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 چکیده

، دیگر بیانبه  ایکرد  ینیب شیپ ستمیرا در اکوس ستمندانیز عیبالقوه توز طور  هب توان یم ستگاهیز تیمطلوب شاخص استفاده ازبا 

 کی   در کیاکولوژ انیآش و زیستگاهمطلوبیت  شاخص نیب ۀرابط یبررس با. نشان داد یطیمح یرا با فاکتورها ها آن یهمبستگ

 نی  ادر  .آورد دس ت   هب   یا گونه درون رقابتو  کیاکولوژ انیآش یتئور یعملکرد یها از جنبه یمهم یها افتهی توان یم ،گونه

 دیس ف  یم اه  ۀگون انیماهنمونه از  103 یبند گروه ،نیانگیم-k یبند و خوشه یسنت یسنج ختیر یها دادهبا استفاده از  ،مطالعه

 مطلوبی ت  ش اخص  ۀمحاس ب  یبراشد.  انجام و بزرگ کوچک انیماهگروه  دوبر اساس ( Squalius namak) نمک یا رودخانه

 س تگاه یدر ه ر ا  انیو تعداد ماه یطیمح ریهر متغ نیرابطه ب میترس به منظور یا هسته یهموارساز یناپارامتر روش زا زیستگاه

نسبت مساحت مشترک . برازش داده شد ،توسط هموارها شده ینیب شیپ یها داده بر یا جمله چند ۀمعادل کی ،سپساستفاده شد. 

مق دار   نیب   ۀرابط   یخط   ونیبا رگرس   ،تیدر نها .دش نییتع کیاکولوژ انیآش یعنوان همپوشان  بهنمودار به مساحت کل  ریز

و  ارتف ا  شد.  یبررسدو گروه  یبرا حاصل از همان پارامتر کیاکولوژ انیآش  یهمپوشان مقدارو  پارامتر هر یگستیشا شاخص

خ ط دو   بیو ش   ارتفا  در یدار امعن اختالف نشان داد جینتا. شدند یبررس انسیکووار زیبا آنال یخط ونیخط دو رگرس بیش

 انیآش   یبر مقدار همپوشان مطلوبیت زیستگاه شاخص کسانی راتییتغ اثر ۀدهند نشان کهبرازش داده وجود نداشت  ونیرگرس

 یه ا  نمون ه  کی  اکولوژ انیآش   یمقدار همپوش ان  نیانگی. ماست یا رودخانه دیسف یماه بزرگ و کوچک یها نمونه کیاکولوژ

 باشند. ثرؤمرقابت  جادیاز نظر ا یگرید یپارامترها رود یدرصد بود. احتمال م 52کوچک و بزرگ 

 .، زیستگاهیا گونه درونرقابت  ستگاه،یز تیمطلوبشاخص  ک،یاکولوژ انیآش یهمپوشان :ها کلیدواژه
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 مقدمه

