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  چکیده

 رودکوچ  ماهيان  ازیـبازس  منبع  ینتر اصلی  وانـعنه و ب  تخمریزی  های محل عنوانه خزر ب  دریایآبریز   هضحو  های رودخانه

غرب استان لوندویل، چلوند، لمير، حویق و چوبر در های   رودخانه دارند.  فراوان  ، اهميت رهاسازی و  از تكثير طبيعی  حاصل

  دارایمصبی   ماهيان و تغذیه مهاجر  های گونهتخمریزی   ،ماهيانخاصی از   های جمعيت گيالن قرار داشته و از نظر داشتن

ها در تكثير ها با هدف بررسی نقش این رودخانه  رودخانهماهيان این  فراوانیتنوع و   تعييندر مطالعه حاضر،  .دنباش می  اهميت

با استفاده از   1911ایستگاه در هر رودخانه در سال  5ماهيان در  برداری نمونهطبيعی ماهيان رودکوچ دریای خزر انجام گرفت. 

  گونه 15با  کپورماهيانشناسایی شد که   خانواده 11 از   گونه 55ها   رودخانه  این در . پذیرفت  انجامپره ریزچشمه الكتروشوکر و 

گونه  5گونه را غيربومی تشكيل دادند. طبق نتایج،  1گونه را ماهيان بومی و  13% جمعيت ماهيان غالب بود. تعداد 1/15و 

بوده و جهت تكثير طبيعی از  رودکوچو سياه کولی از ماهيان  ماهی سفيدش ماهی، شاه کولی، کپور معمولی، ماماهی شامل 

 گونه سه تيجمع یول مناسب نسبتاً ديسف یو ماه یشاه کول یفراوان تيوضع کهرودخانه ها مهاجرت می کنند این دریا به 

ن با ارزش و اقتصادی نياز به داشتن برنامه بنابراین جهت حفظ و بهره برداری پایدار و دراز مدت ذخایر ماهيا. بود زيناچ گرید

 باشد.ترویجی حفاظت رودخانه ها با مشارکت مردم در چهارچوب مدیریت ماهيگيری مسئوالنه می

 ماهی، رود کوچ، ذخایر، استان گيالن، دریای خزر های كلیدی : واژه
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 قدمهم

،  و روستایی  شهری  توسعهاز عوامل مهم در  و (Hynes, 1970) بوده  طبيعتهای زیبا و عظيم جزو معماریها  رودخانه

می نيز بسيار مهم گردشگر  جلب و آبزیان  ، توليد صنعتی زیستی  تنوع از نظر هاشوند. رودخانهمی  محسوب  یو صنعت  کشاورزی

به و   آبریز دریافت  هضز حورا ا  و خانگی  ، صنعتی کشاورزی  های فعاليتحاصله از   هایفاضالبها، همچنين رودخانهباشند. 

  ازیـبازس  منبع  ترین اصلی  وانـعنه و ب  تخمریزی  های محل عنوانه خزر ب  دریای  هضحو  های ند. رودخانهنمای می  حملدریاها 

، ؛ عبدلی و نادری1311کازانچف، )  آنهاست  ها زادگاه و رودخانه  دریا، زیستگاه که  است( Anadromousرودکوچ )  ماهيان

عباسی خزر )  دریای  مصبی  ماهيان  و آسایشگاه  پرورشگاهزادگاه،   عنوانه ها نيز ب رودخانه  مصبی  (. ناحيه1931؛ عباسی،  1911

دارند   فراوان  ، اهميت یا رهاسازی  از تكثير طبيعی  مهاجر حاصل  های گونه ماهيان بچه  چراگاه  عنوانه ( و نيز ب1911و همكاران، 

 ، مدیریت ، حفاظتی ، رفتار شناختی شناختی ، بوم تكامل از نظر  آبی  های سامانه در بوم  ماهيان  (. بررسی1911همكاران، عباسی و )

  .(Lagler et al., 1962) است  حائز اهميت  ماهی  ذخایر و پرورش  برداری ، بهره آبی  منابع

برخی از جمله ماهيان مهاجر در  شان داد که پراکنش ماهيانسوابق مطالعات ماهی شناسی در آب های استان گيالن ن  ررسیب

 1911، 1911  ،و همكاران  عباسی، 1911  ،نظری؛ 1911 ، سرپناه ؛1911،کریمپور مورد بررسی قرار گرفته است ) ها رودخانهاز 

و مراکز تحقيقاتی در  های اخير اداره کل شيالت. در سال(1931،  1915،  1911،  عباسی، 1931و  1931،  1911،  1911، 

اند های ترویجی سودمندی را در رودخانه ها به منظور تكثير طبيعی ماهيان حوضه دریای خزر انجام دادهاین حوزه، فعاليت

