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چکیده
بررسی ویژگیهای زیستگاهی گونهها نقش مهمی در مدیریت آنها دارد و تصمیم گیری در مورد شیوه مدیریتی مناسب ،تنها با
مشخص شدن نیازهای زیستگاهی آنها امکانپذیر است .این مطالعه با هدف ثبت دادههای مربوط به توزیع گونه  Barbus lacertaو
تعیین زیستگاه انتخابی این گونه برای حفاظت آن و مدیریت بهتر آن به اجرا درآمد .در مطالعه حاضر برای بررسی ویژگیهای زیستگاهی
و زیستگاه انتخابی این گونه در رودخانه طالقان ،متغیرهای محیطی شامل عمق ،عرض رودخانه ،سرعت جریان آب ،دمای آب ،ارتفاع
ازسطح دریا و قطر سنگ بستر ،در  33ایستگاه از باالدست به سمت پاییندست رودخانه اندازهگیری شد سپس دادههای بهدست آمده در
نرمافزار  Habselتحلیل شدند .براساس نتایج ،محدوده مورد استفاده و محدوده زیستگاه انتخابی با توجه به میزان در دسترس بودن
ویژگیهای زیستگاهی برای هر متغیر برای ماهیان بزرگتر و کوچکتر از  09میلیمتر بهدست آمد .نتایج نشان داد که زیستگاه انتخابی
هر دو گروه ،محدوده مشابهی از متغیرها شامل عرض رودخانه  2/5-7/5متر ،ارتفاع  0099-0099متر ،دمای  05-00درجه
سانتیگراد ،سرعت جریان  9/2-9/0متربرثانیه و قطر سنگ بستر  20-39سانتیمتر میباشد .بهعبارت دیگر سس ماهی کورای جوان،
نواحی کم عمق با عرض و سرعت جریان کم که حاوی سنگ بستر درشت میباشند را انتخاب میکند و وقتی بالغ میشود همان نواحی
با عمق بیشتر ( 04-50سانتیمتری) و بستری حاوی سنگهای درشتتر را انتخاب مینماید .نتایج این مطالعه میتواند در برنامههای
حفاظتی بلندمدت و مدیریت شیالتی این گونه مورد استفاده قرار گیرد و قابلیت پیشبینی پراکنش سس ماهی کورا را براساس ویژگیهای
محیطی رودخانه فراهم نماید.
کلمات کلیدی :سس ماهي کورا ،رودخانه طالقان ،متغيرهاي محيطي ،زیستگاه انتخابي