هیا  متلفی     در بیی  وونی    کیاکولوژ انیآشتمایز  ۀدرج

هیا   میزان امکان همزیسلی و رقابت در بی  آن ۀکنند تعیی 

 ،اکولیوژیکی  آشییان وییی  همووشیانی    در اندازه .]1] است

  بیا  تییاک   ، شود محسوب میپاراملی اصفی  ،حضورعامل 

در آن  زیسیلگاه خیوب  کیفییت   بیانگیآبزیان در یک نقط  

، زییا کیفیت زیسلگاه با فیاوانی نسبی موجودات استنقط  

مفهیو  آشییان اکولوژییک بیا     . ]2] مسلقی  دارد ۀآن رابط

 شایسییلگی ا  از ملغییهییا  محیطییی مییتب  بییا  مجموعی  

 = HSI) مطفوبیت زیسلگاه  شاخص .است در ارتباطها  وون 

Habitat Suitability Index)، یهییا  محیطییی را بیی  ملغی

یکیی از   ایی  شیاخص  د. کن حضور وون  میتب  میاحلمال 

بییا  کیی  ]3] اسییت آشیییان اکولییوژیکیکاربیدهییا  مفهییو  

توان میزان همووشیانی   ها می حضور وون ویی  میزان  اندازه

 ؛پذیی اسیت  امکاننیز ف  ئمس. عکس ای  دکیها را تعیی   آن

اکولوژییک توزییی   آشییان  بیا اسیلفاده از همووشییانی    میل ا 

 . ]4]بینی است  پیش قابل یآبدر یک اکوسیسل  ماهیان 

 سییلگاهیز مطفوبییت   یابیی ارز هیا   روشاز   ا مجموعی  

 تیوان بی    ک  میی  ارائ  شده است ییاخ  ها در سال ماهیان

  ،منطی  فیاز   ،هیا و جوامی    وونی    رآمیا  آنالیزها   روش

 یهیچنیدملغ   آمیار   هیا  مدل، یمصنوع یعصب  ها شبک 

 2یافلی   تعمی جمعی مدل  و 1افل ی  یتعم یمانند مدل خط

بییا  تبییی    کی   ها  ناپیاراملی    یکی از روش اشاره کید.

هموارسیاز    روش شیود،  اسیلفاده میی   رابط  بی  ملغییهیا 

ی ، اسیو  از جمفی   هیا  متلففیی    از روشدر آن  ک  است

 .شیود  اسیلفاده میی  ا   و هسیل   نمایی، هموارساز  جمعی

مقیدار ییک تیاب  بیا      بی اسیا  ا   هموارساز  هسل روش 

همجییوار  ۀشیید مشییاهدهاسییلفاده از میییانگی  وزنییی نقییاط 

( Kernel) شیود. وزن بیا اسیلفاده از هسیل      تتمی  زده می

وزن بیا تی    ،تی ک  نقاط نزدیک طور    ب شود،  تعیی  می

مییزان   .اسیت ( Smooth) یک همیوار  ،کار ۀنلیجوییند.  می

توس  پاراملی  ب  نا  پهنا  باند ( Smoothness) هموار 

شود. هی چ  پهنیا  بانید بیشیلی باشید، مییزان       تعیی  می

 .]5] شود هموار  منحنی بیازش یافل  بیشلی می

 Squalius namak) نمییک ا  مییاهی سییفید رودخانیی 

Khaefi, Esmaeili, Sayyadzadeh, Geiger & Freyhof, 

                                                 
1. General linear models (GLM) 
2. General additive models (GAM) 

در  کی  کوورماهییان   ۀخیانواد و   Squaliusجنساز  (2016

 .]6]دریاچ  نمک توصی  شده است  ۀحوضاز  2016سال 

محدب قسیمت   ۀحاشی صفاتی از جمف  ۀواسط  ب  ای  وون 

متیجییی، بیجسییلگی ضییتی  و عیییی  فییک  ۀبالییپشییلی 

هیایی   ا ، لکی   ها  درشت خاکسلی  یا قهیوه  خال ،پایینی

و  هیا  پهفوهیا   شکل رو  نوک خففیی ففیس   ه لیوید یا 

از دمی، متیجیی و لگنیی    ۀبالها   شعاعبودن  رنگ نارنجی

 تیا . ]6]اسیت  قابل تفکییک   Squaliusسایی اعضا  جنس 

 یو بیرسی  اکولوژییک  آشییان در رابط  بیا    ا مطالع  کنون

 کیاکولوژ انیآش یو همووشان تیشاخص مطفوب  یب ۀرابط

 بی   میبیوط  مطالعیات  ۀعمید  و نشیده  انجا  وون   یا  رو

اسیت   و ارتبیاط بیی  ریتیت و محیی      یتلیر  ها یبیرس

را  توزیی   دا هیا  رودخانی   سیل  یاکوس ک  آنجا از .]10-7]

