
) در Salmo trutta Linnaeus, 1758خال قرمز ( آاليقزل یماه یرذخا یابیارز
 خزر یايدر یرودخانه طالقان، حوضه جنوب هايسرشاخه

 2ي، محمد محمود1رادخواه یرضا، عل1ینعمت الهعلی ، محمد *1یگدريا یلسه
 .یراندانشگاه تهران، کرج، ا یعی،دانشکده منابع طب یالت،شگروه 1

 .یراناستان البرز، کرج، ا یستز یطاداره کل حفاظت مح2
  soheil.eagderi@ut.ac.irنویسنده مسئول*

 17/7/1400 تاریخ پذیرش:                                                        5/5/1400 تاریخ دریافت:                
 

 چکیده
اي برداري منطقههاي نمونهروش رودخانه طالقان براساسدر  آالي خال قرمزارزیابی ذخایر ماهی قزلو  نرخ بقابررسی مطالعه با هدف این 

طالقان انجام  رودخانه هايسرشاخه ایستگاه در 40از  به اجرا درآمد.توسعه یافته است،  کوچک یبارهايدر جو خال قرمز يآالقزل یابیارزو 
حضور داشت، بنابراین ارزیابی ذخایر تنها به این سه سرشاخه  خال قرمز يآالقزلدر گراب، گته ده و دهگرفت که تنها در سه سرشاخه 

اي منطقهبرداري هاي نمونهروش محاسبه گردید. 25/0و  6/0، 21/0 تا سوم به ترتیب نرخ بقا در سال اولبراساس نتایج،  .محدود گردید
براي این سه زیستگاه  Eisermanو  Binnsوروش کیلوگرم در کیلومتر و  84/0و  16/9، 98/3 در، گته ده و دهبراي سه زیستگاه گراب

آالي ماهی قزلذخایر اندك پراکنش محدود و وضعیت فراوانی کیلوگرم در هکتار را تخمین زد که بیانگر  39/12و  89/32، 97/18 به ترتیب
 در رودخانه طالقان است. قرمزخال 

 
 .یرذخا یابیخزر، ارز یايحوضه در ی،گونه بوم یوماس،ب کلیدي: واژگان

 
 مقدمه

برداري پایدار حفاظت از ذخایر آبزیان یکی از اصول بهره
. ارزیابی ذخایر از است هاآنو مسئوالنه از منابع 

منظور ارائه مشاوره به مدیران در اطالعات مختلفی به
ها و نتایج احتمالی اقدامات مورد وضعیت صید گونه

کند (توکلی و همکاران، ها استفاده میمدیریتی آن
). این اطالعات نه تنها به فراوانی منابع مربوط 1392

هاي پویایی جمعیت ماهیان شود، بلکه به سایر جنبهمی
مانند سطح فعلی تلفات و سطح مورد انتظار بازگشت 

) در آینده نیز اشاره دارد Recruitmentشیالتی (
)Cochrane, 2002.(  ارزیابی ذخایر شامل استفاده از

هاي کمی در بینیمحاسبات آماري و ریاضی براي پیش
هاي مدیریتی یان به انتخابمورد واکنش جمعیت ماه

-اي از داده). مجموعه گستردهBonfil, 2005است (
-ممکن است براي ارزیابی ذخایر جمع ز یستیهاي 

آوري شوند. تاکنون مطالعات متعددي با هدف ارزیابی 
ذخایر ماهیان در ایران صورت گرفته است که بیشتر 

 اقتصادي بودهبا ارزش هاي دریایی در رابطه با گونه

فرقانی و همکاران، ؛ 1388است (هاشمی و همکاران، 
نیامیمندي و ؛ 1396صفري و همکاران،  ؛1393

 .)1397مهدوي، 
) بومی Salmo trutta( آالي خال قرمزماهی قزل

 هاي آبریزبه حوضهدر ایران و پراکنش آن  بودهایران 
-میمحدود نمک، دریاي خزر و دریاچه ارومیه  دریاچه
آالي خال ). ذخایر قزلEsmaeili et al., 2018باشد (

