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بررسی شاخص مطلوبیت زیستگاه سگماهی جویباری سفیدرود
( )Oxynoemacheilus bergianusدر رودخانه طالقان (حوضه رودخانه
سفیدرود :استان البرز)
مظاهر زمانی فرادنبه ،1سهیل ایگدری ،2هادی پورباقر

2

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه شيالت ،پرديس کشاورزی و منابع طبيعی کرج ،دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه تهران.
2دانشيار گروه شيالت ،پرديس کشاورزی و منابع طبيعی کرج ،دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه تهران.

چکیده
مطالعه شاخصهای مطلوبیت ویژگیهای زیستگاهی در ارائه توصیفی دقیق از ویژگیهای زیستگاه یک گونه نقش بسزاایی دارد .از ایز رو
ای مطالعه با هدف بررسی ویژگیهای زیستگاهی و شاخص مطلوبیت گونه سگ ماهی جویبزاری ( )Oxynoemacheilus bergianusدر
محدوده پراکنش آن در رودخانه طالقان انجام پذیرفت .برای بررسی ویژگیهای زیستگاهی ای گونه ،فراوانی افراد و فاکتورهای زیستگاهی
شامل  21فاکتور ارتفاع از سطح دریا ( ،)mعمق آب ( ،)cmعرض رودخانه ( ،)mشیب (درجزه) ،سزرعت جریزان ( ،)m/sدمزا (،pH ،)°C
ضریب هدایت الکتریکی ( ،)µṤ( )ECمواد جامد محلول کل ( ،)ppm( )TDSقطر متوسط سنگ بستر ( ،)cmتعداد قطعات سنگ بارگتر
از  12سانتیمتر و شاخص سنگ بستر ،در  33ایستگاه از پایی دست به سمت باالدست رودخانه طالقان مورد سنجش قرار گرفزت .نتزای
نشان داد که مطلوبتری زیستگاه برای گونه سگ ماهی جویباری در نواحی دارای ارتفاع  2521-2011متزر ،عمزق  21-01سزانتیمتزر،
عرض  21-10متر ،سرعت  1/9-2/1متر بر ثانیه ،شیب  1/2-2درجه ،مقادیر  pHبرابر ،5/2-0دمای  23-22/2درجه سانتیگزراد ،مقزادیر
 ،031-501 ECمقادیر  TDSبرابر ( ،111-121 )ppmتعداد سنگ بارگ (> )12 cmکمتر از  2عدد در هر کوادرت ،قطر متوسط سزنگ
بستر کمتر از  22سانتیمتر و درصد شاخص سنگ بستر برابر  0-0درصد قرار داشت .وجود ای شزرایط بزا شزاخص مطلوبیزت زیسزتگاه
 1/210نشان میدهد که رودخانه طالقان برای گونه سگ ماهی یک زیستگاه متوسط میباشد.
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 .1مقدمه
در طول سالهای اخیر نیاز رو به رشزدی بزرای تهیزه
الگوهای پراکنش بسزیاری از ماهیزان آب شزیری بزه
خصزو ماهیززان بززومی و حسززا وجززود دارد .ایز
الگوها توزیع مکزانی و زمزانی گونزههزا و نیزا وسزعت
زیسززتگاه مززورد اسززتفاده آنهززا را توضززیح مززیدهن زد
( .)Conover et al., 2000گزام اول در ایز راسزتا،
بررسززی ارتبززاف فاکتورهززای زیسززتگاهی و الگوهززای
پراکنش ماهیان میباشد .چنزدی مزدل چنزدمتییره
برای تعریف ارتباف ویژگیهای زیستگاهی با الگوهزای
فراوانی و پزراکنش ماهیزان وجزود دارد ( Manly et
 .)al., 1993در ای بی  ،مدلهای مبتنی بزر آنزالیا-
های رگرسیون برای مزدلسزازی الگوهزای فراوانزی و
پراکنش ماهیان در ارتباف با فاکتورهای محیطی مورد
توجه بسیاری از محققان قرار گرفته اسزت ( Fausch
.)et al., 1988
مدلهای مربوف به بخش فیایکی زیستگاه اباار مهمی
بززرای مززدیریت اکوسیسززت هززای آبززی بززه خصززو
اکوسیسززت هززای رودخانززهای تبززدیل شززده اسززت
( .)Bockelmann et al., 2004ای مدلها ،ارزیزابی
مطلوبیت زیستگاه بزرای بسزیاری از آبایزان براسزا
متییرهای فیایکی زیستگاه از قبیل عمق آب ،سزرعت
جریان و بستر را ممک مزیسزازند (.)Bovee, 1982
شناسززایی متییرهززای کلیززدی زیسززتگاه کززه بخززش
فیایکی زیستگاه را برای جمعیتهای ماهیان تشزکیل
میدهند ،مورد توجه بسزیاری از محققزان قزرار دارد،
زیرا میتواند به تسهیل کزاربرد مزدلهزای مطلوبیزت
برای ارزیابی زیستگاه بالقوه برای حمایزت گونزههزای
مه منجر شود ( .)Zorn et al., 2002بزا در اختیزار
داشت ای قبیل اطالعات به خوبی میتوان الگوهزای
اولویت انتخاب زیسزتگاه و زیسزتگاههزای مزورد ن زر
گونههزا را بزه خزوبی مشزخص کزرد ( Guay et al.,
 .)2003فرآیند انتخزاب زیسزتگاه بزا در ن زر گزرفت
امکان در دستر بزودن واحزدهای زیسزتگاه ،بزدی
معنی است که افزراد یزک گونزه بزه نسزبت بیشزتری
برخی از نواحی یا زیستگاهها را اشیال کزرده و عالقزه

