشد، بهفاکتور سرعت می
تري داراي سرعت آب به نسبت بیشترداراي عمق و عرض بیش

- بنابراین می. تر هستندنسبت به نواحی داراي عمق و عرض کم
تر ترجیح توان نتیجه گرفت که افراد با طول کم

دهند که در نواحی با آب ساکن یا آب داراي سرعت حداقل می
و به نوعی در انشعابات فرعی جدا شده از رودخانه اصلی زیست 

تر بوده و نیاز واحی داراي افراد صیاد کمکنند زیرا این ن
کند تري را براي مقاومت در برابر جریان طلب میانرژیتیکی کم

)Hedger ،علت داشتن تر بهولی افراد بزرگ). 2005و همکاران
تر، توان باالتري براي تر و ذخایر انرژیتیکی بیشنیاز غذایی بیش

هند که در نواحی دمقاومت در برابر جریان بوده و ترجیح می
و Hedger(تر ساکن شوند داراي عمق، عرض و سرعت بیش

چنین نواحی زیستگاهی داراي جریان و هم) 2005همکاران، 
هاي آب مطلوب را براي اي از جریانتواند دامنهآب سریع می

گیرد؛ هرچند که سه فاکتور محیطی افراد بزرگ جثه در برمی
.با یکدیگر در ارتباط نیستندعمق، عرض و سرعت جریان الزاماً

Voos اشاره کردند که دو متغیر سرعت و ) 1988(و همکاران
مطالعات اخیر اثر . کنندعمق در ارتباط با یکدیگر تغییر می

بندي دسترسی به نواحی داراي سرعت و عمق مناسب بر اولویت
ها، اهمیت این انتخاب زیستگاه در مطالعات جریان آبی رودخانه

،و همکارانVoos(کنند ارزیابی زیستگاه را تایید میدرهافاکتور
دهند که فاکتورهایی از قبیل مطالعات نشان می). 1988

دسترسی به زیستگاه، سرعت، عمق و نوع بستر اثر مهمی بر 
،همکارانوVoos(دارندهاگونهترجیح و اولویت زیستگاه انتخابی

که در انتخاب یک دهند چنین نشان میهممطالعات).1988
شیمیایی و - زیستگاه چندین فاکتور کمی و کیفی، فیزیکی

باشند و تنها یک زیستی در کنار همدیگر و با هم اثرگذار می
هاي آبی فاکتور براي توصیف استفاده از زیستگاه در اکوسیستم

و Hedger؛ 2008همکاران، وBuisson(پیچیده کافی نیست 
).2005همکاران، 

در بین فاکتورهاي مورد مطالعه قطر متوسط سنگ غالب 
توان گفت که افراد داراي طول می. بستر نیز مدنظر قرار دارد

هایی با اندازه هاي داراي سنگتر تمایل به زیستگاهکل بیش
متوسط دارند و افراد کوچک جثه نیز تمایل به نواحی داراي 

اراي سنگ انتخاب نواحی د. سنگ بزرگ تمایل نشان دادند
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واسطه فراهم بودن فضاي تواند بهبزرگ در افراد کوچک جثه می
.تر باشدهاي بزرگمرده با سرعت جریان کم در پشت سنگ

اند که فاکتورهاي زیستگاهی شامل مطالعات اثبات کرده
، )2005و همکاران، Pont(عرض،)2005همکاران،وPont(ارتفاع
) 2005و همکاران، Pont؛2005، و همکارانMendonça(عمق 

وMendonça(سرعت جریان) 2005و همکاران، Pont(و دما 
فاکتورهاي بسیار مهم و اثرگذار بر عنوانبه)2005همکاران،

با این حال اجتماعات . باشندها میالگوي توزیع ماهیان رودخانه
وسیله سایر فاکتورهاي زیستگاه آبی از قبیل شرایط ماهیان به

جغرافیایی زیستی، دماي آب، رژیم جریان، صیادي، - تاریخی
وMendonça(شوند تواند متاثر ها نیز میرقابت و بیماري

داد که زیستگاه انتخابی سیاه نتایج نشان ). 2005همکاران،
ها و در نتیجه با سن افراد در ارتباط ماهیان با طول بدن آن

افراد یک گونه در توان بیان داشت که است و به نوعی می
هاي متناسب با شرایط مختلف، زیستگاه) سنین(هاي اندازه

در این مطالعه . دهندرا ترجیح می) سن(خاص آن طول بدنی 
.C(ماهی اثبات شد که زیستگاه انتخابی سیاه gracilis ( داراي

تر، عرض متر داراي ارتفاع بیشسانتی11تر از طول بدنی بیش
تر هاي بستر نسبتاً درشتتر، سنگبیشتر، سرعت جریانبیش

.C(ماهی زیستگاه انتخابی سیاه. باشدتر میو دماي کم

gracilis (متر نیز داراي سانتی11تر از داراي طول بدنی کم
تر ودماي باالتر تر، سرعت جریان کمتر، عرض کمارتفاع کم

ن در دسترس بودن کلیه این شرایط در رودخانه طالقا. باشدمی
اند که رودخانه طالقان زیستگاه بسیار عالی براي باعث شده

.زیست سیاه ماهی فراهم نماید
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