 و با کاهش همراه بوده است،کشور قرمز در اکثر نقاط 
هاي انسانی توان به فعالیترا می آندالیل عمده کاهش 
هاي آبزي مرتبط ها و اکوسیستمدر اطراف رودخانه

 Radkhah et؛ 1400دانست (زرکامی و همکاران، 
al., 2021 .( 

هاي ی روي ویژگیتاکنون، مطالعات مختلف
؛ 1389نژاد و همکاران، شناختی (رجبیزیستگاهی، بوم

؛ زرکامی و همکاران، 1390اکبرزاده و همکاران، 
شناسی )، ریخت1400؛ ایگدري و همکاران، 1400

شناسی شجرهو  )1397(صلواتیان و همکاران، 
) این گونه در ایران 1395(خسروانی اصل و همکاران، 
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 انجام گرفته است.
رودخانه طالقان در حوضه جنوبی دریاي خزر 

هاي مهم رودخانه سفیدرود عنوان یکی از سرشاخهبه
آالي خال قرمز زیست آن ماهی قزلاست و در سرشاخه 

نماید که تاکنون اطالعات جامعی در مورد می
شناسی و وضعیت ذخایر آن گزارش نشده است زیست

ا توجه به رو، ب). از این1400(ایگدري و همکاران، 
آالي خال قرمز در ایران و اهمیت اکولوژیک ماهی قزل

، الزم است که ارزیابی دقیقی شرایط حفاظتی ویژه آن
هاي رودخانه طالقان از ذخایر این گونه در سرشاخه

صورت گیرد، چرا که انجام این مطالعات همراه با 
شناختی و مطلوبیت زیستگاه بررسی نیازهاي زیست

تواند در جهت احیا و ) می1400اران، (ایگدري و همک
آالي خال قرمز و همچنین، تعمیم آن ترمیم ذخایر قزل

به سایر نقاط کشور مورد استفاده قرار گیرد (رادخواه و 
 ). 1399همکاران، 

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ذخایر ماهی از این رو 
 رودخانه طالقان براساسدر  آالي خال قرمزقزل

 يآالقزل یابیارزاي و نمونه برداري منطقههاي روش
به توسعه یافته است،  کوچک یبارهايدر جو خال قرمز

اجرا درآمد. ارائه اطالعات از وضعیت ذخیره این گونه 
-هاي مدیریتی، بهرهگیريتواند در راستاي تصمیممی

هاي صحیح حفاظتی و همچنین احیا گیري از روش
سیاستگذاران آن )1392ذخایر (توکلی و همکاران، 

 زیست مورد استفاده قرار گیرد.محیط نسازما
 

 هامواد و روش
 1396برداري از ماهیان در پاییز در این مطالعه، نمونه

 )Samus Mp750(با استفاده از دستگاه الکتروشوکر 
طالقان انجام  رودخانه هايسرشاخه ایستگاه در 40از 

 خال قرمز يآالقزلگرفت که تنها در سه سرشاخه آن 
بنابراین ارزیابی ذخایر تنها به  ،)1(جدول  حضور داشت

 ظاهري مشخصات. این سه سرشاخه محدود گردید
 دهگته گراب، ایستگاهمورد مطالعه شامل  هايایستگاه

نشان داده شده است.   1 شکل در ترتیببه درده و
و  Esmaeiliس براسا شده آوريجمع هاينمونه

 از بعد. گرفتند قرار ییشناساد مور) 2018همکاران (
بالفاصله پس از  ماهیان ها،داده ثبتو  هانمونه بررسی

 هايیستگاهدر همان ا شانفعال ياز شنا یناناطم
 .شدند رهاسازي شده بردارينمونه

 زانیم نیانگیمحاسبه م منظوربهنرخ بقا ابتدا  در
با استفاده از  قرمز خال يآالقزل  انیساالنه ماه يبقا

که در آن  شد محاسبه z-) = e1-S = N / (Nt  رابطه
S ساالنه يبقا زانیم، tN در سن  انیتعداد ماهt، 1-tN 