توزیی    هسیلند،  (کوچک و بزرگ) بیاسا  اندازه یجمعیل

 آورد ک  وجود می  را بال ؤسمشاب  ای  نقاط ای  ماهیان در 

بی ها  متلف   اعضا  یک وون  با اندازهرقابت بی  ای   آیا

ها  اکولوژیک  با آشیانها  یا آنسی مناب  محیطی با  است 

بیا   مطالعی    ایی  ،بنابیای  ؟اند را کاهش دادهرقابت نامشاب  

هیا    بیازش منحنیی  جهت محیطی ها پاراملیاسلفاده از 

از  بیا اسیلفاده   ( Suitability index(SI))مطفوبیت  شاخص

روشی بیا  تعیی  میزان رقابت افیاد  ا  هموارساز  هسل 

 ۀرودخانی در نمیک    ا رودخان  دیسف یماهکوچک و بزرگ 

 .درآمداجیا ب  جاجیود 

 ها مواد و روش
 مورد مطالعه ۀمحدود

در کیفوملی  شمال شیی  تهییان    30در جاجیود  ۀرودخان

 35°و 50´تا 35°و  30ˊشده جاجیود بی   حفاظت ۀمنطق

بیا  طیول شییقی،    52°و 00´تا  51°و 30´عیض شمالی و 

واقی  شیده و اسیت کی  از     هکلیار   77هزار و  55مساحت 

 4375ها  خفنو با ارتفاع حداکلی   و از کوه ارتفاعات البیز

وییید و بی  سیمت جنیوب      ملی از سطح دریا سیچشم  می

سید للییان    ۀدریاچوارد  ،شی  در جییان است و در نهایت

آبیییز آن   ۀکیفوملی و حوضی  140حدود  ای طول . دشو می

آب اییی   .د میبیی  را دار کیفییوملی 2800 حییدودوسییعلی 

و از  استصورت دائمی  ب دارا  رژی  بیفی بارانی رودخان  

  .]11] شود ها  البیز پدیدار می ذوب بیف
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ا  و  هیا  میاهواره   بیا اسیلفاده از عکیس    :برداری نمونه