کمززی بززه اشززیال سززایر نززواحی نشززان مززیدهنززد
( .)Rosenfeld, 2003از ای رو در تعیی ارتباف بی
یک گونه و ویژگیهزای محیطزی ،بایسزتی عزالوه بزر
اطالعات مربوف به حضور گونزه ،فراوانزی آن و دامنزه
تیییرات فاکتورهای محیطی در آن ناحیه نیا در ن زر
گرفتزززه شزززود ( ;Tabatabaie et al., 2013
.)Tabatabaie et al., 2014
مدلسازی مطلوبیت زیستگاه ( Habitat Suitability
 )Modellingیک اباار مفید در بومشناسی مزیباشزد
( .)Bovee & Zuboy, 1988اسا ای مدلهزا بزر
اسا شاخصهای مطلوبیت ( )SIمیباشد که میزاان
کیفیت زیستگاه را به عنزوان تزابعی از یزک یزا چنزد
متییر زیسزتگاهی ارائزه مزیدهنزد ( Brown et al.,
 .)2000برای هر دامنهای از شرایط زیسزتگاهی مزی-
تزوان مززدلهززای مطلوبیززت زیسززتگاه را بززه کززار بززرد
( .)Guisan & Zimmermann, 2000در ای مدل-
ها ،برای ارزیابی هر زیستگاه تعداد کمی از ایستگاههزا
مورد مطالعه و نمونهگیری قرار میگیرند و در نهایزت
مقززادیر شززاخص مطلوبیززت زیسززتگاه ( Habitat
 )HSI=Suitability Indexمحاسبه میشود .در ایز
مدلها ایستگاهها با کیفیت عالی ،امتیاز باال (،)1/5-2
ایستگاههای با کیفیزت متوسزط ،امتیزاز میانزه (-1/5
 )1/3و ایستگاههای با کیفیت ک  ،امتیاز پزایی (-1/3
 )Brooks, 1997( )1خواهند داشزت .ایز مزدلهزا،
برای تعیی در دستر بودن زیستگاه بزرای بسزیاری
از گونههای آب شیری  ،لبشزور و شزور و یزا تعیزی
ترجیح و یا نیاز زیسزتگاهی گونزه در زیسزتگاه مزورد
بررسی قرار میگیرند که عموماً بزا هزدف پزیشبینزی
اثرات فعالیتهای انسانی انجام میشزود ( Brown et
 .)al., 2000بعالوه ای مدلهزا بزرای ارزیزابی اثزرات
طرحهای مختلف کنتزرل آب از قبیزل اثزرات احزدا
سدها بزر وضزعیت اکولزوییکی رودخانزه و نیزا بزرای
تعیی حداقل جریان مزورد نیزاز بزرای جمعیزتهزای
آبایان استفاده میشوند .همچنی ای مزدلهزا مزی-
توانند بزرای شزبیهسزازی و ارزیزابی اثزر پزرویههزای
احیاسازی به وسیله تیییر متییرهای محیطی مسزتقل
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اسززتفاده شززوند ( ;Shuler & Nehring, 1994