های لوندویل، چلوند، لمير و چوبر انجام  رودخانه(. در این راستا، تاکنون شناسایی ماهيان  1931)نادری جلودار و همكاران، 

 تيخصوص وضعبه وها های ماهيان موجود در این رودخانهتنوع و فراوانی گونه تعيين بادر نظر دارد که  یبررس نیا. است نشده

و تكثير  ی ذخایربازساز دررا ها رودخانه نیا تياهمو تهيه شناسنامه شيالتی، نقش و  مهاجر انيماه یهاگونه یفراوانو  حضور

 شخص نماید.م خزر یایدر یاقتصاد مهاجر انيماه یعيطب

 كار مواد و روش

های لوندویل، چلوند، لمير، حویق و چوبر در شمال ایران و در جنوب غربی دریای خزر و بين شهرستان های تالش و   دخانهرو

سير م  طولو نيز یز رآب  هضد، حونگيرمی  سرچشمه  ميانی  طالش  از ارتفاعات و( 1آستارا در غرب استان گيالن قرار دارد )شكل 

  تقسيم  و کوهستانی  ای کوهپایه ، ای ، جلگه ساحلی  مناطق  ها به ناهمواری  و تيپ  زمين  از نظر شكل ها متفاوت بوده و آناصلی 

ویژه موانع ه های مورد نظر و ماهيان ب رودخانه  و بيولوژیك  اکولوژیك  هایویژگی  به  با توجه (.1931فریدمجتهدی، ) د نشومی

ها، ایستگاه و در سایر رودخانه 1در لمير ،  برداریهای نمونهسير رودخانه، فاصله از دریا و امكان دسترسی به ایستگاهموجود در م

کيلومتری دهانه  11در منطقه باال یا ميانی رودخانه و بسته به رودخانه بين حدود  1که ایستگاه شد، طوری  انتخابایستگاه  5

ترین ( در پایين1)در لمير ایستگاه  5يلومتری دهانه رودخانه )چلوند( قرار داشته و ایستگاه ک 1)لوندویل و حویق( تا حدود 
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صيد   از دستگاه  و با استفاده 1911 در تابستان  ماهيان  برداری نمونه(. 1نقطه رودخانه )نزدیك دهانه( قرار داشتند )جدول 

برداری از نمونه صيد،  حجم  به  و بسته  گرفت  ( صورتدهانه  ایستگاه درفقط متر ) ميلی 1   با چشمه ایتور محاصره و الكتریكی

ر د قرارگرفتند.  درصد، مورد بررسی 11در فرمالين  شده  تثبيت و یا  تازه  ورتبه صو   انجام  تصادفی بطور ماهيان صيد شده

قرار   مورد بررسی  ستيكورفومتریك و مریم و مشخصات  کلی  از نظر توصيف  ایستگاه هر  های ، نمونه شناسی ماهی  آزمایشگاه

؛  1911؛ عبدلی،  1311ایران و دریای خزر )کازانچف،   شيرین  آب انـموجود در مورد ماهي  ابعـاز من  و با استفاده  ندرفتـگ

. در آمد بدست  ها در ایستگاه  هر گونه  فراوانی  آنها شد و سپس  شناسایی  به  اقدام( Coad, 2007؛: 1911و همكاران،   عباسی

(  Froese and Pauly, 2019 ; Esmaeili et al., 2018نهایت اسامی علمی ماهيان با توجه به منابع جدید معتبر )

 کنترل و به روز شد.

 

 

 موقعيت رودخانه های مطالعاتی در غرب استان گيالن  -1شكل 

 

 های مورد بررسی )غرب استان گيالن( مختصات جغرافيایی ایستگاه های مطالعاتی در رودخانه -1جدول 

 
 5ایستگاه  1ایستگاه  9ایستگاه  5ایستگاه  1ایستگاه 

 عرض طول عرض طول عرض طول عرض طول عرض طول

 91˚ 13ʹ 11˚ 59ʹ 91˚ 13ʹ 11˚ 55ʹ 91˚ 11ʹ 11˚ 51ʹ 91˚ 11ʹ 11˚ 11ʹ 91˚ 11ʹ 11˚ 11ʹ لوندویل

 91˚ 11ʹ 11˚ 59ʹ 91˚ 11ʹ 11˚ 55ʹ 91˚ 11ʹ 11˚ 55ʹ 91˚ 11ʹ 11˚ 51ʹ 91˚ 11ʹ 11˚ 13ʹ چلوند