 هی= پا eو  یآن ریمرگ و م t-1، Zدر سن  انیتعداد ماه
در . باشدیم) Napierian logarithm( ينپر تمیلگار

و  يامنطقه يبردار) نمونه1مطالعه از دو روش ( نیا
 بیترت) که به1979( Eisermanو  Binns) روش 2(

کوچک  يبارهایدر جو یماه یابیارز يبرا
)Rounsefell and Everhart, 1953يآال) و قزل 

) توسعه Beinns and Eiserman, 1979خال قرمز (
 يبرداردر روش نمونهاستفاده شد.  ،اندکرده دایپ

توسط شوك  باریاز جو یبخش انیماه يامنطقه
مورد  هیدر ناح دیص زانیشوند و میم دیص یکیالکتر

و  Binnsشود. روش یداده م مینظر به کل منطقه تعم
Eiserman )1979 (تیفیک شاخص هروش مشاب کی 

که  است) HQI= Habitat Quality Index( ستگاهیز
خال قرمز در  يآالقزل دیتول زانیم ینیبشیپ يبرا

-دامنه روش، نیا. در است افتهیتوسعه  کایآمر ينهرها
شود. یاستفاده م ریذخا نیتخم ياز پارامترها برا يا
 خال يآالقزل یابیارز يمدل برا نیترروش موفق نیا

 یدگیچیپ واست  افتهیقرمز است که تاکنون توسعه 
گذارد و براساس درك یم شیبه نما یخوببهنهر را  کی
و اطالعات در دسترس،  یماه کیاکولوژ يهايازمندین

استفاده  ریاز فرمول ز ،روش نیشده است. در ا یطراح
 شد:

 (X1 100.903) + (0.807) log-Y + 1 = ( 10Log
(X2 + 1) + (1.233)  10log) 0.877) + (1+ 

(F + 1) +  10(X3 + 1) + (0.631) log 10log
(S + 1) 1.12085 10log) 0.182( 

: 2X محصول، زانیم ینیبشیپ :Y فرمول؛ نیا در
 حرارت درجه حداکثر :3X نهر، انیجر انهیسال راتییتغ

X4(X 3X) (9( شامل  هیشاخص تغذ :F تابستان،
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)10X(،  4X: تروژنین تراتین )1mg/ ،(9X  10بستر؛X :
 شامل پناهگاهشاخص : S ؛)هیثان بر متر( آبسرعت 

)11) (X8(X 7X، 7X 8 ،پوششX :ساحل نهر  شیفرسا
 يآمار يزهایآنال تمام. باشدیم رودخانه عرض :11Xو 
 شد.  انجام 2016نسخه   Excel افزارنرم در
 

 نتایج
) 21/0اندك ( یارنرخ بقا در سال اول بس یج،نتا براساس

 داد نشان را باالیی مقدار) 60/0اما در سال دوم ( بود،
به سال اول  یکنزد تقریباً) 25/0( سوم سال در و

 اول، سال در پایین بقاي نرخ به توجه با. یدمحاسبه گرد
 .بودنداندك  یاربعد بس يهاسال در مولدین فراوانی

و  یتعداد فراوان اي،منطقه برداريبراساس روش نمونه
خال قرمز در سه  يآالقزل ی) ماهkg/km( یوماسب

شده  ارائه 2در در جدول ده و دهسرشاخه گراب، گته
 یوماس) و ب211تعداد ( يبرآورد باال یانگرب یجاست. نتا

ده در سرشاخه گته ماهیان) یلومتربر ک یلوگرمک 16/9(
 باشد.یم

 Eisermanو  Binnsدر روش  امتیازدهی یجنتا
 یوماسب ینیبیشپ یجنتا و 3) در جدول 1979(

 برشده است.  ارائه 4در جدول  مطالعه مورد نهرهاي
 ،آب یانجر یانهسال ییراتتغاز نظر  نتایج،اساس 
با دو  یسهرا در مقا یازامت یشترینب درده ایستگاه

است  یدر حال اینبه خود اختصاص داد.  یگرد یستگاها
 ایستگاه در امتیاز بیشترین ،آب یتراتن میزاننظر  ازکه 
 . شد مشاهده درگته