 ۀرودخانی طیول   بییدار  در  ها  نمون  بازدید میدانی، ایسلگاه

در  بییدار   نمونی  خجیی انلتاب شدند. پارک مفی جاجیود و 

با اسیلفاده از   دستبا ب  سمت  دست پایی رودخان  از طول 

هیا، طیول    ایسیلگاه  ۀکفیی . در انجا  شید دسلگاه الکلیوشوکی 

صیورت سی  تکییار      ملیی بی    30 حیدود  ویی  ایسلگاه نمون 

منظیور    بی  ، همچنی  آب صورت ویفتخ ف جهت جییان 

هیا از تورهیا     ایسیلگاه  ۀکفیی جفوویی  از فییار ماهییان، در   

 ،سیوس  .ت اسیلفاده شید  دسی  پشلیبان در با دست و پیایی  

و  ]12و  6] ویفلنید  قیار ییشناسا مورده شددیص  ها نمون 

و سیینجی  ریتییتپییس از شییمارش و  و هییا تبییت آن تعییداد

 .شدند ساز رها در همان محل صیداطمینان از شنا  فعال 

هیا  محیطیی    داده: یطیمح یپارامترها یریگ اندازه

 Electrical(EC) ) هیدایت الکلییکیی   شیامل میورد بیرسیی   

conductivity ) ، محفیول   مواد جامید کل(Total dissolved 

solids (TDS))، pHل، اکسیژن محفو (Dissolved oxygen 

(DO)) ،قطیی ، عم  ملوسی   سیعت جییان،،  عیض رودخان 

سییعت جیییان آب بیا اسیلفاده از      بودند. آب ما دو  سنگ

 میا  روش جس  شناور، عم  ملوسی  آب بیا ملیی ففیز ، د    

اکسیژن بیا   ،(Eutech) با دسلگاه پیتابل pH،EC، TDSآب،

عیییض رودخانیی  در محییل  ، (5510Lutron) یملیی اکسیییژن

و قطیی   (Hyundai 504DM) بیدار  بیا ملیی لییزر     نمون 

بسلی رود بیا ملیی ففیز  در هیی ایسیلگاه      ها   ملوس  سنگ

 ۀمنطقطول و عیض جغیافیایی  ،ند. همچنی ویی  شد اندازه

 ییاب جهیانی   موقعییت با اسلفاده از دسلگاه نیز مورد مطالع  

(Garmin etrex30)  (.1دول ج) دشتبت 

از روش ناپیاراملی    ،بییا  ایی  منظیور    :SI ۀمحاسب

بیی    ۀای  روش رابط درا  اسلفاده شد.    هموارساز  هسل

تعداد ماهی در هی ایسلگاه و ملغییها  محیطیی محاسیب    

ماهیان در هیی  تعداد ابلدا  ،SIنمودارها  بیا  تیسی   .دش

تیا ییک    ب  عدد  بی  صیفی  1 ۀایسلگاه با اسلفاده از رابط

تبدیل شد و ب  عنوان ملغیی وابسیل  در نظیی ویفلی  شید.     

  بی  شیده در هیی ایسیلگاه     وییی   محیطی اندازه ها پاراملی

بیا اسیلفاده از    SIهیا    بودند. منحنیملغیی مسلقل   عنوان

 بهینیی  ا  و بییا پهنییا  بانیید   روش هموارسییاز  هسییل  

 .آمده بیا  هی پاراملی بیازش داده شد دست ب 

(1) 
min( )

max( ) min( )

ix x

x x



 

، مقیدار  min(x)ملغییهیا  محیطیی،    ،xiک  در ای  معادل 

 ،هی ملغییی اسیت. سیوس    بیشینۀ، مقدار max(x)و  کمین 

نمودار ای  مقادیی اسلانداردساز  شده و بییا  هیی ییک از    

هموارهیا    ،سوسرس  شد.  SIملغییها  محیطی نمودار 

بیازش داده شیدند. بی    یک هزار  تا 1متلف  با پهنا  باند 

 ۀمعادلییشییده( یییک   بینییی پیییشهییا   هییی همییوار )داده 

پهنیا  بانید   بییازش داده شید.    25ا  با میتبی    چندجمف 

بییی اسییا  هموارسییاز  )مناسییب بیییا  کشیییدن منحنییی 

 ۀا ( بیا  هی ملغیی محیطیی بیا اسیلفاده از محاسیب     هسل 

 Root mean squares)ت مقدار خطا  جذر میانگی  میبعا

error (RMSE))  5] شد محاسب[. 
ابلیدا بیا   : کی  اکولوژ انیآش   یهمپوشان ۀحاسبم

، Image J افیزار  نیی   در شیده  ویفلی    هیا  عکساسلفاده از 

طیول کیل، طیول     شامل خا  سنلی سنجی ریتت  ها ادهد

 ۀبالی   نوک پیوزه تیا ابلیدا   طول طول اسلاندارد،  ی،چنگال

نیوک پیوزه تیا     ی،پشیل  ۀبالی   نوک پوزه تا ابلیدا  ی،متیج

 ی،دمی  ۀبالی   تا انلها یپشل ۀبال  انلها ی،شکمۀ بال  ابلدا

چشی    نلها طول ا ی،دمۀ طول سی، ارتفاع بدن، طول ساق

 ی،دمی ۀ ارتفیاع سیاق   ی،پشیل  ۀبالطول  ی،تا سیپوش آبشش

ۀ طیول بالی   قطیی چشی  و   ی،متیجی ۀ طول پوزه، طول بالی 

میورد سینجش    S. Namak هیا   جمعیتدر  ]13] ا  ین س

-K) مییانگی  -kبنید    خوشی   روش یاسا ب و قیار ویفت

means)، صیورت ویفیت   اندازهبند  ماهیان بی اسا   هویو 

بیود، تنهیا دو    ک ها در هی ایسلگاه  چون تعداد نمون . ]14]

 ویوه بیا  تفکیک ماهیان تعیی  شد. 