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه
مدیریت یک گونه بدون آگاهی از نیازهای زیستگاهی آن
امکانپذیر نمیباشد .از اینرو کمیسازی روابط بین گونه و محیط
زیست آن اساس مدلسازی مطلوبیت زیستگاه میباشد که در
تعیین اولویتهای مدیریتی و حفاظتی نقش اساسی دارند (Guisan
و  .)0222 ،Zimmermanدر این راستا مدل شاخص مطلوبیت
زیستگاه برای گونههای متعددی از ماهیان رودخانهزی از جمله
برای ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioتوسط مشتاقی و
ملکپور ( )4881در ایران و ماهی قزلآالی قهوهای ( Salmo
 )truttaو قزلآالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus myfdssدر
نیوزلند توسط  Jowettو همکاران ( )4110بررسی و فاکتورهای
موثر بر توزیع و فراوانی آنها ارائه شده است.
رودخانهها شاخصی از زیستگاههای آبهای جاری هستند
که از نظر زیستگاهی و حفاظت ارزش باالیی دارد .رودخانهها
بهدلیل وجود طیف گستردهای از موجودات ازجمله حشرات آبزی،
ماهیان ،پرندگان آبزی یا پرندگان کنار آن و پستانداران ،زیستگاه
ویژهای بهشمار میروند و روابط اکولوژیک بین آنها به گونهای
است که بقاء یکدیگر را تضمین مینمایند .از میان ساکنان
رودخانهها ،ماهیان زیستگاههایی با ویژگیهای مطلوب از قبیل
اکسیژن کافی ،دمای قابل تحمل ،غذای کافی و محل پنهان شدن
را انتخاب مینمایند که آشیان خوانده میشود .آشیان یک گونه
ماهی شامل خصوصیات فیزیکی و زیستی محیط زیست آن است
که در صورت فراهم بودن آشیان بهتر ،فراوانی بیشتری خواهند
داشت و عدم حضورشان در برخی از زیستگاهها میتواند دلیلی بر
نامطلوب بودن آن زیستگاه باشد ( Brownو همکاران.)0222 ،
بهعالوه پاسخ افراد یک گونه براساس عواملی نظیر نیازهای
تغذیهای ،متغیرهای اقلیمی ،خطر طعمهخواری و فعالیتهای
انسانی در آن زیستگاه تغییر میکند.
در تعیین ارتباط یک گونه و ویژگیهای محیطی ،اطالعات
مربوط به حضور و فراوانی آن به همراه متغیرهای محیطی مورد
سنجش قرار میگیرد ( De Kerckhoveو همکاران .)0228 ،با
چنین اطالعاتی میتوان الگوی استفاده از زیستگاه و انتخاب
زیستگاه یک گونه را مشخص نمود ( Guayو همکاران.)0228 ،
انتخاب زیستگاه ،با در نظر گرفتن میزان در دسترس بودن یک
واحد زیستگاهی ،بدین معنی است که یک موجود از زیستگاه
خاصی اجتناب کرده و با نسبت بیشتری از زیستگاه دیگر
استفاده مینماید ( .)0228 ،Rosenfeldسس ماهی کورا ( Barbus
 )lacertaاز خانواده کپورماهیان ( )Cyprinidaeبوده و بسترهای
481

ماسهای یا سنگی را ترجیح میدهد ( .)0241 ،Coadاین گونه در
دامنه دمایی  42تا  41درجه سانتیگراد و سرعت آب بیشتر از
یک متر در ثانیه و غنی از اکسیژن زیست مینماید (عبدلی و
نادری .)4881 ،پراکنش این ماهی در ایران در قسمتهای فوقانی
و میانی رودخانههای در حوضه جنوبی دریای خزر شامل ارس،
سفید ،تجن ،بابل ،هراز ،سردآبرود ،پلرود ،تنکابن ،کسلیان و هویق
میباشد (میراشرفیلنگرودی و همکاران .)4814 ،همچنین این
گونه در حوضه جنوبی دریای خزر با توجه به معیارهای IUCN
در شرف تهدید ( )Near Threatenedارزیابی شده است (،Coad
 .)0241با توجه به اینکه بسیاری از ماهیان بهدلیل تخریب
زیستگاه که ناشی از توسعه انسانی است ،در معرض خطر قرار
دارند ( ،)0228 ،Rosenfeldشناخت اولویت زیستگاهی توسط
یک گونه ماهی در اکوسیستمهای آبی برای مدیریت و حفاظت
آن مهم و ضروری میباشد ( Yuو  .)0220 ،Leeاز اینرو این
مطالعه با هدف مطالعه توزیع و شاخص مطلوبیت زیستگاه سس
ماهی کورا در محدوده رودخانه طالقان واقع در حوضه دریای خزر
انجام شد .انجام این مطالعه میتواند در برنامههای مدیریت
ماهیان رودخانه طالقان مفید باشند.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :رودخانه طالقان از کوههای کندوان و
کهار بزرگ در شمال تهران سرچشمه گرفته و دارای طولی حدود
 482کیلومتر است .این رودخانه با حرکت در جهت شرق به غرب،
با دریافت بیش از  41رود بزرگ و کوچک از جمله دیزان و
کرکبود در طول مسیر ،در دره طالقان به سمت غرب جریان
مییابد .پس از عبور از حاشیه جنوبی شهر طالقان و 44
کیلومتری غرب روستای شهرک به رودخانههای اندج و الموت
میپیوندد و در نتیجه پیوستن این رودها به طالقانرود ،رودخانه
پرآب شاهرود بهوجود میآید .در نهایت این رود در ناحیه منجیل
وارد رودخانه سفیدرود میشود ( National geographical
.)0221 ،organization
روش تحقیق :نمونهبرداری طی مهرماه و آبانماه ،4810
در  88ایستگاه در مسیر رودخانه طالقان (حوضه رودخانه
سفیدرود) از باالترین محل در دسترس تا پاییندست رودخانه
انجام شد که در مجموع تعداد  012قطعه سس ماهی کورا
جمعآوری گردید که از این تعداد  422نمونه با طول بیش از 12
میلیمتر و تعداد  442گونه با طول کمتر از  12میلیمتر بودند
(انتخاب طول کل  12میلیمتر براساس طول استاندارد،

