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  1چکیده
شناختی  ایی مهاجر از دیدگاه تجاري و بومهاي مصبی در تکمیل چرخه تولیدمثلی و بازماندگی ذخایر ماهی دری رودخانه

بررسی حضور و عبور ماهیان باالروي دریایی در باالدست رودخانه کارون  منظور هاین مطالعه باهمیت بسیار زیادي است.  داراي
شرقی)  48° 17́ 3/20ʺشمالی و  29° 30́ 1/11ʺ(سازه سد مارد محل احداث بررسی لزوم احداث مسیر عبور ماهی در جهت 

ماه  از بهمنگیر و با کمک صیادان محلی منطقه  از ماهیان رودخانه با استفاده از تور گوشماهانه برداري  انجام گردید. نمونه
هاي مختلف ماهی در منطقه مورد مطالعه، فقط ماهی صبور از لحاظ  انجام شد. از میان گونه 1398ماه  تا خرداد 1397

مطالعات مربوطه مصب تا باالدست نیاز دارد.  رود و کارون از هاي بهمنشیر، اروند فیزیولوژیکی به حضور در طول رودخانه
دهد که در طول دوره  نتایج نشان میاي انجام پذیرفت.  صیاد و عملیات میدانی رودخانه 30به شکل تهیه پرسشنامه براي 

اده از ترکیب صید را به خود اختصاص د درصد 23/95که  طوري ترین گونه در منطقه بوده به مورد مطالعه ماهی صبور فراوان
) مکعبتعداد در متر 129 ± 1/4(ماه تا خرداد) مکعبتعداد در متر 18 ± 2/1(ماه  چنین فراوانی این ماهی از اسفند هم است.

 متر تور در روز) و تناژ ماهی 100کیلوگرم ماهی در هر  CPUE )6/8 ± 7/166شاخص  دهد. روند افزایشی را نشان می
براساس قیمت فروش صیادي  باشد. ماه داراي حداکثر مقدار می تن) صید شده نیز در اردیبهشت 337/18 ± 63/0صبور (

میلیارد تومان بوده  54/6این ماهی در طول دوره مورد مطالعه، درآمد صیادان محلی فقط از صید ماهی مهاجر صبور بالغ بر 
اساس طرح این  بر. مارد آبادان کامالً ضروري استتیرانی ماهی رو براي سازه سد و قفل کش بنابراین احداث مسیر است.

که گرفته شده است  نظر هایی در در طرح سازه سد داراي بخش ،سازه سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان آماده شده براي
هاي کناري قفل کشتیرانی مارد  رژیم آبی دریچه تفاده قرار گیرد. در شرایط نرمالعنوان مسیر ماهی رو مورد اس تواند به می

توانند حجم کافی آب را براي ایجاد جریان سطحی با سرعت کافی براي  با دارا بودن سطح آب آزاد در طول سال می
رو براي ماهی صبور در محل  عنوان مسیرهاي ماهی ها به شنا کردن، به هاي صبور مهیا کرده و با تحریک این ماهی ماهی
حفاظت از این گونه با ارزش  منظور و مقرر گردید که بهبنابراین به طراحان سد پیشنهاد  ث سد مارد آبادان عمل نمایند.احدا

  هاي ماهی رو تعبیه و ساخته شود. در طراحی سازه سد مارد کانال ، حتماًو معیشت محلی مرتبط با آن شیالتی
  

  کشتیرانی، ماهی صبور، مهاجرت تولیدمثلیرودخانه کارون، قفل ، بازماندگی کلیدي: هاي هواژ
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  مقدمه
ترین رودخانه  عنوان طوالنی کارون به  رودخانه

ایران در پایان مسیر حرکت خود پس از عبور از شهر 
رود منشعب  هاي بهمنشیر و اروند اهواز به رودخانه

فارس منتهی  ها به خلیج شده و از طریق این رودخانه
گردد. بنابراین، با توجه به وضعیت توپوگرافی  می