، کیی اکولوژ انیآشروش مورد اسلفاده بیا  همووشانی 

کی  در بیا     بیود ها  مطفوبیت زیسلگاه  اسلفاده از منحنی

ا  بییا    هموارسیاز  هسیل    شیح داده شد. با اسیلفاده از 

همیوار  بییازش داده    ،هی ایسلگاه ماهیان کوچک و بزرگِ

شد. نسبت مساحت مشلیک زیی نمودار بی  مسیاحت کیل    

 کیی اکولوژ انیآشی بی  عنیوان همووشیانی     2ۀ طب  معادلی 

مسییاحت زیییی همییوار   Bو  A 2 ۀمعادلیی. در دشییتعیییی  

  ند.هسلشده بیا  ماهیان کوچک و بزرگ  داده بیازش

(2) Niche overlap
( )

A B

A B A B


  
پیس   :SI و کیاکولوژ انیآش یهمپوشان نیب ۀرابط

بیا  هی پیاراملی محیطیی، مقیدار     SIها   از بیازش منحنی

SI   سیب  و  اهیا  متلفی  مح   بیا  هی پیاراملی در ایسیلگاه
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ها تعییی  شید. رویسییونی     ایسلگاه ۀکفیمیانگی  آن بیا  

آشیییان و همووشییانی  هییی پییاراملی SIخطییی بییی  مقییادیی 

همان پیاراملی بییازش داده شید.    شده با  محاسب  اکولوژیک

ها  حاصل از ماهییان کوچیک و بیزرگ     کار بیا  داده ای 

دو خ  رویسیون با آنالیز  أمبدانجا  شد. ارتفاع و عیض از 

 کوواریانس بیرسی شد.

  جاجرود ۀرودخانمورد مطالعه در  ستگاهیا 6شده در  سنجش یطیمح ی. فاکتورها1جدول 

یطیمح یپارامترها/ ستگاهیا ریخج: 1  ریخج: 2  جاجرود: 1   جاجرود: 2   

ییایطول و عرض جغراف  N 35°38'53.3" 

E 51°45'14.4ʺ 
N 35°39'25.9ʺ 

E 51°44'21.8ʺ 
N 35°44'0.79ʺ 

E 51°41'38.0ʺ 
N 35°44'0.4ʺ 

E 51°41'42.1ʺ 
یتعداد ماه  15 66 18 4 

pH 79/7  91/7  89/7  14/9  

1/12 (C°) دما  8/12  5/8  7 

EC (µs/cm) 862 887 638 620 

TDS (ppm) 431 433 318 292 

DO (ppm) 1/13  9/12  5/16  8/18  

3/23 (cm) عم  ملوس   3/28  16/20  21 

3/6 (m) عیض رودخان   28/5  83/31  36/16  

42/0 (m/s) آب انیملوس  سیعت جی  13/0  47/0  60/0  

31/4 (cm) ملوس  قطی سنگ یبسلی وف   75/16  8/14  

 