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

طول معادل افراد یکساله میباشد) .در هر ایستگاه ،در مسیر
رودخانه بهطول 422متر ،در یک خط نمونه ()Transect
نمونهبرداری انجام گرفت .با استفاده از دستگاه الکتروشوکر
( )Samus Mp 112ماهیان موجود تا حد امکان صید شدند و
بالفاصله بعد از صید و همزمان با نمونهبرداری ،متغیرهای محیطی
نیز اندازهگیری و ثبت گردیدند ( Yuو  .)0220 ،Leeنمونههای
صیدشده پس از بیهوشی در محلول عصاره گل میخک ،در
فرمالین  %42تثبیت و برای ادامه مطالعات به آزمایشگاه منتقل
شدند .بهمنظور اندازهگیری طول نمونههای صیدشده ،در ابتدا از
نیمرخ چپ ماهیان عکسبرداری و سپس طول کل نمونهها با
استفاده از نرمافزار  ImageJاندازهگیری گردید .در هر ایستگاه،
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پارامترهای محیطی شامل سرعت جریان آب (متر بر ثانیه) ،عمق
رودخانه (سانتیمتر) ،عرض رودخانه (متر) ،درجه حرارت ،قطر
سنگ بستر (سانتیمتر) و ارتفاع از سطح دریا بهعنوان فاکتورهای
اصلی مورد اندازهگیری قرار گرفتند ( De Kerckhoveو همکاران،
0228؛  Ahmadi-Nedushanو همکاران0222 ،؛  Chuangو
همکاران0222 ،؛  )0222 ،Vélez-Espinoو سپس در آنالیزها
وارد شدند .ارتفاع از سطح دریا و موقعیت جغرافیایی با استفاده
از دستگاه موقعیتیاب جهانی ( )GPSثبت شد و با استفاده از
نرمافزار  Arc GISنسخه  1/8نقشه مربوط به ایستگاههای
نمونهبرداری تهیه گردید (جدول  ،4شکل .)4

جدول  :1مختصات جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری ماهیان باربوس در طالقانرود
شماره ایستگاه

