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در رودخانه  Barbus lacerta (Heckel 3481)های زیستگاهی ماهی بررسی ویژگی

 طالقان، حوزه سفیدرود
 

 زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، زیستی، دانشکده محیطگروه تنوع :پوروردی مرضیه

 775-91595پستی: صندوق

 و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهرانگروه شیالت، پردیس کشاورزی : *ایگدری سهیل، 

 1999پستی: کرج، صندوق

 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه زیست،محیط دانشکده زیستی،تنوع گروه :اسفندآبادشمس بهمن 

 775-91595پستی: صندوق، تهران

 9311آبان ذیرش: تاریخ پ                       9311خرداد  تاریخ دریافت:
 

 چکیده

گیری در مورد شیوه مدیریتی مناسب، تنها با ها دارد و تصمیمها نقش مهمی در مدیریت آنهای زیستگاهی گونهبررسی ویژگی            

 و Barbus lacertaهای مربوط به توزیع گونه پذیر است. این مطالعه با هدف ثبت دادهها امکانمشخص شدن نیازهای زیستگاهی آن

زیستگاهی  یهاویژگیبرای بررسی . در مطالعه حاضر تعیین زیستگاه انتخابی این گونه برای حفاظت آن و مدیریت بهتر آن به اجرا درآمد

این گونه در رودخانه طالقان، متغیرهای محیطی شامل عمق، عرض رودخانه، سرعت جریان آب، دمای آب، ارتفاع و زیستگاه انتخابی 

دست آمده در های بهگیری شد سپس دادهدست رودخانه اندازهایستگاه از باالدست به سمت پایین 33قطر سنگ بستر، در  ازسطح دریا و

محدوده مورد استفاده و محدوده زیستگاه انتخابی با توجه به میزان در دسترس بودن تحلیل شدند. براساس نتایج،  Habselافزار نرم

دست آمد. نتایج نشان داد که زیستگاه انتخابی متر بهمیلی 09تر از تر و کوچکغیر برای ماهیان بزرگهای زیستگاهی برای هر متویژگی

درجه  05-00متر، دمای  0099-0099متر، ارتفاع  5/2-5/7هر دو گروه، محدوده مشابهی از متغیرها شامل عرض رودخانه 

سس ماهی کورای جوان، عبارت دیگر بهباشد. متر میسانتی 20-39 و قطر سنگ بستر متربرثانیه 2/9-0/9سرعت جریان گراد، سانتی

 شود همان نواحیکند و وقتی بالغ میباشند را انتخاب مینواحی کم عمق با عرض و سرعت جریان کم که حاوی سنگ بستر درشت می

های تواند در برنامهمی نتایج این مطالعه نماید.تر را انتخاب میهای درشتمتری( و بستری حاوی سنگسانتی 04-50تر )با عمق بیش

های گیبینی پراکنش سس ماهی کورا را براساس ویژحفاظتی بلندمدت و مدیریت شیالتی این گونه مورد استفاده قرار گیرد و قابلیت پیش

 .محیطی رودخانه فراهم نماید
 

 انتخابي زیستگاه محيطي، متغيرهاي طالقان، رودخانه کورا، ماهي سس کلمات کلیدی:

  soheil.eagderi@ut.ac.ir  :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 

mailto:%20soheil.eagderi@ut.ac.ir


 رودخانه طالقان، حوزه سفیدرود در  Barbus lacertaماهی زیستگاهی هایویژگی بررسیهمکاران                       و  ایگدری