 - - 91˚ 11ʹ 11˚ 51ʹ 91˚ 11ʹ 11˚ 59ʹ 91˚ 11ʹ 11˚ 51ʹ 91˚ 11ʹ 11˚ 19ʹ لمير

 91˚ 11ʹ 11˚ 51ʹ 91˚ 11ʹ 11˚ 51ʹ 91˚ 11ʹ 11˚ 55ʹ 91˚ 11ʹ 11˚ 51ʹ 91˚ 11ʹ 11˚ 51ʹ چوبر

 91˚ 13ʹ 11˚ 51ʹ 91˚ 13ʹ 11˚ 51ʹ 91˚ 11ʹ 11˚ 55ʹ 91˚ 11ʹ 11˚ 51ʹ 91˚ 11ʹ 11˚ 51ʹ حویق
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 نتایج و بحث

کپورماهيان   خانواده 11 از  گونه 55  به  متعلق  گردید که  صيد و شناساییها  رودخانه  از این  ماهی  نمونه 1115در مجموع تعداد 

(Cyprinidae( رفتگرماهيان ،)Cobitidae)( آزادماهيان ،Salmonidae( گاوماهيان ،)Gobiidaeکفال ،) ماهيان

(Mugilidaeآذین ،)( ماهيانAtherinidaeپشه ،)( ماهيانPoeciliidaeنی ،)( ماهيانSyngnathidaeسوف ،) ماهيان

(Percidae( و خارماهيان)Gasterosteidae)  1/11گونه و  1% و گاوماهيان با 1/11و   گونه 15با  کپورماهيانبوده که %

، 1911: عباسی و همكاران، 1919ودند. چنين غالبيتی در رودخانه های دیگر حوزه خزر )عبدلی، بيشترین تعداد گونه را دارا ب

های آن سازگاری مناسبی با شرایط دهد گونهنتایج نشان می این ( نيز مشاهده شد.1931،  1915، 1911عباسی ؛ 1931، 1911

خزر را   دریای  جنوبی  حوزه  شيرین  هایو آب  داخلیجاری منابع های آبدر ها يت جمعيتی آنغالب لذا و اندها پیدا کردهرودخانه

 .(Whitton, 1975; Winfield and Nelson, 1991) داد  ربط  خانواده  این  ای گونه  و تنوع  متفاوت  نياز زیستی  به  توانمی

 گونه 13ين در رودخانه های حویق با گونه ماهی مشاهده شد که مشابه با مطالعه پيش  51تا  11ها همچنين در این رودخانه

باشد. طی ( می1915گونه )عباسی،   51( و شفارود با 1931گونه )عباسی و همكاران،  11کرگانرود با (، 1911)عباسی، 

های تواند به خاطر شباهترودخانه وجود داشتند که این مسئله می 1گونه در  5رودخانه و  5گونه در هر  11بررسی کنونی، 

ها از ماهيان مصبی )نظير گاوماهی شنی ها و نيز برخورداری این رودخانهژیك این رودخانه ها به هم و سازگاری این گونهاکولو

نيازها،  ، اکولوژیكی  مختلف  شرایط  که معتقد استSheldon (9191 ،) و کفال( یا مهاجر )مانند ماهی سفيد و سياه کولی( باشد.

 ،نماید می  را مشخص  مختلف  های گونه  و پراکنش  تراکم  ، ميزان زیست  آنها با محيط هایگاریو ساز  موجودات  غذایی  روابط

بنابراین فراوانی ناچيز سس ماهی کورا و عدم مشاهده قزل آالی خال قرمز در لوندویل، چلوند و لمير، ممكن است مربوط به 

تر و شاید آلودگی بيشتر های کمتر و کم عمق، وجود گودالها نظير سيالب های شدیدترتر این رودخانهشرایط زیستی سخت

ای و آمورنما، مخرج لوله،  کاراس  انماهيقفقاز، زیاد مرواریدماهی   احتمال  بهها نسبت به دو رودخانه دیگر باشد. این رودخانه

از   ( برخی1931و  1911، 1911)  همكارانو   عباسی زیرا،  اندشده  رودخانهوارد این سفيد   ماهی  بچهگامبوزیا هنگام رهاسازی 

های گيالن ( آنها را تقریباً از تمامی رودخانه1931و  1911و عباسی )سفيدرود   و رودخانه  انزلی  تاالب  های آنها را در حوزه

 ند.ا نموده  گزارش

ونه را ماهيان غيربومی کشور گ 1گونه را ماهيان بومی و  11بررسی منشا پيدایش ماهيان طی بررسی کنونی نشان داد که 

شاه گونه از بچه ماهيان شامل  5همچنين  (.5  )جدولگردید تشكيل داده و هر دو فرم وحشی و پرورشی کپور معمولی مشاهده