طول و عرض جغرافیایی

شماره ایستگاه

طول و عرض جغرافیایی

4

N63-81-83-02 E00-00-12-06

48

N63-83-60-22 E00-00-80-36

0

N63-81-81-33 E00-00-36-32

41

N63-20-86-03 E00-30-63-30

8

N63-81-20-03 E00-00-36-32

02

N63-20-20-31 E00-30-20-33

1

N63-81-23-38 E00-11-30-20

04

N63-20-28-12 E00-30-20-00

1

N63-81-23-00 E00-11-83-30

00

N63-20-30-03 E00-00-33-20

2

N63-81-28-00 E00-13-03-18

08

N63-20-36-33 E00-00-33-33

1

N63-83-03-33 E00-13-88-33

01

N63-20-10-00 E00-00-30-33

8

N63-83-06-68 E00-13-08-33

01

N63-23-06-66 E00-03-00-00

1

N63-83-11-30 E00-13-06-13

02

N63-23-03-82 E00-03-10-30

42

N63-83-10-18 E00-12-32-33

01

N63-22-30-82 E00-03-33-03

44

N63-83-00-33 E00-12-36-83

08

N63-20-00-00 E00-02-30-20

40

N63-83-10-36 E00-12-20-30

01

N63-20-00-00 E00-02-30-20

48

N63-33-31-28 E00-33-18-28

82

N63-20-30-10 E00-02-03-88

41

N63-83-30-03 E00-33-30-33

84

N63-20-23-31 E00-00-08-36

41

N63-83-31-36 E00-33-33-01

80

N63-20-23-31 E00-00-08-36

42

N63-80-60-30 E00-36-60-33

88

N63-23-08-33 E00-33-83-06

41

N63-81-33-20 E00-30-80-33

برای اندازهگیری عمق ،در  02نقطه در هر ایستگاه ،بهطور
تصادفی اندازهگیری و میانگین آن بهعنوان متوسط عمق(سانتیمتر)
برای آن ایستگاه در نظر گرفته شد .عرض رودخانه (متر) در سه
ناحیه ابتداء ،وسط و انتهای هر ایستگاه اندازهگیری و میانگین آن
بهعنوان متوسط عرض رودخانه در نظر گرفته شد .سرعت جریان
(متر بر ثانیه) رودخانه طبق روش جسم شناور (حسنلی)4811 ،
تخمین زده شد .برای کاهش خطای احتمالی در این روش ،در
هر ایستگاه اندازهگیری سرعت جریان سه بار تکرار شد و میانگین
آن بهعنوان متوسط سرعت جریان رودخانه در نظر

گرفته شد .طبقهبندی طولی بدن ماهیها بهمنظور نحوه استفاده
از زیستگاه به تفکیک نمونههای زیر یکسال و نمونههای یکساله
و بیشتر انجام گرفت .بهعبارت دیگر طول کل  12میلیمتر مرز
گروهبندی در نظر گرفته شد که طول معادل افراد یکساله
میباشد (گرجیان عربی و همکاران .)4881 ،با توجه به طول،
نمونههای باالدست رودخانه بهصورت  %422در طول  12تا 412
میلیمتر و در نمونههای پاییندست  %12در دامنه  82تا  12و
مابقی در دامنه  12تا 482میلیمتر بودند .از اینرو ویژگیهای
زیستگاهی این گونه در دو محدوده سنی بهصورت مجزا مورد
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سنجش قرار گرفت .متغیرهای محیطی ،طبقات متغیرهای
محیطی و شاخص انتخاب استاندارد ( Standardized Selectivity
 )Indexبا توجه به اطالعات جمعآوری شده و با استفاده از نرمافزار
) HABSEL (version 4.2محاسبه شدند .همچنین نمودارهای

استفاده از زیستگاه با منحنیهای زیستگاه مورد استفاده ،زیستگاه
در دسترس و زیستگاه انتخابی با توجه به حضور این ماهی در هر
محدوده از هر متغیر ،از این نرمافزار منتج شد.

شکل  : 1نقشه استان البرز ،حوضه رودخانه طالقان و نقاط نمونهبرداری

نتایج
محدوده ویژگیهای زیستگاههای مورد سنجش در روخانه
طالقان عمق  40-11سانتیمتر ،عرض  0/1-41/1متر ،سرعت
جریان  2/40-2/12متر بر ثانیه ،دمای 44-48درجه سانتیگراد،
ارتفاع 4122-0222متر و قطر سنگ بستر  2-18سانتیمتر بود.