481 
 

 مقدمه
مدیریت یک گونه بدون آگاهی از نیازهای زیستگاهی آن        

سازی روابط بین گونه و محیط رو کمیباشد. از اینپذیر نمیامکان

باشد که در سازی مطلوبیت زیستگاه میزیست آن اساس مدل

 Guisanنقش اساسی دارند ) حفاظتی و مدیریتی هایاولویت تعیین

مدل شاخص مطلوبیت (. در این راستا Zimmerman، 0222و 

زی از جمله های متعددی از ماهیان رودخانهبرای گونهزیستگاه 

مشتاقی و ( توسط Cyprinus carpioی )معمولر ماهی کپوبرای 

 Salmo) ایقهوه آالی( در ایران و ماهی قزل4881) پورملک

trutta )کمانرنگین آالیقزل و (Oncorhynchus myfdss)  در

( بررسی و فاکتورهای 4110و همکاران ) Jowettنیوزلند توسط 

 ها ارائه شده است.موثر بر توزیع و فراوانی آن

های جاری هستند های آبزیستگاه ی ازها شاخصرودخانه       

ها رودخانه ارزش باالیی دارد.حفاظت  وزیستگاهی  از نظرکه 

حشرات آبزی، زجمله موجودات اای از طیف گستردهدلیل وجود هب

ستگاه زی ،آن و پستانداران ماهیان، پرندگان آبزی یا پرندگان کنار

ای ها به گونهروابط اکولوژیک بین آنو  دنروشمار میهب ایژهوی

از میان ساکنان  .نماینداست که بقاء یکدیگر را تضمین می

مطلوب از قبیل های هایی با ویژگیها، ماهیان زیستگاهرودخانه

اکسیژن کافی، دمای قابل تحمل، غذای کافی و محل پنهان شدن 

شود. آشیان یک گونه نمایند که آشیان خوانده میرا انتخاب می

ماهی شامل خصوصیات فیزیکی و زیستی محیط زیست آن است 

 تری خواهندکه در صورت فراهم بودن آشیان بهتر، فراوانی بیش

ر تواند دلیلی بها میهداشت و عدم حضورشان در برخی از زیستگا

(. 0222و همکاران،  Brown) زیستگاه باشد نامطلوب بودن آن

عالوه پاسخ افراد یک گونه براساس عواملی نظیر نیازهای به

های خواری و فعالیتای، متغیرهای اقلیمی، خطر طعمهتغذیه

 کند.انسانی در آن زیستگاه تغییر می

 اطالعات محیطی، هاییژگیو و گونه یک ارتباط تعیین در       

مورد  محیطی متغیرهای به همراه آن فراوانی و حضور به مربوط

 با(. 0228و همکاران،  De Kerckhoveگیرد )سنجش قرار می

 انتخاب و زیستگاه از استفاده الگوی توانمی اطالعاتی چنین

 (.0228و همکاران،  Guay) دمشخص نمو را گونه یک زیستگاه

 کی دسترس بودن در میزان گرفتن در نظر با ،زیستگاه انتخاب

 زیستگاه از موجود یک که است معنی بدین زیستگاهی، واحد

 زیستگاه دیگر از تریبیش نسبت با و کرده اجتناب خاصی

 Barbusکورا ) ماهی سس (.Rosenfeld ،0228نماید )می استفاده

lacerta) کپورماهیان از خانواده (Cyprinidae) هایبستر و بوده 

در (. این گونه Coad ،0241دهد )می ترجیح را سنگی یا ایماسه

تر از گراد و سرعت آب بیشدرجه سانتی 41تا  42دامنه دمایی 

نماید )عبدلی و یک متر در ثانیه و غنی از اکسیژن زیست می

های فوقانی در ایران در قسمت ماهی (. پراکنش این4881نادری، 

خزر شامل ارس،  دریای جنوبی وضهح های درو میانی رودخانه

سفید، تجن، بابل، هراز، سردآبرود، پلرود، تنکابن، کسلیان و هویق 

 چنین این(. هم4814لنگرودی و همکاران، باشد )میراشرفیمی

 IUCN معیارهای به توجه با خزر جنوبی دریای حوضه در گونه

، Coad( ارزیابی شده است )Near Threatenedدر شرف تهدید )

دلیل تخریب که بسیاری از ماهیان بهبا توجه به این (.0241

انسانی است، در معرض خطر قرار  زیستگاه که ناشی از توسعه

شناخت اولویت زیستگاهی توسط  (،Rosenfeld ،0228)دارند 

های آبی برای مدیریت و حفاظت یک گونه ماهی در اکوسیستم

 این رواین از (.Lee ،0220 و Yuباشد )آن مهم و ضروری می

 سس زیستگاه مطلوبیت شاخص و توزیع مطالعه هدف با مطالعه

 خزر دریای حوضه در واقع طالقان رودخانه محدوده در کورا ماهی

 مدیریت هایدر برنامه تواندمی مطالعه این انجام. شد انجام

 .باشند مفید طالقان رودخانه ماهیان

 

 هامواد و روش
های کندوان و رودخانه طالقان از کوه: منطقه مورد مطالعه       

حدود و دارای طولی  سرچشمه گرفته تهرانکهار بزرگ در شمال 

 ،غرب به شرق جهت در حرکت . این رودخانه باکیلومتر است 482

 و دیزان جمله از کوچک و بزرگ رود 41 از بیش دریافت با

 جریان غرب سمت به طالقان دره در مسیر، طول در بودکرک

 44 و طالقان شهر جنوبی حاشیه از عبور از پس. یابدمی

 الموت و اندج هایرودخانه به شهرک روستای غرب کیلومتری

 انهرودخ رود،طالقان به رودها این پیوستن نتیجه در و پیونددمی

 منجیل ناحیه در درو این نهایت در. آیدمی وجودبه شاهرود پرآب

 National geographical) شودمی سفیدرود رودخانه وارد

organization ،0221.) 