در پایين دست و ( Anadromousرودکوچ )و سياه کولی از ماهيان دریازی  ماهی سفيدکولی، کپور معمولی، ماش ماهی، 

گونه  11های مورد بررسی نشان داد که ای ماهيان به تفكيك رودخانهها مشاهده شدند. بررسـی ترکيب گونهمصب این رودخانه

های فوق وجود دارند. همچنين گونه فقط در یكی ازرودخانه 5رودخانه و  5گونه در  5رودخانه،  1گونه در  5رودخانه،  5در هر 
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(. بررسی درصد فراوانی ماهيـان به 5ونه( ماهی زیست می نمایند )جدول گ 11گونه )در لمير  51تا  13ها در این رودخانه

غالب بوده   یـماه سياهماهی و  اطهـخيترتيب های لوندویل، چلوند، چوبر و حویق بهها نشان داد که در رودخانهتفكيك رودخانه

ماهی و   سياهشته اما در رودخانه لمير ابتدا و سپس گونه های شاه کولی، رفتگرماهی، گاوماهی ایران و سس ماهی کورا قرار دا

%، 9/1کولی با %، شاه5/53ماهی با %، سياه1/95ماهی با بيشترین درصد را دارا بودند. به طور کلی، خياطه یـماهاطهـخيسپس 

 11الب بوده و % جمعيت ماهيان غ5/5% و سس ماهی کورا با 3/5%، ماهی سفيد با 1/5%، گاوماهی ایران با 1/1رفتگرماهی با 

های لوندویل، چلوند، لمير، در رودخانه  کپورماهيان% جمعيت را تشكيل دادند. در بين ماهيان، خانواده 11گونه مابقی حدود 

% جمعيت 1/15% و 5/11%، 5/15%، 1/15%، 9/11%، 1/11ترتيب با تشكيل حدود چوبر و حویق و نيز کل منطقه مطالعاتی به

ای و بقيه مهاجر و یا مصبی )دریایی( بودند، در ها رودخانهدرصد گونه 11ها، حداقل ر این رودخانهدماهيان، غالب بودند. 

گونه مصبی، در شفارود )عباسی،  9گونه مهاجر و  5ای، گونه رودخانه 11( 1911مطالعات پيشين، رودخانه حویق )عباسی، 

-گونه رودخانه 11( نيز 1931در کرگانرود )عباسی و همكاران، گونه مصبی و  1گونه مهاجر و  1ای، گونه رودخانه 11( 1915

 ها دارد. رودخانه شباهت زیادی با آن 5گونه مصبی بودند که نتایج بررسی کنونی در  1گونه مهاجر و  1زی، 

زیرا  تنها آالی خال قرمز و سوف حاجی طرخان بود زی بومی، کمترین پراکنش و تعداد مربوط به قزلدر بين ماهيان رودخانه

 ها و با فراوانی بسيار ناچيز وجود داشتند لذا بایستی از نظر حفاظتی، مورد توجه قرارگيرند. در یكی از رودخانه

 نتایج بر حسب منطقه مطالعاتی نيز نشان داد که در منطقه ميان دست رودخانه های لوندویل، چوبر و حویق به ترتيب

اند ترتيب سياه ماهی و خياطه ماهی غالب بودهر چلوند فقط خياطه ماهی و در لمير بههای خياطه ماهی و سياه ماهی، دگونه

ماهی، گاوماهی ایران و سس ماهی کورا در منطقه ميان دست منطقه ماهی، سياههای خياطهطورکلی گونه(. به9)جدول 

% جمعيت ماهيان را تشكيل دادند. وجود 11/1آالی خال قرمز تنها % و قزل1/1% و 1/1%، 1/91%، 1/51ترتيب مطالعاتی به

ها نشانگر شرایط خاص و نسبتا سخت مانند سرعت جریان باال، های ماهی در منطقه ميان دست از رودخانهتعداد کم از گونه

( 1931باشد. بررسی نشان داد که در ميان دست کرگانرود )عباسی و همكاران، دمای آب کم، بستر سنگالخی و غيره می

( خياطه 1911درصد، در ميان دست رودخانه حویق )عباسی،  1/55ماهی و سياه 1/55کورا ، سس ماهی1/15ماهی خياطه

، 3/55ماهی ( خياطه1915درصد و در ميان دست شفارود )عباسی،  5/11ماهی و سياه 5/59کورا ماهی، سس3/55ماهی 

تشكيل دادند که مشابه نتایج مطالعه حاضر بيانگر غالبيت  درصد جمعيت ماهيان را 5/11ماهی و سياه 5/59ماهی کورا سس

 درصد و در 5/51و گاوماهی  1/13، سياه ماهی 3/51ماهی به ترتيب خياطههمچنین در رودخانه چالوس این چند گونه است. 