ایززران اطالعززات کمززی وجززود دارد ( & Abdoli

.)Shields et al., 1997
با وجود اینکه برای ارتباف بی هر یزک از متییرهزای
متفاوت زیسزتگاهی از قبیزل پوشزش گیزاهی ،انزدازه
بسززتر ،عمززق و سززرعت و فراوانززی افززراد هززر گونززه،
شززاخصهززای مطلوبیززت ( )SIبززه طززور جداگانززهای
محاسبه میشوند؛ امزا بزرای دسزتیابی بزه یزک HSI
مرکب ای SIها تکی باید بزا یکزدیگر ترکیزب شزوند
( .)Terrell, 1984; Bovee, 1986اغلزب محققزان
بززرای دسززتیابی بززه  HSIمرکززب SI ،هززر یززک از
متییرهای زیستگاهی را در یکدیگر ضزرب مزیکننزد.
ای مدلها به عنزوان رو نمزوی یزا رو اشزترا
مطلوبیت زیستگاه شناخته میشوند ( Brown et al.,
 .)2000در ای رو محاسبه  HSIمرکب ،ای فرض
در ن ر گرفته میشزود کزه ماهیزان در انتخزاب یزک
زیستگاه برای هیچ کدام از متییرها اولویزت فزردی در
ن ر نمیگیرند .بنابرای در ای رو  ،ضزرب SIهزای
فردی مشابه ضرب احتماالت با همدیگر است ( Scott
.)& Shirvell, 1987
سگماهی جویباری سفیدرود ( Oxynoemacheilus
 )bergianusمتعلززق بززه خززانواده Nemachelidae
میباشد که در حوضههای دریاچههای خار ،ارومیزه و
نمک پراکنش دارد .از ویژگیهای ای گونه میتوان به
وجود دمی صاف و تا حدودی فرورفته ،وجود لکههزای
قهوهای تا تیره در پهلوها ،وجود لکههزای نزامن بزر
روی بالهها و قاعده بالههزا و رنزگ سزفید نقزرهای در
سززطح شززکمی اشززاره کززرد ( ;Abdoli, 2000
 .)Tabatabaie et al., 2013بزا وجزود ایز کزه در
مطالعززززززهی  Tabatabaieو همکززززززاران ()1121
فاکتورهززای بززارگ مقیاسززی از قبیززل ارتفززاع ،عززرض
رودخانزه ،سزرعت جریزان و انزدازه ذرات بسزتر را بزه
عنوان عوامل مه و تعیی کننده الگوی پزراکنش ایز
گونه در رودخانه کردان معرفی کردهاند ولی بزه علزت
گسترده بزودن دامنزه پزراکنش ایز گونزه در آبهزای
داخلی ( ،)Abdoli, 2000در مورد نیازهای اکولوییک
ای گونه در بسیاری از نقزاف حوضزه پزراکنش آن در