 نتایج

 مطفوبییت ملغییهیا  محیطیی بی  تفکییک      شاخص لایجن

رونید   ( کی  2و  1ها   شکل) است ارائ  شدهها  نمون  ۀانداز

شایسلگی بیا  ماهیان کوچیک و بیزرگ بیا    شاخص تغییی 

بیاسیا   . اسیت مشیاب    ااتوج  با پاراملیها  محیطی تقییب

آب رودخان  شاخص مطفوبیت کیاهش   pHبا افزایش نلایج 

ایی   شیاخص مطفوبییت    2/8 تیا  8/7ها  pH دریابد و  می

بیا افیزایش دمیا     .اسیت  (7/0تا  1)بی   با پاراملی محیطی 

شیاخص  کی    طیور     ب ،یابد میشاخص مطفوبیت افزایش 

ویییاد  سییانلی ۀدرجیی 13تییا  5/11مطفوبیییت در دماهییا  

  TDSو EC با  رفل  مقدار. با دادنشان  مطفوبیت با یی را

 بیا افیزایش   و یابید  میی یافل  افزایش شاخص مطفوبیت نیز 

 و 850(µs/cm) تیتیییب از مقییادیی بیی   TDSو  EC ییمقییاد

(ppm)400 در حد مطفوب )بی  شاخص مطفوبیت افزایش 

 ،محفیول  بیا افیزایش اکسییژن    شود.  میمشاهده  (7/0تا  1

 15تییا  13یافییت و اکسیییژن شییاخص مطفوبیییت کییاهش 

شیاخص مطفوبییت   بیا تیی    ۀدهند نشان وی  بی لیلی میفی

را نشیان  افزایش شیاخص مطفوبییت    . با افزایش عم است

بیبشلیی  شاخص مطفوبییت در افیزایش   طور  ک    ب  ،داد

بیا افیزایش   . شیود  مشیاهده میی   ملی سانلی 28ب   27عم  

ان شاخص مطفوبییت کیاهش   سیعت جیی دخان  وور عیض

مطفوبییت  شیاخص  تییی  تغیییی    مه بیاسا  نلایج، یافت. 

و قطیی   خانی  میبوط بی  عییض رود  ماهیان کوچک و بزرگ 

 بود.بسلی سنگ 

ماهییان کوچیک و    کیی اکولوژ انیآشمیزان همووشانی 

  ئی ارا 2جیدول  در بزرگ بیا  پاراملیها  متلف  محیطی 

در  یکاکولوژ یانآشهمووشانی بی اسا  نلایج،  شده است.

نشان ( 97/0مقدار را )لیی  یشبرابط  با سیعت جییان آب 

( در مییزان  28/0) تییی  مقیدار را   پیایی   TDSو  دهید  می

مییانگی    .دادماهییان نشیان    ییک اکولوژ یانآشهمووشانی 

 52/0 ااهمووشانی اکولوژیک ماهیان کوچک و بزرگ تقییبی 

مساحت مشیلیک زییی نمیودار بی       3شکل در . استدرصد 

نشیان   ییک اکولوژ یانمساحت کل ب  عنوان همووشانی آش

هیا  همووشیانی    منحنیی بیاسا  نلیایج،   .شده استداده 

با تیی  همووشانی بیا  سییعت جیییان    یکاکولوژ یانآش

هیا    دو ملفث تقییبیاا بیابیی بیا مسیاحت     دهد نشان میآب 

کملییی  مییزان    ECو  TDS. کییده اسیت  یکسان ایجیاد  

ا   هیا  تقییبیاا مشیاب     همووشانی را نشان دادند و منحنیی 

بیا همووشیانی    SIتغییییات مقیدار    4شیکل   .دنید کیایجاد 

دارا  ماهییان بیزرگ    دهید  را نشیان میی   آشیان اکولوژیک

 آنیالیز کوارییانس نشیان داد   ؛ شیب خ  بیشیلی  هسیلند  

شیده بیی     داده بییازش ارتفاع و شییب دو خی  رویسییون    

شایسیلگی ماهییان    شاخصهمووشانی آشیان اکولوژیک و 

 (. 3جدول ) را نشان نداددار   امعنتفاوت بزرگ کوچک و 
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 Squalius namakگونۀ  کوچک انیماه یبرامورد بررسی  یطیمح یرهایمتغزیستگاه  تیشاخص مطلوب ینمودارها. 1شکل 

 