براساس نتایج ،دامنه متغیرهای محیطی انتخابی ماهیان سس
ماهی کورا بزرگتر از  12میلیمتر اکثراً در عمق 18-11
سانتیمتر ،عرض  0/1-1متر ،سرعت جریان  2/40 -2/01متر بر
ثانیه ،دمای آب  41-42درجه سانتیگراد ،ارتفاع 4122-4102
متر و قطر سنگ بستر  01-82سانتیمتر بود (جدول  ،0شکل .)0

جدول  :2طبقهبندی متغیرها و شاخصهای انتخاب توسط سس ماهی کورا بزرگتر از  09میلیمتر
متغیر

عمق
(سانتیمتر)

دما (درجه
سانتیگراد)

482

طبقهبندی
40 ≤ 48
48 ≤ 01
01 ≤ 82
82 ≤ 82
82 ≤ 10
10 ≤ 18
18 ≤ 11
44 ≤ 40
40 ≤ 48
48 ≤ 41
41 ≤ 41
41 ≤ 42
42 ≤ 41
41 ≤ 48

شاخص انتخاب
استاندارد
2/488
2/411
2/221
2/084
2/222
2/214
2/828
2/210
2/028
2/288
2/211
2/004
2/021
2/402

متغیر

عرض
(متر)

ارتفاع از
سطح
دریا
(متر)

طبقهبندی
0/1 ≤ 1
1 ≤ 1/1
1/1 ≤ 42
42 ≤40/1
40/1 ≤41
41 ≤41/1
41/1 ≤02
4422≤4082
4082≤4122
4122≤4102
4102≤4212
4212≤4122
4122≤4882
4882≤0222

شاخص انتخاب
استاندارد
2/011
2/012
2/441
2/408
2/211
2/228
2/222
2/222
2/222
2/888
2/828
2/448
2/201
2/422

متغیر

سرعت
جریان
(متر بر
ثانیه)

قطر سنگ
(سانتیمتر)

طبقهبندی
2/40≤2/01
2/01≤2/82
2/82≤2/18
2/18≤ 2/2
2/2 ≤2/10
2/10≤2/81
2/81≤2/12
2 ≤ 40
40 ≤ 48
48 ≤ 01
01 ≤ 82
82 ≤ 82
82 ≤ 10
10 ≤ 18

شاخص انتخاب
استاندارد
2/088
2/412
2/001
2/410
2/218
2/202
2/218
2/211
2/211
2/418
2/028
2/211
2/218
2/011
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شکل  :2نمودار میانگین فراوانی نسبی سس ماهی کورا بزرگتر از  09میلیمتر براساس ویژگیهای محیطی مورد بررسی

همچنین دامنه متغیرهای محیطی انتخابی ماهیان سس
ماهی کورا کمتر از  12میلیمتر اکثراً مشابه نمونههای بزرگتر از
 12میلیمتر بود .در این گروه زیستگاه انتخابی اکثراً در عمق
 40-41سانتیمتر ،عرض  0/1-1متر ،سرعت جریان 2/0-2/8

متر بر ثانیه ،درجه حرارت  41-42درجه سلسیوس ،ارتفاع
 4102-4212متر و قطر سنگ بستر  01-82سانتیمتر بود
(جدول  ،8شکل .)8

جدول  :3طبقهبندی متغیرها و شاخصهای انتخاب توسط سس ماهی کورا با طول کل کمتر از  09میلیمتر.
متغیر

عمق
(سانتیمتر)

دما (درجه
سانتیگراد)

طبقهبندی
40 ≤ 48
48 ≤ 01
01 ≤ 82
82 ≤ 82
82 ≤ 10
10 ≤ 18
18 ≤ 11
44 ≤ 40
40 ≤ 48
48 ≤ 41
41 ≤ 41
41 ≤ 42
42 ≤ 41
41 ≤ 48

شاخص انتخاب
استاندارد
2/842
2/481
2/280
2/448
2/242
2/418
2/418
2/428
2/411
2/222
2/411
2/021
2/488
2/440

متغیر

عرض (متر)

ارتفاع از
سطح دریا
(متر)

طبقهبندی
0/1 ≤ 1
1 ≤ 1/1
1/1 ≤ 42
42 ≤40/1
40/1 ≤41
41 ≤41/1
41/1 ≤02
4422≤4082
4082≤4122
4122≤4102
4102≤4212
4212≤4122
4122≤4882
4882≤0222