 از درگته ایستگاه در آب که داد نشان نتیجه این
 یشترینمطالعه، ب ین. در ااست برخوردار باالیی غناي

گراب  یستگاهرودخانه در ا یهحاش یشفرسا يبرا یازامت
 بین تفاوتی یج). بر اساس نتا3 جدول( یدثبت گرد

آخر تابستان  یانجر یزاناز نظر م هاایستگاه امتیاز

)1X(، ) 3حداکثر درجه حرارت تابستانX(، و فراوانی 
) 10Xآب ( جریان) و سرعت 6Xو  5X( ماهی غذاي تنوع

نشان داد با توجه به  تایجن). 3 جدولمشاهده نشد (
 یوماسب ینیبیشپ یشترینب ،مورد سنجش يفاکتورها

کتار بود. هدر  یلوگرمک 89/32در با مربوط به نهر گته
-حاصل از روش نمونه هايیافتهاست که  یدر حال ینا

 در بیوماس میزان یشترینب یانگرب نیز يامنطقه يبردار
 در کیلوگرم 70/32 معادل که باشدمی درگته ایستگاه

 ).4(جدول  بود هکتار
 

 بحث
 يآالقزل یماه یرذخا یابیارزمنظور مطالعه حاضر به

واقع در رودخانه طالقان،  يهاخال قرمز در سرشاخه
در مرحله اول  خزر انجام شد. دریاي جنوبی حوضه
 90 یردر طول مس یستگاها 33از  يبردارنمونه

از  هايایستگاهارتفاع  که رودخانه طالقان یلومتريک
. ، انجام شدبود یامتر باالتر از سطح در 1979تا  1462

 2797تا  1989از ارتفاع  بردارينمونه ،در مرحله دوم
 متر انجام شد. 

در مرحله اول در طول  يبردارنمونه ینواح همه
 يهاسرشاخه يورود ین،رودخانه و همچن یکانال اصل
خال  يآالاز قزل يانمونه یول گرفت، انجاممختلف 
مرحله دوم که  يهايبردارنمونه در. یدنگرد یدقرمز ص

 یهبا حاش یدر ارتفاعات باال صورت گرفت، تنها در نواح
-گراب، گته نهرهاي باالدست شامل يدر نهرها یدرخت

شد. که  یدخال قرمز ص يآالقزل يهادر نمونهده و ده
 یاز جمله پوشش ساحل یستیز يهایژگیو یتاهم

و  Binnsروش  ییکارا یجهرودخانه  و در نت
Eiserman )1979(  زیستگاه کیفیت صشاخیا 

)HQI(  را نشان که به چنین فاکتورهایی وابسته است
   )، یکEiserman )1979و  Binnsروش دهد. در یم

 .(حوضه جنوبی دریاي خزر) هاي رودخانه طالقانسرشاخهدر برداري هاي نمونهموقعیت جغرافیایی ایستگاه -1جدول  
 یاییعرض جغراف یاییطول جغراف یستگاهنام ا یستگاها

 N"22/56'36°09 E"11/27'51°07 گراب 1
 N"17/13'36°10 E"4/10'51°04 دههتگ 2
 N"75/43'36°10 E"57/18'51°02 درده 3
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و  یمیاییش یزیکی،متعدد ف يگونه براساس فاکتورها
ها درجه نآ ینترگردد که مهمیم ینیبیشپ یولوژیکیب

باشد. اگرچه یم یاهیو پوشش گ یدب یانحرارت، جر
از طول نهر و  يبرداربراساس نمونه یرذخا یابیارز

 در).در (در مجاورت روستاي دهده ده) ووستاي گتهرده (در مجاورت گراب (بعد از روستاي گراب)، (ب) گته هاي (الف)سرشاخه -1شکل 
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 يبرا یعو سر یهروش اول یکآن به مسافت نهر،  یمتعم
 يآالقزل يروش برا یناما ا ،باشدیم یرذخا یابیارز