 Squalius namakگونۀ  بزرگ انیماه یبراموردبررسی  یطیمح یرهایمتغزیستگاه  تیشاخص مطلوب ینمودارها. 2شکل 
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 متغیرهای اساس بر Squalius namakگونۀ ( --- ،) بزرگ و( — ،) کوچک انیماه کیاکولوژ انیآش یهمپوشان زانیم. 3شکل 

 یمورد بررس یطیمح
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 یطیمح مختلف متغیرهای یبرا Squalius namak گونۀ بزرگ و کوچک انیماه کیاکولوژ انیآش یهمپوشان زانیم. 2جدول 

یهمپوشان زانیم پارامتر  
pH 9459/0  

ماد  4075/0  
EC 3072/0  

TDS 2892/0  
DO 5113/0  

5076/0 عم   

رودخان  عیض  4044/0  

آب انیجی سیعت  9745/0  

سنگ قطی  3344/0  

5202/0  یانگیم  

 یستگیشا شاخص نیشده ب داده برازش ونیدو خط رگرس بیو ش أمبددر عرض از  دار امعناختالف  یبررس یبرا انسیکووار زی. آنال3جدول 

 Squalius namakگونۀ  بزرگ و کوچک انیماه یبرا کیاکولوژ انیآش یو همپوشان

راتییتغ منبع نیتخم  استاندارد یخطا   t Pr(>|t|) مقدار 

کوچک انیماه أمبد از عیض  41490/0  10382/0  996/3  00133/0  

کوچک انیماه خ  بیش  15419/0  18033/0  855/0  40692/0  

کوچک انیماه  منها بزرگ انیماه أمبد عیض  01097/0  14682/0  075/0  94149/0  

کوچک انیماه  منها بزرگ انیماه خ  بیش  01442/0-  25503/0  057/0-  95570/0  

 
 (--- ،) بزرگ و( — ،کوچک ) انیدر ماه یستگیشا کسیبا اند کیاکولوژ انیآش یهمپوشان راتیی. تغ4شکل 

  بحث

وون   مطفوبیت زیسلگاهدر نلایج بیرسی پاراملیها  محیطی 

 ایی  وونی    نشیان داد  ،مورد مطالعی    ا رودخان  دیسف یماه

عییض  قطی سنگ بسلی و ، ک ی با سیعت جییان های زیسلگاه

 در بیرسیی  .دهید  میی رودخان  کملی و عم  بیشلی را تیجیح 

در مشیابهی   هیا  الگو ،شده از لحاظ انیدازه  مطالع ها   ویوه

 pHرابط  با دو پاراملی زیسلگاهی یعنی سیعت جییان آب و 

 ،را نشییان دادنییدبییا   همووشییانی  ۀدرجییو  داشییتوجییود 

همووشییانی بیییا  سیییعت جییییان آب بییا  مییییان بییا تیی  

 از لحاظ آشیان اکولوژیکی مشاهده شید ها  یکسان  مساحت

اشیغال آشییان    بیانگیمساحت مشلیک  زیاد بودن شاملک  

اکولوژیکی تقییباا مشاب  و وجود رقابت بیا  قییار وییفل  در   

 بی  دو وییوه ماهییان  زیسلگاه ب  لحاظ سیعت جییان کملی 

، هیا  متلفی    در وون  .مورد مطالع  است)کوچک و بزرگ( 
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 در رشید میاهی  تی ؤمی ب، بی  عنیوان عیامفی    آسیعت جییان 