شاخص انتخاب
استاندارد
2/011
2/081
2/428
2/288
2/410
2/441
2/222
2/222
2/222
2/411
2/122
2/080
2/201
2/222

متغیر

سرعت
جریان (متر
بر ثانیه)

قطر سنگ
(سانتیمتر)

طبقهبندی
2/4 ≤ 2/0
2/0 ≤ 2/8
2/8 ≤ 2/1
2/1 ≤ 2/1
2/1 ≤ 2/2
2/2 ≤ 2/1
2/1 ≤ 2/8
2 ≤ 40
40 ≤ 48
48 ≤ 01
01 ≤ 82
82 ≤ 82
82 ≤ 10
10 ≤ 18

شاخص انتخاب
استاندارد
2/411
2/088
2/411
2/011
2/402
2/222
2/204
2/418
2/248
2/411
2/081
2/021
2/222
2/421
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بررسی ویژگیهای زیستگاهی ماهی  Barbus lacertaدر رودخانه طالقان ،حوزه سفیدرود

شکل  :3نمودار میانگین فراوانی نسبی سس ماهی کورا زیر  09میلیمتر براساس ویژگیهای محیطی مورد بررسی

بحث
براساس نتایج ،نمونههای جوان و بالغ سس ماهی کورا
الگوی تقریباً مشابهی از انتخاب شرایط زیستگاهی داشتند .اما در
مورد فاکتور عمق ،سرعت جریان و ارتفاع تفاوت اندکی وجود
داشت .ماهیان کوچک مناطق کم عمقتر ( 40-41سانتیمتر)،
اما ماهیان بزرگتر اعماق بیشتر را انتخاب میکردند .در واقع
بسیاری از مطالعات نشان داد که بیشتر سس ماهیان ،دینامیک
فصلی و سنی متفاوتی از شرایط را نشان میدهند ( Minanoو
همکاران0222 ،؛  Sorigerو همکاران0222 ،؛  Aparicioو ،Sostoa
4118؛  Encinaو 4111 ،Granado-Lorencio؛  Torralvaو
همکاران4111 ،؛  Herreraو 4110 ،Fern´andez-Delgado؛
 Herreraو همکاران.)4188 ،
در مطالعه حاضر ،برای بررسی نیازهای زیستگاهی سس
ماهی کورا ( ،)B. lacertaمتغیرهای عمق ،عرض رودخانه ،سرعت
جریان آب ،درجه حرارت ،قطر سنگ بستر و ارتفاع از سطح دریا
طبق مطالعات بر روی سایر ماهیان انتخاب و مورد بررسی قرار
گرفت ( De Kerckhoveو همکاران0228 ،؛ Ahmadi-Nedushan
و همکاران0222 ،؛  Chuangو همکاران0222 ،؛ ،Vélez-Espino
488