 ،4810ماه و آبان مهرماهطی برداری نمونهروش تحقیق:        

رودخانه )حوضه  طالقانرودخانه  ایستگاه در مسیر 88در 

دست رودخانه از باالترین محل در دسترس تا پایین( سفیدرود

قطعه سس ماهی کورا  012ام شد که در مجموع تعداد انج

 12نمونه با طول بیش از  422آوری گردید که از این تعداد جمع

متر بودند میلی 12تر از گونه با طول کم 442متر و تعداد میلی

متر براساس طول استاندارد، میلی 12)انتخاب طول کل 

http://www.iran.ir/about/city/tehran
http://www.iran.ir/about/city/tehran
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تگاه، در مسیر باشد(. در هر ایسساله میطول معادل افراد یک

( Transectمتر، در یک خط نمونه )422طول رودخانه به

با استفاده از دستگاه الکتروشوکر برداری انجام گرفت. نمونه

(Samus Mp 112 ماهیان موجود تا حد امکان صید شدند و )

برداری، متغیرهای محیطی زمان با نمونهبالفاصله بعد از صید و هم

 یهانمونه(. Lee ،0220 و Yuردیدند )گیری و ثبت گنیز اندازه

در  هوشی در محلول عصاره گل میخک،پس از بیصیدشده 

به آزمایشگاه منتقل برای ادامه مطالعات تثبیت و  %42فرمالین 

ز اهای صیدشده، در ابتدا گیری طول نمونهمنظور اندازهبه شدند.

ها با و سپس طول کل نمونهبرداری رخ چپ ماهیان عکسنیم

 ایستگاه، هر در گیری گردید.اندازه ImageJافزار ستفاده از نرما

 ، عمقآب )متر بر ثانیه( سرعت جریان محیطی شامل پارامترهای

قطر ، رجه حرارتدعرض رودخانه )متر(، ، متر(رودخانه )سانتی

ورهای عنوان فاکتمتر( و ارتفاع از سطح دریا به)سانتی بستر سنگ

و همکاران،  De Kerckhove) قرار گرفتندگیری اصلی مورد اندازه

 و Chuang ؛0222 همکاران، و Ahmadi-Nedushan ؛0228

و سپس در آنالیزها  (Vélez-Espino ،0222؛ 0222همکاران، 

 ادهاستف با جغرافیایی موقعیت و دریا سطح از ارتفاعوارد شدند. 

از  استفاده با و شد ثبت( GPSجهانی ) یابموقعیت از دستگاه

 هایایستگاه به مربوط نقشه 8/1نسخه  Arc GISافزار رمن

 (.4، شکل 4گردید )جدول  تهیه بردارینمونه

     
 رودبرداری ماهیان باربوس در طالقانهای نمونهمختصات جغرافیایی ایستگاه :1جدول 

 
 طوربه ایستگاه، هر در نقطه 02گیری عمق، در برای اندازه       

متر( ی)سانتعمق متوسط عنوانبه آن میانگین و گیریاندازه تصادفی

 سه در)متر(  رودخانه عرض .شد گرفته ایستگاه در نظر آن برای

 آن نمیانگی و گیریاندازه ایستگاه هر انتهای و وسط ابتداء، ناحیه

 جریان شد. سرعت گرفته نظر در رودخانه عرض متوسط عنوانبه

( 4811شناور )حسنلی،  جسم روش طبق رودخانه)متر بر ثانیه( 

 در روش، این در احتمالی خطای کاهش برای .شد زده تخمین

 نگینمیا شد و تکرار بار سه جریان سرعت گیریاندازه ایستگاه هر

 نظر در رودخانه جریان سرعت متوسط عنوانبه آن

فاده است منظور نحوهها بهبدن ماهیبندی طولی طبقه. شد گرفته

ساله های یکسال و نمونههای زیر یکاز زیستگاه به تفکیک نمونه

 مرزمتر میلی 12عبارت دیگر طول کل تر انجام گرفت. بهو بیش

ساله گرفته شد که طول معادل افراد یکدر نظر بندی گروه

 ،طول (.  با توجه به4881گرجیان عربی و همکاران، باشد )می

 412تا  12در طول  %422 صورتست رودخانه بههای باالدنمونه

و  12تا  82در دامنه  %12 ستدهای پاییننمونهدر و  مترمیلی

های رو ویژگیمتر بودند. از اینمیلی482تا  12دامنه  مابقی در

صورت مجزا مورد زیستگاهی این گونه در دو محدوده سنی به

 طول و عرض جغرافیایی شماره ایستگاه
 

 طول و عرض جغرافیایی شماره ایستگاه

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    
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متغیرهای محیطی، طبقات متغیرهای  قرار گرفت. سنجش