( 1919عبدلی، دند )را تشکیل دا درصد جمعيت ماهيان 1/51و گاوماهی  3/55ماهی ، سياه1/15ماهی به ترتيب خياطهسردآبرود 

 که شباهت باالیی با نتایج بررسی حاضر دارد.
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 رودخانه های مورد بررسی )غرب استان گيالن(ماهيان در  درصد فراوانی – 5 جدول

 ردیف نام علمی فارسینام  لوندویل چلوند لمیر چوبر حویق

 Alburnoides samiii 1 خياطه ماهی سميعی 95/11 15/11 11/11 11/95 11/93

 Alburnus chalcoides 5 خزری شاه کولی 31/5 19/1 11/11 11/1 11/1

 Alburnus hohenackeri 9 قفقازمرواریدماهی  11/1 11/1 11/1 11/1 13/1

 Barbus cyri 1 سس ماهی کورا 11/1 93/1 31/1 11/5 11/1

 Capoeta razii 5 رازی سياه ماهی 51/51 59/11 55/11 15/51 15/53

 Carassius gibelio * 1 کاراس 59/1 53/1 51/1 13/1 53/1

 Cyprinus carpio 1 کپور معمولی 53/1 51/1 15/1 59/1 11/1

 Leuciscus aspius 1 ماش ماهی  11/1 13/1 11/1 11/1 11/1

 Pseudorasbora parva * 3 آمورچه-آمورنما 51/1 51/9 13/1 15/1 13/1

 Rhodeus amarus 11 یمخرج لوله ا 11/1 11/1 11/1 11/1 51/1

 Rutilus kutum 11 ماهی سفيد 59/1 13/9 15/5 55/1 51/1

 Vimba persa 15 سياه کولی خزری 11/5 93/1 11/1 11/1 51/1

 Cobitis saniae 19 رفتگرماهی سانيا 15/1 11/3 51/1 11/1 91/1

 Salmo fario 11 قزل آالی خال قرمز 11/1 11/1 11/1 11/1 53/1

 Neogobius caspius 15 گاوماهی خزری 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1

 Neogobius pallasi 11 گاوماهی شنی 11/1 13/9 51/1 13/9 53/1

 Ponticola gorlap 11 گاوماهی سرگنده 11/1 31/1 19/1 11/1 53/1

 Ponticola iranicus 11 گاوماهی ایران 91/1 13/1 11/9 11/5 19/3

 Chelon aurata * 13 کفال طالیی 13/1 11/1 15/1 91/1 13/1

 Chelon saliens * 51 کفال پوزه باریك 59/1 15/1 95/1 11/1 51/1

 Atherina caspia  51 گل آذین ماهی 51/1 11/1 11/1 11/1 15/5

 Gambusia holbrooki * 55 گامبوزیا 15/1 11/1 19/1 91/1 51/1

 Syngnathus caspius 59 نی ماهی خزری 11/1 91/1 11/1 11/1 53/1

 Perca fluviatilis 51 سوف حاجی طرخان 11/1 91/1 11/1 11/1 11/1

 Gasterosteus aculeatus * 55 ماهی سه خاره 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1

   تعداد گونه  - 13 51 11 13 51

 شدعالمت ستاره در ستون نام علمی گونه ها، نشانگر منشاء غير بومی بودن ماهی می با

 

 رودخانه های مورد بررسی )غرب استان گيالن(منطقه ميان دست در شناسایی شده ماهيان  درصد فراوانی – 9 جدول

 ردیف نام علمی لوندویل چلوند لمیر چوبر حویق

51/11 11/51 31/11 11/19 13/51 Alburnoides samiii 1 

11/11 11/1 13/5 51/1 51/9 Barbus cyri 5 

59/55 51/95 11/51 51/5 11/99 Capoeta razii 9 

19/1 - - - - Salmo fario 1 

11/11 59/5 13/5 11/11 31/5 Ponticola iranicus 5 

   تعداد گونه  1 1 1 1 5
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های ماهی جمعيت خوبی داشتند، به طوری که در رودخانهماهی و سياهها نيز عمومًا خياطهدست این رودخانهدر منطقه پایين

ماهی و ماهی، خياطترتيب سياههای لمير و چوبر بهماهی و رفتگرماهی، در رودخانهماهی، سياهترتيب خياطهو چلوند به لوندویل

گونه  1طورکلی (. به1ماهی، گاوماهی ایران غالب بود )جدول ماهی و سياهرفتگرماهی و در رودخانه حویق پس از خياطه

% 1/11%، 1/91%، 1/91ترتيب ماهی و گاوماهی ایران در منطقه پایين دست منطقه مطالعاتی بهماهی، رفتگرماهی، سياهخياطه