 .)Naderi, 2009ایز در حزالی اسزت کزه در بحز
حفاظت از زیستگاه و منزابع آبزی مهز تزری مشزکل
فقدان اطالعات کافی در مورد گونههای آبای بزهویزژه
ماهیان بومی در زیسزتگاه اختصاصزی آنهزا مزیباشزد
( .)Abdoli et al., 2011به دلیل توسعه دخالتهای
انسانی در رودخانه طالقان و نیزا کمبزود اطالعزات در
مزورد ایز گونززه ،مطالعززه حاضززر بززا هززدف شززناخت
شززاخصهززای مطلوبیززت ویژگززیهززای زیسززتگاهی و
شززاخص مطلوبیززت زیسززتگاه ایز گونززه در محززدوده
رودخانه طالقان واقع در حوضه دریای خار انجام شزد.
انجام ای قبیل مطالعات امکان شناسزایی بسزیاری از
نیازهای زیسزتگاهی ماهیزان بزومی را فزراه کزرده و
مزززیتوانزززد در مزززدیریت اکوسیسزززت رودخانزززه
طالقان/سفیدرود مفید باشند.

 .2مواد و روشها
رودخانه طالقان ،با طولی حدود  201کیلومتر ،از کوه-
های کندوان و کهار بارگ در شمال تهران سرچشزمه
گرفته و با حرکت در جهت شرق به غرب ،بزا دریافزت
بززیش از  22رود بززارگ و کوچززک از جملززه دیززاان و
کرکبود در طول مسیر ،در دره طالقان به سمت غزرب
جریان می یابد .پس از عبزور از حاشزیه جنزوبی شزهر
طالقان و  22کیلزومتری غزرب روسزتای شزهر بزه
رودخانههای انزد و المزوت مزیپیونزدد و در نتیجزه
پیوست ایز رودهزا بزه طالقزانرود ،رودخانزه پزرآب
شاهرود به وجود میآید .در نهایت ایز رود در ناحیزه
منجیل وارد رودخانه سفیدرود مزیشزود ( National
.)geographical organization, 2004
نمونهبرداری از ماهیان :نمونهبرداری در طی مهرماه
 ،2391از قسززمت پززایی دسززت رودخانززه طالقززان بززه
سمت باالدست(،بزه طزول  91کیلزومتر و بزا فواصزل
ایستگاهی کمتزر از  2کیلزومتر) در یزک خزط نمونزه
( )Transectدر مسززیری بززه طززول  31متززر در 33
ایستگاه و به صورت سه تکرار از سمت پایی ایسزتگاه
بززه سززمت بززاال بززا اسززتفاده از دسززتگاه الکتروشززوکر
0101
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( )Samus Mp750انجزززام شززد ( & Esteves

 )Lobón-Cerviá, 2001انجام شد .برای اطمینان از
صید کامل نمونهها در تمامی ایسزتگاههزا از یزک تزور
ساچو پشتیبان و نیا یک تور گوشگیر ریزا چشزمه
استفاده شد و کلیزه ماهیزان موجزود در هزر ایسزتگاه
جمعآوری شدند .نمونههای صید شده بعد از بیهوشی

در محلول یک درصزد گزل میخزک ،براسزا
( )1122مورد شناسایی قرار گرفته و تعداد آنهزا ثبزت
شد .در پایان ای مرحله نمونزههزای در آب رودخانزه
قرار داده شدند و بعد از اطمینزان از بازیزابی شزنا ،در
زیستگاه رهاسازی شدند.

Coad

شکل  )1موقعیت استان البرز ،رودخانه طالقان و ایستگاههای نمونهبرداری.