 یستگاهیگونه با دامنه ز یکعنوان خال قرمز به
این در  رو،این ازباشد. یکارآمد نمخیلی  ،محدود
که  شد نیز استفاده زیستگاه کیفیت صاز شاخ تحقیق

 تولید کنندهبینیپیش هايمدل مشهورترین از یکی
). Binns and Eiserman, 1979( است آزادماهیان

) HQl I، Binns )1979 مدل اولیه توسعه طول در
 آالقزلماهیان از  گونهدر چهار توده میزان زیست

 ،Salvelinus fontinalis، S. trutta شامل(
Oncorhynchus mykiss و O. clarkii (20 در را 

ر داد مورد بررسی قرا Wyomingرودخانه  از سرشاخه
 متغیر 10 نسبی هاي رتبه برابر در ها راتودهو آن زیست

) بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی،( نوع سه هر از
 ،است پیچیده مدل این ساختار. کرد بنديرگرسیون

) بهترین( 4 به) بدترین( صفر از مستقل متغیر هر زیرا
 اساس بر. شودمی بنديرتبه کمی معیارهاي اساس بر

 درصد 95 حدود در اول مدل ،)Binns )1979 مطالعه
 خود به اولیه مکان 20 در را تودهزیست تغییرات از

 توسط بعداً پیشنهادي مدل این  .بود داده اختصاص
 و Scarnecchia مثال عنوانبه( دیگر محققین

Bergersen، 1987 (قرار استفاده مورد موفقیت با 
 Binns هايیافته نیز بامطالعه حاضر  یج. که نتاگرفت

)  1987( Bergersenو  Scarnecchiaو ) 1979(
خال قرمز  يقزل آال يروش را برا ینداشت و ا مشابهت

 .نمود. ییدتا
 داده است که در روش  مطالعات قبلی نشان

 آالقزل ماهی تودهزیست زیستگاه کیفیت صشاخ
 تنوع و نیتروژن نیترات، غلظت با داريمعنی طوربه
. )Leiner, 1996دارد ( ارتباط اول مدل در مهرگانبی

 .ايبرداري منطقهقان براساس روش نمونههاي رودخانه طالسرشاخهاز آالي خال قرمز در سه ایستگاه تعداد و بیوماس ماهی قزل -2جدول  
 kg/kmبیوماس در کیلومتر طول رودخانه  تعداد در کیلومتر طول رودخانه  میزان فراوانی

 98/3 131 گراب
 16/9 211 گته ده
 84/0 38 ده در

 
 مورد مطالعه. هايیستگاها يبرا HQI یستیشاخص ز یازدهیامت -3جدول  

 هاي مورد مطالعهیاز ویژگیامت 
 ده در گته ده گراب یبضر 

 1X( 36/0 4 4 4( تابستانمیزان جریان آخر 
 2X( 8/0 3 3 4( تغییرات سالیانه جریان آب

 3X( 28/0 4 4 4( حداکثر درجه حرارت تابستان
 mg/lit )4X( 69/0 1 3 1نیترات آب 

 5X( 57/0 1 1 1( فراوانی غذاي ماهی
 6X( 57/0 1 1 1( تنوع غذاي ماهی

 7X( 55/0 4 3 2( پوشش
 8X( 45/0 4 2 1(حاشیه رودخانه فرسایش 

 9X( 44/0 3 3 2( بستر
 10X( 38/0 1 1 1( سرعت آب
 11X( 38/0 2 2 3( عرض نهر

 
 هاي مورد مطالعه.الي خال قرمز در ایستگاهآلبینی شده قزپیش بیوماسنتایج  -4جدول  

 kg/kmبیوماس در کیلومتر طول رودخانه  تعداد در کیلومتر طول رودخانه  میزان فراوانی
 98/3 131 گراب

 16/9 211 گته ده
 84/0 38 ده در
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که در رودخانه طالقان انجام شد، حاضر  در پژوهش
) 3بستر ( و) 4رودخانه ( حاشیه یشفرسا ،)4( پوشش
گراب کسب نمودند، در  یستگاهرا در ا یازاتامت بهترین