گونه ماهی مهاجر در این منطقه % جمعيت ماهيان را تشكيل دادند و هيچ1/3گونه دیگر تنها حدود  3% جمعيت و 1/1و 

 9/91ماهی و سياه 1/55ماهی ( خياطه1931ن، مشاهده نشد. بررسی نشان داد که در پایين دست کرگانرود )عباسی و همكارا

درصد و  1/15ماهی و سياه 1/11ماهی کورا ، سس 5/19ماهی ( خياطه1911درصد، در پایين دست رودخانه حویق )عباسی، 

درصد جمعيت  1/15ماهی و سياه 1/11ماهی کورا ، سس 5/19ماهی ( نيز خياطه1915در پایين دست شفارود )عباسی، 

 را تشكيل دادند که که مشابه نتایج مطالعه حاضر بيانگر غالبيت این چند گونه است. ماهيان

 

 رودخانه های مورد بررسی )غرب استان گيالن(منطقه پایين دست در شناسایی شده ماهيان  درصد فراوانی – 1 جدول

 ردیف نام علمی لوندویل چلوند لمیر چوبر حویق

11/15 11/51 15/15 91/15 35/55 Alburnoides samiii 1 

55/1 59/9 11/5 15/1 93/1 Alburnus chalcoides 5 

51/1 11/1 11/1 55/1 59/1 Barbus cyri 9 

15/15 91/95 51/51 11/51 11/95 Capoeta razii 1 

- 15/5 91/1 13/1 11/1 Carassius gibelio  5 

- 95/1 13/1 - 11/1 Cyprinus carpio 1 

- 15/1 19/1 11/1 - Pseudorasbora parva  1 

- 11/1 53/1 15/1 11/1 Rutilus kutum 1 

- 15/1 - 53/1 11/1 Vimba persa 3 

91/1 11/11 51/11 15/11 11/1 Cobitis saniae 11 

15/1 - 59/5 - 11/1 Ponticola gorlap 11 

53/1 31/1 11/5 91/11 11/1 Ponticola iranicus 15 

- 95/1 51/1 11/1 93/1 Gambusia holbrooki  19 

   تعداد گونه  15 11 15 15 1

 

متری دهانه تا خط مرزی ساحل )دریا(، عموماً غالبيت با  111ها، یعنی فاصله حدود در منطقه مصبی )دهانه( این رودخانه

اهی بوده ولی بين های مهاجر نظير شاه کولی، ماهی سفيد و ماهيان مصبی نظير گاوماهی شنی و گل آذین مماهيان گونهبچه

ترتيب شاه کولی، سياه کولی و ماهی سفيد، طوری که در مصب رودخانه لوندویل بهرودخانه نيز اختالف دیده شد، به 5مصب 

کولی، در مصب در مصب رودخانه چلوند، ماهيان کاراس، گاوماهی شنی، آمورنما و ماهی سفيد، در مصب رودخانه لمير شاه
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ترتيب شاه کولی، گل آذین ماهی، کولی، گاوماهی شنی و ماهی سفيد و در مصب رودخانه حویق بهشاهترتيب رودخانه چوبر به

گونه شاه کولی، گاوماهی  5طورکلی در مصب منطقه مطالعاتی، (. به5سفيد جمعيت خوبی داشتند )جدول سياه ماهی و ماهی

% جمعيت ماهيان را تشكيل 1/1% و 1/1%، 1/11%، 1/11، %1/95ترتيب حدود شنی، ماهی سفيد و مشترکا کاراس و آمورنما به

دادند که سه گونه نخست رودکوچ یا مصبی و دو گونه آخر، غير بومی کشور بوده و احتماالً همراه بچه ماهيان رودکوچ به این 

%، کپور 1/1سياه کولی  % جمعيت ماهيان را تشكيل دادند. بچه ماهيان5/91گونه دیگر تنها حدود  11اند. ها وارد شدهرودخانه

درصد جمعيت  3/13% تعداد ماهيان را شامل شدند، بنابراین بچه ماهيان مهاجر جمعاً حدود 99/1% و ماش ماهی 1/9معمولی 

 را در مصب منطقه مطالعاتی داشتند.