سنجش متغیرهای محیطی  :متییرهزای محیطزی
مطالعزات انجزام

مورد سنجش در ای مطالعه براسا
شده در برخی از گونههای خانواده Nemacheilidae
( Tabatabaie et al., 2013; Tabatabaie et al.,
 )2014انتخاب شدند .بالفاصله بعد از صید نمونزههزا،
متییرهززای زیسززتگاهی انززدازهگیززری و ثبززت شززدند.
متییرهای اندازهگیری شده شامل  21متییر :ارتفاع از
سطح دریا ( ،)mعمق آب ( ،)cmعرض رودخانه (،)m
شیب (درجه) ،سرعت جریان ( ،)m/sدمزا (،pH ،)°C
ضززریب هززدایت الکتریکززی ( ،)µṤ( )ECمززواد جامززد
محلول کل ( ،)ppm( )TDSقطر متوسط سنگ بستر
( ،)cmتعداد قطعات سنگ بارگتر از  12سانتیمتر در
هر کوادرت و شزاخص بسزتر بودنزد .در هزر ایسزتگاه
موقعیت جیرافیایی و ارتفاع از سزطح دریزای آزاد بزه
وسززیله دسززتگاه موقعیززتیززاب جهززانی ( )GPSثبززت
شدند .عرض رودخانه با استفاده از متر نزواری در سزه

نقطه پایی دست ،وسط و باالدست هر ایستگاه اندازه-
گیری و میانگی اینها به عنوان عرض رودخانه در هزر
ایستگاه در ن زر گرفتزه شزد .عمزق رودخانزه در هزر
ایستگاه در  11نقطه اندازهگیری شده و میانگی ایز
اعداد به عنزوان عمزق رودخانزه در ن زر گرفتزه شزد
(.)Gorman & Karr, 1978; Pusey et al.,1993
سرعت جریان رودخانزه بزا اسزتفاده از الگزوی جسز
شززناور ( )Hasanli, 1999در هززر ایسززتگاه سززه بززار
اندازهگیری و میانگی آنها به عنوان متوسزط سزرعت
جریان در ن ر گرفته شزد ( .)Lotfi, 2012دمزا،pH ،
 ECو  TDSنیا در هر ایستگاه بطور تصادفی در سزه
نقطه از ایستگاه به کمزک دسزتگاه الکترونیکزی قابزل
حمل ( )WTWثبت شد و میانگی آنها بهترتیب بزه-
عنوان مقادیر دما EC ،pH ،و  TDSدر هزر ایسزتگاه
در ن ر گرفته شدند .شیب بستر ( )m/kmرودخانه بزا
استفاده از دستگاه شیبسن ( )Suntoدر سزه نقطزه
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 .)al., 2000همچنی  ،در ای معادله بهعلت اینکه
میاان اهمیت و نقش هیچ یک از فاکتورهای
زیستگاهی به صورت کمی مشخص نبود ( De
 ،)Kerckhove et al., 2008فاکتورها به صورت
یکسان با یکدیگر ترکیب شدند ( .)Bovee, 1986در
ای معادله SI1 ،تا  SInبه ترتیب شاخص مطلوبیت
برای هر یک از فاکتورهای زیستگاهی (مستقل) مورد
مطالعه میباشند.

(در میانه عرض رودخانه) ابتدا ،وسط و انتهزای طزولی
هززر ایسززتگاه انززدازهگیززری و میززانگی آن بززه عنززوان
متوسط شیب رودخانه برای آن ایستگاه در ن ر گرفته
شد .قطر متوسط سنگ غالب بستر با میانگی گیری از
قطعات سنگ بستر و نیا تعداد سنگ بستر بارگتزر از
 12سانتیمتر در هر کوادرت به طور تصادفی در طزی
 11کوادرات (با ابعاد 21در  21سانتی متر) ثبزت شزد
( .)Platts et al., 1983با توجه به تنوع قطر سنگها
سعی بر آن شد که پالت انتخزابی بزه نحزوی انتخزاب
شززود کززه معززرف آن زیسززتگاه باشززد .شززاخص بسززتر
( )SI%نیا از فرمزول زیزر ( Bovee 1982; Jowett
 )& Richardson, 1999محاسبه گردید.
شاخص بستر= ( × 1/10مساحت ناحیه سنگ صخره-
ای) ( × 1/15 +مساحت ناحیه تخته سزنگی) 1/10 +
× (مساحت ناحیه سزنگ فزر ) ( × 1/12 +مسزاحت
ناحیه شنی) ( × 1/132 +مساحت ناحیه ماسهای)