 آخر جریان میزان ده،گته یستگاهکه در مورد ا یحال
 ،)4( تابستان حرارت درجه حداکثر ،)4( تابستان
 و) 3آب ( یترات)، ن3( بآ جریان سالیانه تغییرات

. در دادند نشان بهتري امتیاز ترتیببه) 3پوشش (
 ییراتتغ ،آخر تابستان یانجر یزانم در،ده ایستگاه

 تابستان حرارت درجهآب و حداکثر  یانجر یانهسال
 ینرا داشتند. در ا یتوضع ینو بهتر یازامت یشترینب

و سرعت  یماه يتنوع غذا و یفراوان امتیازمطالعه، 
 بسیار مطالعه مورد هايیستگاهآب در همه ا یانجر

-می هازیستگاه این در بد شرایط بیانگر که بود پایین
 .باشد

 یلدلبه ده احتماالًنهر گته يباال یوماستعداد و ب
 یشگرفته است که منجر به افزا صورتآب  يباال يغنا

 یزانم یشافزا یجهو در نت یفیتونپر یپوشش جلبک
 یدانیمشاهدات م براساس. شودمیدر دسترس  يغذا

ورود  یلدلبه تواندمی یجلبک يغنا افزایش)، 2 (شکل
 یندر امتداد ا يکشاورز يهایتاز فعال یناش يکودها

 یرذخا یشمنجر به افزا هایتفعال ینگرچه اانهر باشد. 
در درازمدت  یول بود،خال قرمز شده  يآال  قزل یانماه

تواند سبب یم ي،ورود مواد مغذ یشافزا يواسطهو به
 ویژهبه یانحذف ماه یجهآب و در نت یفیتکاهش ک

از نظر  یینیخال قرمز که دامنه تحمل پا يآالقزل
محلول در آب  یژنهمچون اکس یطیمح يفاکتورها

 .شوددارد، 
Valiallahi )2007یت) به مدت دو سال، وضع 

را  قرمز خال يآالالر و قزل یاچهدر یستمموجود اکوس
قرار داد. در  یمورد بررس یعیمحصول طب یدنظر تولاز 

) Leger-Huet )FAO, 2018مطالعه از فرمول  ینا
نشان داد که در  هاآن یجاستفاده شد. نتا یابیارز يبرا

تن  90کل  يآالقزل یدتول یتظرف یطشرا ینبهتر
این در حالی است که در مطالعه حاضر که با است. 

 )Eiserman )1979و  Binnsاستفاده از روش 
 70/32قرمز آالي خالتوده قزلبیشترین میزان زیست

نشان  یجنتابنابراین  برآورد گردید.کیلوگرم در هکتار 
خال قرمز رودخانه طالقان  يآالقزل یتداد که جمع

آن  یفراوان یتمحدود بوده و وضع یارپراکنش بس يدارا
 يهاگونه در حوضه ینا يهایتجمع یربا سا یسهدر مقا

است که به  اندك یهنمک و اروم یاچهخزر، در یايدر
تواند مورد یبه شدت م ی،انسان يهایتفعال يواسطه

 حوضه هاي رودخانه در گونه این .یردقرار گ یبآس
 همکاران، و صلواتیان( شفارود جمله از خزر دریاي

 ده.نمایی از تراکم باالي پوشش جلبکی در بستر نهر گته -2شکل 
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 ترتیب به) 1390 همکاران، و صلواتیان( الر و) 1395
 توجه با. است شده گزارش زیاد و متوسط فراوانی داراي

 آاليقزل پرورش کارگاه وجود میدانی، مشاهدات به
 ورود امکان ،)گراب( 1 ایستگاه مجاورت در کمانرنگین

 و است ساخته فراهم را رودخانه به غیربومی گونه این
 گونه این اکولوژیکی آشیان پوشانیهم احتمال دلیلبه
 ؛1397 همکاران، و رادخواه( قرمز خال آاليقزل با

Radkhah et al., 2021 (قزل براي جدي تهدید یک-
 آب غناي افزایش همچنین،. باشدمی قرمز خال يآال
 شیمیایی کودهاي ورود دلیلبه دهگته يسرشاخه در