 تان گيالن(رودخانه های مورد بررسی )غرب اسمنطقه مصبی )دهانه( در شناسایی شده ماهيان  درصد فراوانی -5 جدول

 ردیف نام علمی لوندویل چلوند لمیر چوبر حویق

19/51 99/91 35/11 51/1 11/93 Alburnus chalcoides 1 

53/1 - - - 11/1 Alburnus hohenackeri 5 

53/1 15/1 11/1 55/1 11/5 Capoeta razii 9 

11/1 19/9 91/1 15/51 11/1 Carassius gibelio  1 

- 19/1 - 91/1 99/1 Cyprinus carpio 5 

- - - 11/1 - Leuciscus aspius 1 

31/1 15/1 53/3 55/11 11/1 Pseudorasbora parva  1 

59/1 - - - - Rhodeus amarus 1 

15/3 11/15 53/3 91/11 31/3 Rutilus kutum 3 

59/1 11/1 15/1 11/1 11/11 Vimba persa 11 

55/5 53/1 15/1 11/1 95/5 Cobitis saniae 11 

11/1 19/1 - - - Neogobius caspius 15 

11/1 11/51 11/9 11/11 31/5 Neogobius pallasi 19 

59/1 11/3 11/5 13/5 11/1 Ponticola gorlap 11 

31/1 15/1 - - - Ponticola iranicus 15 

11/9 15/1 99/1 11/1 99/1 Chelon aurata  11 

59/1 53/1 11/1 15/1 15/9 Chelon saliens  11 

51/11 11/1 39/1 13/5 33/9 Atherina caspia  11 

59/1 11/1 15/1 - 95/9 Gambusia holbrooki  13 

11/1 51/5 - 11/1 11/1 Syngnathus caspius 51 

- - - 11/1 - Perca fluviatilis 51 

59/1 - - 51/1 - Gasterosteus aculeatus  55 

   تعداد گونه  11 11 19 11 13

 

(، در 1931درصد )عباسی و همكاران،  1/99و سياه ماهی  5/19بررسی نشان داد که در مصب کرگانرود، مرواریدماهی قفقاز 

-، سياه1/53کولی ( و در مصب شفارود شاه1911درصد )عباسی،  1/51ماهی و سياه 9/51کولی مصب رودخانه حویق شاه
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گر غالبيت این ( جمعيت ماهيان را تشكيل دادند که نشان1915)عباسی،  درصد 1/11و کفال  1/11، ماهی سفيد 1/13ماهی

  نقشها  رودخانه  دست پایين  و منطقه  مصبباشد. های مورد بررسی، میهای مشابه رودخانهچند گونه در این ناحيه رودخانه

: 1311،  )کازانچفو غيره داشت  اسمزی  يمتنظ ،  تغذیه ، پناهمانند و مصبی   دریایی  ماهيان  زندگی  چرخه در  بسيار مهمی

Bond, 1979)  گل آذین ماهی، گل آذین ماهی و نی ماهی نيز  باریك  پوزه  ،طالیی  کفالمصبی به ویژه   ماهيانکه در مورد،

 نماید.صدق می

  و غيره  آلودگی  در دریا، افزایش  یهرو صيد بی ها و  رودخانهبرداری بسترافزایش  ،ها خشكسالی بروزاخير با   در سالهای  متاسفانه 

آستارا، که امكان گذر ماهيان مهاجر را به مناطق باالدست  –های بزرگ مسير اصلی تالش به ویژه وجود بند در زیر پل

انبوهی تعداد   ساالنه نظر مردم محلی طبق،  است شده  کاسته  هارودخانه  این  اقتصادی  از ارزشندرت نمود، غيرممكن و یا به

ها و تعداد محدودی ماهی آزاد و دهان گرد کولی به اغلب این رودخانهکولی و شاهای سياهماهی سفيد و تعداد قابل مالحظه

است. فراوانی ناچيز نمودند که در دهه اخير کم یا به شدت کم شده می  مهاجرتهای مورد بررسی  رودخانهبرخی از   بهخزری 

  ذخایر ماهيان  در بازسازی ها رودخانه  ناچيز این  اهميتسفيد و سياه کولی در این رودخانه نشانگر ماهيان مهاجر نظير ماهی

و   ها و مسير پر پيچ گودالسنگی مناسب، بستر بدليل برخورداری از  هانيست زیرا همه این رودخانهاخير   هایمهاجر در سال

ماهی سفيد، سياه کولی، شاه کولی  نظيرسنگ دوست مهاجر خمریزی ماهيان مهاجرتی و ت  نيازهایبا   ناسبتمکافی   و دبی  خم

برداری در بوده و به عالوه بررسی کنونی بدليل محدودیت مالی )عدم نمونه( Luciobarbus capito)  سرگنده ماهی سس و

  .نشان دهد تواند وضغيت واقعی و کامل این رودخانه ها را در ترميم ذخایر این ماهيانفصول مختلف( نمی

در سواحل دریای استان گيالن به ترتيب  1935تا  1931( از سال 1931طبق اطالعات موجود )سالنامه آماری شيالت ایران، 