 .3نتایج
براسا نتای مطلوبتری زیستگاه برای گونزه سزگ
مززاهی جویبززاری  O. bergianusرودخانززه طالقززان
نززواحی دارای ارتفززاع  2521-2011متززر بززا شززاخص
مطلوبیززت  ،2عمززق  21-01سززانتیمتززر بززا شززاخص
مطلوبیت  ،1/2عرض  21-10متر با شاخص مطلوبیت
 ،1/02سززرعت  1/9-2/1متززر بززر ثانیززه بززا شززاخص
مطلوبیززت  ،1/5شززیب  1/2-2درجززه بززا شززاخص
مطلوبیزززت  ،1/99مقزززادیر  5/2-0 pHبزززا شزززاخص
مطلوبیت  ،1/99دمای  23-22/2درجه سانتیگراد بزا
شززاخص مطلوبیززت  ،1/90مقززادیر  031-501 ECبززا
شاخص مطلوبیت  ،1/09مقزادیر  111-121 TDSبزا
شاخص مطلوبیت  ،1/01تعزداد سزنگ بزارگ (>)12
کمتززر از  2عززدد بززا شززاخص مطلوبیززت  ،1/09قطززر
متوسط سنگ بستر کمتر از  12سانتیمتر با شزاخص
مطلوبیززت  ،1/90درصززد شززاخص سززنگ بسززتر 0-0
درصد با شاخص مطلوبیت  1/20میباشد (جزدول .)1
مقززادیر شززاخص مطلوبیززت هززر یززک از فاکتورهززای
محیطززی بززرای گونززه سززگ مززاهی جویبززاری O.
 bergianusرودخانه طالقان در جدول  3آورده شزده
است .در بی متییرهزای مزورد بررسزی ،عمزق دارای
بیشتری ( )1/932و ارتفزاع دارای کمتزری ()1/321
مقززدار شززاخص مطلوبیززت بززرای گونززه سززگ مززاهی
جویبززاری در ای ز رودخانززه بززود .محاسززبه شززاخص
مطلوبیت زیستگاه نشان داد که میاان  HSIرودخانزه
طالقززان بززرای گونززه سززگ مززاهی جویبززاری O.
 bergianusبرابر  1/210میباشد.

آنالیز دادهها :برای هر یک از فاکتورهای زیستگاهی
مقادیر شاخص مطلوبیت ( )SIکه فراوانی افراد گونهها
در ایستگاههای نمونهبرداری را تحت تأثیر قرار می-
دهند و نیا طبقات هر یک از فاکتورهای زیستگاهی
با در ن ر گرفت زیستگاه انتخاب شده به کمک نرم-
HABSEL
(Habitat
)Selection
افاار
( )Consulting, 2014; Version 1/0محاسبه شد.
برای محاسبه مقادیر شاخص مطلوبیت هر فاکتور
مورد بررسی در رودخانه طالقان ،مقادیر عددی ای
شاخص برای هر یک از فاکتورهای زیستگاهی در هر
ایستگاه تعیی و میانگی حسابی شاخصهای
مطلوبیت هر فاکتور در کلیه ایستگاههای نمونهبرداری
بهعنوان شاخص مطلوبیت آن فاکتور در ن ر گرفته
شد .برای محاسبه شاخص مطلوبیت زیستگاه ()HSI
کل برای گونه مورد مطالعه در رودخانه طالقان معادله
میانگی هندسی HSI = (SI1×SI2×…×SIn)1/n
( )Gan & McMahon, 1990مورد استفاده قرار
گرفت .در ای معادله ،در صورت صفر بودن هر
متییری سایر متییرها نیا نامطلوب تلقی شده و
زیستگاه برای گونه هدف نامطلوب است ( Brown et
0100
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دارند (شکل  )1که بیانگر رابطه باالی ای فاکتورها بزا
حضور و فراوانی گونه سگ ماهی جویباری میباشد.