 Standardized Selectivityمحیطی و شاخص انتخاب استاندارد )

Indexزار افآوری شده و با استفاده از نرم( با توجه به اطالعات جمع

HABSEL (version 4.2) چنین نمودارهای . هممحاسبه شدند

تگاه مورد استفاده، زیسهای زیستگاه استفاده از زیستگاه با منحنی

در دسترس و زیستگاه انتخابی با توجه به حضور این ماهی در هر 

 افزار منتج شد.از هر متغیر، از این نرم محدوده

 

 
 بردارینقشه استان البرز، حوضه رودخانه طالقان و نقاط نمونه : 1شکل 

 

 نتایج
های مورد سنجش در روخانه های زیستگاهمحدوده ویژگی       

متر، سرعت  1/0-1/41متر، عرض سانتی 40-11عمق  نطالقا

گراد، درجه سانتی44-48متر بر ثانیه، دمای  40/2-12/2جریان 

متر بود. سانتی 2-18متر و قطر سنگ بستر 4122-0222ارتفاع 

ماهیان سس  دامنه متغیرهای محیطی انتخابیبراساس نتایج، 

 18-11مق اکثراً در عمتر میلی 12تر از ماهی کورا بزرگ

متر بر  40/2 -01/2متر، سرعت جریان  1/0-1متر، عرض سانتی

 4122-4102گراد، ارتفاع درجه سانتی 41-42ثانیه، دمای آب 

 (.0، شکل 0 متر بود )جدولسانتی 01-82متر و قطر سنگ بستر 

 
 مترلیمی 09تر از های انتخاب توسط سس ماهی کورا بزرگبندی متغیرها و شاخصطبقه: 2جدول 

 بندیطبقه متغیر
شاخص انتخاب 

 استاندارد
 بندیطبقه متغیر

شاخص انتخاب 

 استاندارد
 بندیطبقه متغیر

شاخص انتخاب 

 استاندارد

عمق 

 متر()سانتی

40 ≤ 48 2/488 

عرض 

 )متر(

0/1 ≤ 1 2/011 

سرعت 

جریان 

)متر بر 

 ثانیه(

2/40≤2/01 2/088 

48 ≤ 01 2/411 1 ≤ 1/1 2/012 2/01≤2/82 2/412 

01 ≤ 82 2/221 1/1 ≤ 42 2/441 2/82≤2/18 2/001 

82 ≤ 82 2/084 42 ≤40/1 2/408 2/18≤ 2/2 2/410 

82 ≤ 10 2/222 40/1 ≤41 2/211 2/2 ≤2/10 2/218 

10 ≤ 18 2/214 41 ≤41/1 2/228 2/10≤2/81 2/202 

18 ≤ 11 2/828 41/1 ≤02 2/222 2/81≤2/12 2/218 

دما )درجه 

 گراد(سانتی
 

44 ≤ 40 2/210 

ارتفاع از 

سطح 

دریا 

 )متر(

4422≤4082 2/222 

قطر سنگ 

 (متر)سانتی

 

 

2 ≤ 40 2/211 

40 ≤ 48 2/028 4082≤4122 2/222 40 ≤ 48 2/211 

48 ≤ 41 2/288 4122≤4102 2/888 48 ≤ 01 2/418 

41 ≤ 41 2/211 4102≤4212 2/828 01 ≤ 82 2/028 

41 ≤ 42 2/004 4212≤4122 2/448 82 ≤ 82 2/211 

42 ≤ 41 2/021 4122≤4882 2/201 82 ≤ 10 2/218 

41 ≤ 48 2/402 4882≤0222 2/422 10 ≤ 18 2/011 
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 های محیطی مورد بررسیمتر براساس ویژگیمیلی 09تر از نمودار میانگین فراوانی نسبی سس ماهی کورا بزرگ :2شکل 