هیا    بیا سییعت   نقاطی ،بسیار  از ماهیان .است عنوان شده

بی  عنیوان پناهگیاهی درمقابیل      کی   دهنید  تیجیح میک  را 

 .]11] استها  زیاد  شکارچیان و یا جییان

، در کوچک و بزرگ(ماهیان مورد مطالع  )ای  دو ویوه 

 .شیلند همووشانی کمی دا سنگ قطیو  TDSو ECرابط  با 

 ۀواسیط بی   جیاجیود   ۀرودخانی با توج  بی  ایی  کی  بسیلی     

بسییلی  ،زییاد  کیی  در مسیییی رود قییار دارنیید  هییا   آبیاهی  

ذرات محفول فیاوانی ب  ای  رودخان  دارد ا   ماس ی  ویاولی

 EC مقیادیی  فیاوان بیودن فضیاهایی بیا   . ]15] شود میوارد 

 SI  هیا  یمنحنی کی  مطیاب     کی   سینگ  قطیو با    TDSو

مییان  از افییزایش  ند،هسییلتیییجیح زیسییلگاهی اییی  وونیی  

ابط  رسد در ر نظی می   بو   شود می ویوه دوهمووشانی بی  

اما در رابط  با سایی  با ای  فاکلورها رقابت کمی وجود دارد.

اکسییژن محفیول،    ماننید مورد بیرسی فاکلورها  محیطی 

انیدک  عییض رودخانی  بیا توجی  همووشیانی        و عم ، دمیا 

پیذیی    دسیلی  و شده بییا  دو وییوه    تیسی ها   منحنی

 شود ک  چنان اسلنباط میبیا  ماهیان با   ای  فاکلورها 

 رقابت نباشند. مسلعد کننده و تعیی  پاراملیهاای  

در هی دو ویوه ماهیان کوچک و بزرگ با افزایش مقدار 

SI     همووشانی آشیان اکولوژیک افزایش یافیت. رونید ایی ،

تیوان چنیان عنیوان     میمشاب  بود.  نیزافزایش بیا  هی دو 

هیا   وییوه  هی یک ازان اکولوژیک در همووشانی آشی کید ک 

تییی   کی  دارا  شیییای  مطفیوب  نقییاطی شیده در   مشیاهده 

در ایی  نقیاط   وفور مناب   شود هیچند مشاهده می ،هسلند

. ]16] یا کاهنده آن باشید مان  از ایجاد رقابت ممک  است 

جاجیود نظیی  ۀرودخانپاراملیها  محیطی مورد بیرسی در 

نییواحی حضییور ماهیییان در تمییامی  pHسیییعت جییییان و 

بزرگ وجود داشلند و تیاک  ماهییان بی  نحیو      یا کوچک

 بود.در دسلی  ها  نمون بود ک  نواحی مطفوب بیا  تمامی 

میانگی  همووشانی آشیان اکولوژیک ماهیان کوچک و 

 بود. ای  حد ملوس  همووشانی احلما ا 52/0بزرگ حدود 

رقییابلی ملوسیی  را بییی  اییی  دو ویییوه سییایز  پیشیینهاد 

از پاراملیهیا   غییی  پاراملیهیایی   رود . احلمال میی کند می

. دسلیسی ب  غذا باشندمورد مطالع  در ایجاد رقابت دخیل 

کننیده در ایجیاد رقابیت داشیل       تعییی  ممک  است نقشی 

بنید  از نظیی سیایی     تقسیی  ییک   ،عنیوان ملیال    بی  باشد. 

طعمی  میورد    ۀانیداز باشید و    محیطیی ر  داده  پاراملیها

یویذار بیی کیاهش رقابیت     اسلفاده ب  عنوان پاراملی مهی  ات 

پاراملیها  فیزیکی و شییمیایی   ،دیگی بیانب   .]17] باشد

ه بفک  بی حضور غذا  مطفوب هیی وییو   ،طور مسلقی    ن  ب

کی  در  د شیو  پیشینهاد میی   ،بنیابیای   اتی وذاشیل  باشیند.  

در تی ؤمی منظیور بییان سیایی فاکلورهیا        ب مطالعات آتی 

حضور  و آشیان اکولوژیکی مورد بیرسی قیار وییید تیا    ه 

ا   در پییاکنش نقطی   تی ؤمبلوان در مورد سایی فاکلورها  

 اظهار نظی کید.بومی ای  وون  

 تشکر و تقدیر

  .است شده انجا  تهیان دانشگاه مالی حمایت مطالع  با ای 
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