درصد آن را ماهی سفيد تشكيل  51تن ماهی استخوانی صيد شده که بيش از  1111و  1311، 1111، 3111، 1311حدود 

تن،  51تن، کپور معمولی  5351نيز در استان گيالن، ماهی سفيد حدود  1931-35داد. طبق آمارهای موجود، در فصل صيد 

دهد. لذا این تن صيد شد که اهميت اقتصادی آنها را نشان می 5/1تن و ماش ماهی حدود  1/5تن، شاه کولی  1/1سياه کولی 

اشته باشند و هم نقش مهمی در صيد توانند نقش مهمی در بازسازی طبيعی ذخایر ماهيان مهاجر سنگ دوست دها میرودخانه

، 1111تعداد  1911های مناسبی برای رهاسازی بچه ماهيان سفيد هستند. در سال های ها نيز محلمولدین و برخی از آن

های لمير، ترتيب از دهانه رودخانهعدد مولد ماهی سفيد به 9511و  5511، 1511تعداد  1911عدد و در سال  5351و  9191

و  559، 151ترتيب به 1911ویق توسط مرکز تكثير و بازسازی ذخایر شهيد انصاری رشت صيد شد که در سال چلوند و ح

ها استحصال گردید کيلوگرم تخم ماهی سفيد از این رودخانه 111و  511، 111ترتيب به 1911کيلوگرم و در سال  999

 دهد. ها را نشان میودخانه( که تنها بخشی از اهميت شيالتی این ر1911)درویشی و سبحانی، 
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 ترویجی  یافته

دست  نیيپا زيمصب و ن در یکول اهيو س یماش ماه ،یمعمولکپور  ،ی، شاه کولديسف یشامل ماه مهاجر انيبچه ماه مشاهده

 از  باشد. با جلوگيرییستلزم داشتن رودخانه مناسب مم ،آنها یعيطب رياستمرار تكث اميدبخش بوده ورودخانه ها  نیا

راهرو   ، احداث  کوچ  در فصل رودخانه   دهانه  ، باز نگهداشتن ها ورود آالینده کنترلآب،   بی رویه برداری  بهره و رویه بی  بسترزدایی

 نیاتا  شيدبهبود بخ یادیمقدار ز بهها را  این رودخانه وضعيت  وانتیم یغيرمجاز در فصل کوچگر  صيادان  کنترل  و بویژه  ماهی

به داشتن  از. برای این کار، نيدننمای ءهمچون گذشته ایفا كیاکولوژ و  خود را از نظر اقتصادی  اصلی  ها بتوانند نقشهرودخان

در  انیآبز ریدراز مدت از ذخا داریپا یبرداردر جهت حفظ و بهره یها با مشارکت مردمحفاظت از رودخانه یجیبرنامه ترو

 باشد.یمسئوالنه م یريگيماه تیریچهارچوب مد

  و قدردانی تشکر

بررسی استعدادیابی آبزی پروری در رودخانه های مهم استان گيالن توسط پژوهشكده آبزی پروری   پروژه  در قالب  بررسی  این

، مهندس زحمتكش، نوروزی  انآقایهمكاری صميمانه مسئولين وقت و همكاران نمونه برداری از آبهای داخلی صورت گرفته لذا 

 .  می گردد و حسن پور در نمونه برداری ماهيان سپاسگزاری صيادرحيم، صداقت کيش
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Abstract 

The Caspian rivers has importance roles in spawing sites of fishes and regeneration of 

anadromous fishes in natural proliferation. Lavandvil, Chelvand, Lemir, Hevigh and Chowbar 

rivers are located in west of Guilan province. These rivers are important for having the special 

fish population, spawning of migratory fishes and feeding of estuary fishes. Main purposes of 

this paper is to the role of these rivers in restoring of Caspian Sea anadromous fish species. So 

diversity and abundance of fishes has been studied in these riveres. Sampling has been done 

in 5 stations of studied rivers with electrofishing and small-meshed beach seine gears in 2007. 

Results showed 25 fish species belong to 10 families exist in the rivers and Cyprinidae with 

12 species and 82.6% of total populations was dominant. 19 fish species were native or 

endemic and 6 species alein, too. The study showed 5 species belong to anadromous fishes: 

Alburnus chalcoides, Cyprinus carpio, Leuciscus aspius, Rutilus kutum and Vimba persa,and 

they  migrate from sea into these rivers for spawning, and the abundance of A. chalcoides and 

R. kutum was realtively good but the others, few. Thus, it is essential to have an extensional 

programm for protecting rivers with popular corporation in responsible fishery management 

system, for conservation and long sustainable exploitation of valuable and commercial fish 

sepecies.  

Keywords: Fish, anadromous fish, stock, Guilan Province, Caspian Sea.  
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