 .)0222در این بین ،عرض رودخانه که هم معرف اندازه رودخانه
و هم بیانکننده تنوع زیستگاهی در مقیاس محلی میباشد (Pont
و همکاران ،)0221 ،در حضور گونه  B. lacertaفاکتوری مؤثر
بود .براساس نتایج ،این عامل با حضور گونه رابطه عکس داشت،
بهعبارت دیگر ،با افزایش عرض رودخانه ،احتمال حضور این گونه
نیز کمتر بود .در مطالعهای که روی دو گونه قزلآالی گلو بریده
( )Oncorhynchus clarkiو آزادماهی کوهو ( Oncorhynchus
 )kisutchدر بریتیش کلمبیا انجام شد ( Rosenfeldو همکاران،
 ،)0222مشخص شد هر دو گونه بیشترین تراکم را در
رودخانههای با عرض کمتر از  1متر دارند .این امر اهمیت حمایت
از رودخانههای کوچک در برنامههای حفاظتی طوالنیمدت را
تأکید میکند.
سرعت جریان یکی از مهمترین فاکتورهای فیزیکی مؤثر بر
زیست ماهیان رودخانهای میباشد (Oliva- Paternaو همکاران،
0220؛  ،)4111 ،Schlosserسس ماهی کورای بالغ بزرگتر از
 12میلیمتر ،جریان آب با سرعت  2/4-2/0متر بر ثانیه و ماهی
کمتر از 12میلیمتر سرعت  2/0-2/8متر بر ثانیه را ترجیح داد و
در واقع با افزایش سرعت جریان ،تعداد ماهیان کاهش یافت البته
این اثر منفی در سرعت بیش از  2/1متر بر ثانیه ثبت شد .سس
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بررسی تنوع ریختی جمعیت سس ماهی کورا در رودخانه کسلیان
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد. مجله بیولوژی دریا.استان مازندران
.18  تا28  صفحات،1  شماره، سال دوم.اهواز
 بررسی.1301 ،. ا، و قرایی. م،؛ غفاری. م،میراشرفیلنگرودی
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برخی از ویژگیهای زیستشناختی سس ماهی کورا در رودخانه
. مجله پژوهشهای ماهیشناسی کاربردی.سفیدرود استان گیالن
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ماهی کورا دامنه تغییرات متفاوتی را براساس فاکتور دما نشان
 درجه41 داد ولی در واقع بیشترین حضور این گونه در دمای
.)0241 ،Coad( سانتیگراد مشاهده شد
 شرایط، درجهحرارت،افزایش ارتفاع در اکوسیستمهای آبی
 شیمیایی و در نتیجه توزیع ماهیان را، فیزیکی،هیدرولوژیکی
.)0242 ، و همکارانJaramillo-Villa( تحت تأثیر قرار میدهد
4122 ،ارتفاع پراکنش گونه سس ماهی کورا در رودخانه طالقان
 متر از سطح دریا بود و در ارتفاعات باالتر و پایینتر از4882 الی
12  ماهیان با طول بیشتر از. این گونه حضور نداشت،این دامنه
 میلیمتر12  و ماهیان کمتر از4122-4102 میلیمتر در ارتفاع
 همچنین در. بیشترین تعداد را داشتند4102-4212 در ارتفاع
این گونه با افزایش قطر سنگ فراوانی افزایش و سپس در سنگ
 این. سانتیمتر فراوانی کاهش یافت12 بستر با قطر بیشتر از
گونه در واقع بسترهای سنگالخی را ترجیح میدهد (عبدلی و
، بهنظر میرسد که وجود سنگ بستر بزرگتر.)4881 ،نادری
زیستگاه مناسب را بهواسطه کاهش اثر جریان آب و همچنین
.فراهم آوردن غذا ایجاد مینماید
بهعنوان نتیجهگیری کلی میتوان بیان داشت که سس
 نواحی کم عمق با عرض و سرعت جریان کم،ماهی کورای جوان
که حاوی سنگ بستر درشت میباشند را انتخاب میکند و وقتی
) سانتیمتری18-11( بالغ میشود همان نواحی با عمق بیشتر
 بهطور.و بستری حاوی سنگهای درشتتر را انتخاب مینماید
کلی زیستگاه انتخابی سس ماهی کورا قسمتهای کم عرض
 متر و دمای2/0- 2/1  سرعت جریان،) متر0/1-1/1( رودخانه
. متر میباشد4122  درجه سانتیگراد و ارتفاع باالتر از41 -42
با توجه به اینکه در ایران مطالعه درباره مطلوبیت زیستگاه گونهها
 نتایج این،بهخصوص ماهیان رودخانهای کمتر صورت گرفته است
مطالعه میتواند در برنامههای حفاظتی بلندمدت و مدیریت شیالتی
این گونه مورد استفاده قرار گیرد و همچنین قابلیت پیشبینی
پراکنش سس ماهی کورا را براساس ویژگیهای محیطی رودخانه
.فراهم نماید
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