 از بیش رشد سبب که کشاورزي هايفعالیت از حاصل
 مورفولوژي تغییر همچنین و شده آن بستر در جلبک
 آب جریان تغییر جهت به رودخانه مسیر در نهر بستر

 داراي که را زیستگاه این تواندمی هادستکاري سایر و
 الزم رواین از. نماید تهدید باشد،می فراوانی بیشترین

 حفاظتی مدیریت ده،گته نهر از حفاظت براي که است
 از مغذي مواد حد از بیش ورود عالوه به. گردد اعمال
 رودخانه باالدست ناحیه در انسانی يتوسعه مراکز

 سد پشت آب کیفیت تواندمی نزدیک آینده در طالقان،
 شکوفایی سبب و داده قرار تاثیر تحت را سنگبان
 جاده ساخت شاهد میدانی مشاهدات. گردد آن جلبکی

 توسعه ریزيبرنامه بیانگر که بود درده نهر يحاشیه در
-قزل زیستگاه سومین عنوانبه نهر این مسیر در انسانی

 نیازمند باشدکهمی طالقان رودخانه در قرمز خال آالي
 محیط حفاظت سازمان مستمر و جانبههمه کنترل
 .باشد زمینه این در زیست

 
 سپاسگزاري

مورخ  962/5/1024مقاله مستخرج از طرح شماره  ینا
اداره کل حفاظت  یمال یتو با حما باشدمی 7/3/1397

 اجرا درآمد.استان البرز به یستزیطمح
 

 منابع
، موسوي .، ستاري م.، خارا ح، نظامی ش.ع.بر زاده آاک

، شامخی آ.ر.، طالشیان ح. .، جوادي مهران س.ا.س.ع
هاي ریخت شناسی و برخی . مقایسه ویژگی1390

آالي خال قرمز شناختی قزلخصوصیات زیست
)Salmo trutta fario( هاي چسلی و خرما در رودخانه

 .34-46: 10 .استان گیالن. مجله علوم و فنون دریایی
ی میحک ،ي م، محمودع. صالح يمولود ي س.،گدریا

 يآالقزل یستگاهیز يهایژگیو یبررس. 1400ف. 
در  )Salmo trutta Linnaeus, 1758( خال قرمز
. مجله علمی شیالت رودخانه طالقان يهاسرشاخه

 .111-120): 5(30ایران 
قلب م.ح. توکلی م.، پرافکنده حقیقی ف.، بهروز خوش

هاي . ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاري در آب1392
ایرانی دریاي خزر با روش مساحت جاروب شده طی 

شیالت، مجله منابع . نشریه 1388-89هاي سال
 .271-282: 66 .طبیعی ایران

زاده سقرلو ا.، پیرعلی ا.، عبدلی ا. خسروانی اصل غ.، هاشم
آالي خال قرمز شناسی ماهی قزل. شجره1395

)Salmo trutta L. 1758 رودخانه جاجرود با استفاده (
هاي نوین در علوم . یافتهD-Loopاز توالی ناحیه 

 .39-47: 3 .زیستی
. 1399واه ع.، ایگدري س.، پورباقر ه.، شمس ي. رادخ

بررسی فون ماهیان و عوامل محیطی موثر بر تنوع 
رود، حوضه دریاچه ارومیه زیستی در رودخانه زرینه

: 29 .(استان آذربایجان غربی). مجله علمی شیالت ایران
91-81. 

. 1397س.و.  ینیس.، پورباقر ه.، حس يگدریع.ر.، ا رادخواه
 آمورچه یربومیبر پراکنش گونه غ يمرور

)Pseudorasbora parva( و رانیا یداخل يهادر آب 
 از حفاظت . کنفرانسآن یکیاکولوژ اثرات یبررس

ایران.  داخلی هايآب هاياکوسیستم زادبوم ماهیان
 ایران و دانشگاه تهران (گروه شناسیماهی انجمن

 صفحه. 11شیالت) ، 
تاکامی.، اسماعیلی ساري.، نیکویان ع.ر. نژاد ر.، آذري رجبی

آالي خال . ارتباط بین تغذیه طبیعی ماهی قزل1389
توده کفزیان ) با تراکم زيSalmo trutta fairoقرمز (

 .13-21: 2شناسی دریا، دریاچه سد الر. زیست
. ارزیابی 1400زرکامی ر.، گودرزي ص.، سحرخیز م. 