 
ماهیان سس  چنین دامنه متغیرهای محیطی انتخابیهم       

از  ترهای بزرگاکثراً مشابه نمونهمتر میلی 12تر از ماهی کورا کم

متر بود. در این گروه زیستگاه انتخابی اکثراً در عمق میلی 12

 0/2-8/2متر، سرعت جریان  1/0-1متر، عرض سانتی 41-40

درجه سلسیوس، ارتفاع  41-42متر بر ثانیه، درجه حرارت 

متر بود سانتی 01-82متر و قطر سنگ بستر  4212-4102

 (.8 ، شکل8)جدول 

 
 

 .مترمیلی 09های انتخاب توسط سس ماهی کورا با طول کل کمتر از بندی متغیرها و شاخصطبقه : 3جدول 

 بندیطبقه متغیر
شاخص انتخاب 

 استاندارد
 بندیطبقه متغیر

شاخص انتخاب 

 استاندارد
 بندیطبقه متغیر

شاخص انتخاب 

 استاندارد

عمق 

 متر()سانتی

40 ≤ 48 2/842 

 عرض )متر(

0/1 ≤ 1 2/011 

سرعت 

جریان )متر 

 بر ثانیه(

2/4 ≤ 2/0 2/411 

48 ≤ 01 2/481 1 ≤ 1/1 2/081 2/0 ≤ 2/8 2/088 

01 ≤ 82 2/280 1/1 ≤ 42 2/428 2/8 ≤ 2/1 2/411 

82 ≤ 82 2/448 42 ≤40/1 2/288 2/1 ≤ 2/1 2/011 

82 ≤ 10 2/242 40/1 ≤41 2/410 2/1 ≤ 2/2 2/402 

10 ≤ 18 2/418 41 ≤41/1 2/441 2/2 ≤ 2/1 2/222 

18 ≤ 11 2/418 41/1 ≤02 2/222 2/1 ≤ 2/8 2/204 

دما )درجه 

 گراد(سانتی

 

44 ≤ 40 2/428 

ارتفاع از 

سطح دریا 

 )متر(

4422≤4082 2/222 

قطر سنگ 

 متر()سانتی

2 ≤ 40 2/418 

40 ≤ 48 2/411 4082≤4122 2/222 40 ≤ 48 2/248 

48 ≤ 41 2/222 4122≤4102 2/411 48 ≤ 01 2/411 

41 ≤ 41 2/411 4102≤4212 2/122 01 ≤ 82 2/081 

41 ≤ 42 2/021 4212≤4122 2/080 82 ≤ 82 2/021 
42 ≤ 41 2/488 4122≤4882 2/201 82 ≤ 10 2/222 

41 ≤ 48 2/440 4882≤0222 2/222 10 ≤ 18 2/421 
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 های محیطی مورد بررسیمتر براساس ویژگیمیلی 09میانگین فراوانی نسبی سس ماهی کورا زیر  نمودار :3شکل 

 

 بحث

های جوان و بالغ سس ماهی کورا براساس نتایج، نمونه       

الگوی تقریباً مشابهی از انتخاب شرایط زیستگاهی داشتند. اما در 

مورد فاکتور عمق، سرعت جریان و ارتفاع تفاوت اندکی وجود 

متر(، سانتی 40-41تر )اشت. ماهیان کوچک مناطق کم عمقد

در واقع  کردند.تر را انتخاب میتر اعماق بیشاما ماهیان بزرگ

تر سس ماهیان، دینامیک بسیاری از مطالعات نشان داد که بیش

و  Minano) دهندفصلی و سنی متفاوتی از شرایط را نشان می

، Sostoa و  Aparicio؛0222و همکاران،  Soriger ؛0222 همکاران،

و  Torralva؛ Granado-Lorencio ،4111 و  Encina؛4118

 ؛Fern´andez-Delgado ،4110 و Herrera ؛4111همکاران، 

Herrera  ،4188و همکاران.) 

برای بررسی نیازهای زیستگاهی سس  حاضر، در مطالعه       

 (، متغیرهای عمق، عرض رودخانه، سرعتB. lacertaماهی کورا )

و ارتفاع از سطح دریا  بستر قطر سنگ، رجه حرارتدجریان آب، 

طبق مطالعات بر روی سایر ماهیان انتخاب و مورد بررسی قرار 

 Ahmadi-Nedushan؛ 0228و همکاران،  De Kerckhove) گرفت

، Vélez-Espino؛ 0222و همکاران،  Chuang؛ 0222و همکاران، 

رودخانه  اندازه معرف هم که رودخانه عرضدر این بین، (. 0222

 Pontباشد )می محلی مقیاس در زیستگاهی تنوع کنندهبیان هم و

 فاکتوری مؤثر B. lacerta گونه حضور در، (0221و همکاران، 

 ،تداش عکس گونه رابطه این عامل با حضور نتایج، براساس بود.