نتززای همچنززی نشززان داد کززه تمززامی متییرهززای
زیستگاهی مورد بررسی رابطه معنزیدار و همبسزتگی
باالیی با شاخصهای مطلوبیت ویژگیهای زیستگاهی

جدول  )2طبقات هر متغیر که گونه موردنظر در آنها وجود دارد و شاخص مطلوبیت ( )SIبرای آنها

متییر

طبقات

SI

ارتفاع از سطح
دریا ()m

2511-2521

1

2521-2011

2

1/3->1/0

1/11

1/0->1/9

1/10

1/9->2/1

1/5

111->121

1/01

121->011

1

011->021

1/30

1->22

1/90

22->31

1/11

سرعت آب
()m/s

)ppm( TDS
قطر متوسط
سنگ
بستر()cm

متییر
عمق ()cm
شیب
(درجه)
pH

تعداد سنگ
بستر بارگ
(>12
سانتیمتر)

متییر

طبقات

SI

21->12

1/2

12->01

1/2

1/2>2

1/99

20->10

2->2/2

1/12

23->22/2

1/90

5->5/2

1/1

22/2->20

1/10

5/2->0

1/99

021->211

1/21

0->0/2

1/12

211->031

1/12

1->2

1/09

031->501

1/09

2->21

1/30

501->021

1/20

21->22

1/23

0->0

1/20

0->0

1/00

عرض ()m

دما ()°C

)us( EC

شاخص
سنگ بستر

طبقات

SI

0->21

1/11

21->20

1/09
1/09

جدول  )3مقادیر شاخص مطلوبیت برای هر متغیر و شاخص مطوبیت زیستگاه ( )HSIرودخانه طالقان برای گونه سگ ماه جویباری

SI

SI

ارتفاع از سطح
دریا

عمق
آب

عرض
رودخانه

سرعت جریان

شیب

دما

1/321

1/902

1/020

1/021

1/101

1/010

HSI

TDS

pH

EC

قطر متوسط سنگ
بستر

شاخص سنگ
بستر

تعداد سنگ
بارگ

1/210

1/305

1/039

1/392

1/522

1/252

1/001
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Abstract
Study of habitat suitability indices play an important role to provide detailed description of habitat features of a
species. Therefore, this study was conducted to investigate the habitat features and habitat suitability index
(HSI) of Sefidrud hillstream loach (Oxynoemacheilus bergianus) in its distribution range within the Taleghan
River. To study the habitat characteristics of this species in Taleghan River, its abundance and 12 habitat
variables, including elevation (m), depth (cm), river width (m), slope (degree), flow velocity (m/s), water
temperature (°C), EC (us), TDS (ppm), average diameter of substrate stones (cm), number of big stone (>25cm)
and substrate index (%SI) at 33 stations from the downstream to upstream were measured. The result shows that
suitable habitat of O. bergianus are areas with height ranges 1750-1800 m, depth in range of 10-40 cm, width in
range of 12-24 m, flow velocity ranges 0.9-1.2 m/s, slope in range of 0.5-1 degree, pH in range of 7.5-8, water
temperature in range of 13-15.5°C, EC in range of 630-740 µs, TDS in range of 200-250 ppm, number of big
stone lesser than 5 piece per quadrate, average diameter of substrate stones less than 15 cm and substrate index
percentage in range 4-6%. Presence of environmental features with a habitat suitability index of 0.524 indicated
that Taleghan River is average habitat for O. bergianus in terms of habitat suitability index.
Keywords: Habitat variables, Suitability index, Habitat, Oxynoemacheilus bergianus, Taleghan River
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