 Salmo( قرمز آالي خالمطلوبیت زیستگاه ماهی قزل
trutta fario در رودخانه چالوس با استفاده از مدل (
یافته. نشریه شیالت (مجله منابع طبیعی خطی تعمیم 
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 .152-139: 74 .ایران)
صفري ر، رضوانی گیل کالیی س، شعبانی ع، جبله ا.ر، 

. ارزیابی وضعیت ذخایر ماهیان 1396شکیبا م.م. 
اقتصادي سواحل جنوبی دریاي خزر با استفاده از 

): 2(6مطالعات انجام شده با نشانگرهاي ریزماهواره. 
121-111. 

صلواتیان س.م.، عباسی ك.، پورغالمی مقدم ا.، عبداله پور 
. بررسی ارجحیت غذایی ماهی قزل 1395. بی ریا ح

آالي خال قرمز در رودخانه شفارود استان گیالن. 
 .69-78): 10(4. پروريي علوم تکثیر و آبزيفصلنامه

اف ذ.، سرپناه سورکوهی صلواتیان س.م.، عباسی ك.، قلی 
. بررسی مورفومریستیک 1390ع.، عبداله پور بی ریا ح. 

 Salmoي خال قرمز (و خصوصیات توصیفی قزل آال
trutta fario .در حوزه دریاچه سد الر استان مازندران (

): 3(5مجله شیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر. 
40-27. 

نژاد ر.، آل علی گ.آ.، صلواتیان م.، عباسی ك.، رجبی
بررسی  .1397خدمتی بازکیایی ك.، مرادي چافی م. 
 آالي خال قرمزخصوصیات مورفوبیولوژیک ماهیان قزل

)Salmo trutta(  ساکن در دریاچه سد الر و حوضه
 .69-82: 2پروري پیشرفته، آبریز آن. مجله علوم آبزي

. ارزیابی و 1393نسب ت. او ش.، ولیفرقانی ش.، ابراهیم
 Pampus( مدیریت ذخایر ماهی حلوا سفید

argenteus( 6زیست جانوري، در خلیج فارس. محیط :
168-161. 

. ارزیابی ذخایر و تخمین 1397یمندي ن.، مهدوي ع.ا. نیام
هاي شمالی پارامترهاي زیستی ماهی شوریده در آب

شناسی جانوري خلیج فارس، بوشهر و خوزستان. زیست
 .45-53: 7 .تجربی

. پویایی 1388هاشمی س.ا.، تقوي مطلق س.ا.، کوچنین پ. 
 Euthynnus( جمعیت و ارزیابی ذخیره ماهی زرده

affinisهاي ساحلی استان هرمزگان. زیست) در آب
 .86-101: 1شناسی دریا، 
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Abstract  
This study aimed to study the survival rate and stock assessment of Salmo trutta in Taleghan River using regional 
sampling and Binns and Eiserman methods (developped for assessment of trout fishes in the streams). For this 
purpose, the samplings were performed in 40 stations, but S. trutta was found only in three tributaries of Grab, 
Gateh-Deh and Deh-Dar in the Taleghan River using regional sampling and Binns and Eiserman methods. 
Therefore, the stock assessment study was delimited to these tributaries. Based on the results, the survival rate 
was calculated in the first –third year as 0.21, 0.6 and 0.25. Regional sampling method estimated biomass values 
of 3.98, 9.16, 0.84 kg/km for this fish in Grab, Gateh-Deh and Deh-Dar streams and Binns and Eiserman method 
estimate biomass values as 18.97, 32.89 and 12.39 for these three studied streams indicating a limited distribution 
and lower abundance of S. trutta stocks in the Taleghan River. 
 
Keywords: Biomass, Endemic species, The Caspian Sea basin, Stock assessment. 
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