 نهگو این حضور احتمال عرض رودخانه، افزایش با دیگر، بارتعبه

یده بر آالی گلوقزل گونه دو که روی ایمطالعه بود. در ترکم نیز

(Oncorhynchus clarki) کوهو آزادماهی و (Oncorhynchus 

kisutch) انجام شد ) کلمبیا بریتیش درRosenfeld  ،و همکاران

 در را تراکم ترینبیش دو گونه هر شد مشخص (،0222

 حمایت اهمیت ین امردارند. ا متر 1از  ترکم عرض با هایرودخانه

 را مدتطوالنی حفاظتی هایبرنامه در های کوچکهنرودخا از

 کند.تأکید می

ترین فاکتورهای فیزیکی مؤثر بر سرعت جریان یکی از مهم       

و همکاران، -Paterna Oliva) باشدای میزیست ماهیان رودخانه

تر از ، سس ماهی کورای بالغ بزرگ(Schlosser ،4111 ؛0220

متر بر ثانیه و ماهی  4/2-0/2متر، جریان آب با سرعت یلیم 12

متر بر ثانیه را ترجیح داد و  0/2-8/2متر سرعت میلی 12تر ازکم

در واقع با افزایش سرعت جریان، تعداد ماهیان کاهش یافت البته 

سس  متر بر ثانیه ثبت شد. 1/2این اثر منفی در سرعت بیش از 
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اساس فاکتور دما نشان فاوتی را برتغییرات مت ماهی کورا دامنه

درجه  41ترین حضور این گونه در دمای داد ولی در واقع بیش

 (.Coad ،0241گراد مشاهده شد )سانتی

حرارت، شرایط های آبی، درجهافزایش ارتفاع در اکوسیستم       

هیدرولوژیکی، فیزیکی، شیمیایی و در نتیجه توزیع ماهیان را 

 (.0242و همکاران،  Jaramillo-Villaدهد )تحت تأثیر قرار می

 4122 طالقان، سس ماهی کورا در رودخانه ارتفاع پراکنش گونه

تر از متر از سطح دریا بود و در ارتفاعات باالتر و پایین 4882 الی

 12تر از . ماهیان با طول بیشاین دامنه، این گونه حضور نداشت

متر میلی 12تر از و ماهیان کم 4122-4102در ارتفاع متر میلی

چنین در هم ترین تعداد را داشتند.بیش 4102-4212در ارتفاع 

با افزایش قطر سنگ فراوانی افزایش و سپس در سنگ  این گونه

متر فراوانی کاهش یافت. این سانتی 12تر از بستر با قطر بیش

دهد )عبدلی و گونه در واقع بسترهای سنگالخی را ترجیح می

تر، رسد که وجود سنگ بستر بزرگینظر م(. به4881نادری، 

چنین کاهش اثر جریان آب و هم واسطهزیستگاه مناسب را به

 نماید. فراهم آوردن غذا ایجاد می

توان بیان داشت که سس گیری کلی میعنوان نتیجهبه       

ی جوان، نواحی کم عمق با عرض و سرعت جریان کم ماهی کورا

ی کند و وقتانتخاب می باشند راکه حاوی سنگ بستر درشت می

متری( سانتی 18-11تر )شود همان نواحی با عمق بیشبالغ می

طور نماید. بهتر را انتخاب میهای درشتو بستری حاوی سنگ

های کم عرض کلی زیستگاه انتخابی سس ماهی کورا قسمت

متر و دمای  0/2- 1/2متر(، سرعت جریان  1/0-1/1رودخانه )

باشد. متر می 4122اد و ارتفاع باالتر از گردرجه سانتی 41 -42

ها ونهگ زیستگاه مطلوبیت درباره مطالعه ایران در کهاین به توجه با

گرفته است، نتایج این  صورت ترکم ایرودخانه خصوص ماهیانبه

ی و مدیریت شیالت حفاظتی بلندمدت هایبرنامه در تواندمی مطالعه

ینی بچنین قابلیت پیشو هماین گونه مورد استفاده قرار گیرد 

های محیطی رودخانه پراکنش سس ماهی کورا را براساس ویژگی

 فراهم نماید.
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