فارس رودخانه  منطقه و نیز رژیم جزر و مدي خلیج
ه بهمنشیر و اروندرود با کارون از طریق دو رودخان

باشد و بر همین  فارس در ارتباط می حوضه آبی خلیج
عنوان یک اکوسیستم  شناختی به اساس از دیدگاه بوم

داراي الگوهاي  فرد براي آبزیان به مهم و منحصر
  گردد.  مهاجرتی دریا به رودخانه محسوب می

هاي مهم و با  دهد که گونه مطالعات نشان می
 ماهیان کفال دریایی هاي مختلف خانوادهارزشی از 

)Mugilidae(ماهیان ، شانک )Sparidae(ماهیان ، شگ 
)Clupeidae(ماهیان ، شوریده )Sciaenidae( ،

 ماهیان ، حلوا)Sillaginidae( ماهیان شورت
)Stromateidae(ماهیان ، شهري )Lethrinidae (و 

در رودخانه بهمنشیر،  )Soleidae( ماهیان کفشک
هایی از رودخانه کارون  اروند رود و حتی در بخش

برخی از این ). 2013(عبیدي نیسی، حضور دارند 
ها داراي رفتارهاي مهاجرتی بوده و برخی همراه  ماهی

فارس به مسیر رودخانه وارد  با جریان جزر و مد خلیج
دلیل قابلیت تحمل دامنه وسیع تغییرات  شده و به

گاهی تا اواسط رودخانه و حتی تا شهر اهواز  شوري
ها  کنند و حضور آن سمت باالدست حرکت می نیز به

گردد.  در ترکیب صید صیادان محلی مشاهده می
اي  ها در مسیرهاي رودخانه بنابراین حضور این ماهی

نه تنها داراي ارزش اکولوژیکی و زیستی است بلکه 
و صیادان نقش بسیار مهمی را در معیشت مردمان 

  نمایند. محلی منطقه ایفا می
هاي بهمنشیر و اروندرود تنها و  در رودخانه

ترین ماهی مهاجر دریایی که براي انجام تولیدمثل  مهم

و در نتیجه بقاء و ادامه نسل خود به مهاجرت و 
حضور در باالدست رودخانه نیازمند است؛ ماهی 

ها  باشد. سایر ماهی می )Tenualosa ilisha( صبور
یا کامالً پوتادرموس هستند، یا کامالً دریایی هستند و 

ثیر جریانات أت تحت تنهاحضورشان در رودخانه 
ویژه  دریایی و جزر و مدي و محیط مناسب مصبی به

ها است و هیچ وابستگی  نظر شوري براي آن از نقطه
فیزیولوژیکی به رودخانه ندارند. گروه سوم ماهیان 

چه ی بیاح هستند که اگرچون ماه کاتادرموسی هم
مراحل رشدي خود را در دهانه و مصب رودخانه 

دلیل شباهت محیط رودخانه از  گذرانند و نیز به می
نظر پارامترهاي محیطی با دریا توانایی حضور در  نقطه

کانال میانی رودخانه را نیز دارند ولی از نظر تولیدمثلی 
خانه و فیزیولوژیکی وابستگی به مناطق باالدست رود

ترین ماهی در  ندارند. با توجه به نکات ذکر شده مهم
نظر از دیدگاه ارتباط و نیاز به سازه ماهی منطقه مورد

ها  باشد و سایر گونه ) میT. ilishaرو ماهی صبور (
لی جایی در دو سمت سد مشک در صورت عدم جابه

ویژه تولیدمثل خود  براي طی مراحل زندگی خود و به
ز سوي دیگر حساسیت رفتاري نخواهند داشت. ا

اي  هاي رودخانه ماهی صبور در مواجهه با سازه
هاي آب  از تمامی گونه) 2002(الرینیر و تراویدي، 

تر است.  شیرین و دریایی دیگر موجود در منطقه بیش
در این مطالعه تمرکز و توجه بر روي ماهی  بنابراین

هاي تخصصی آن در  العمل صبور، نیازها و عکس
مواجهه با سازه سد و نیاز آن به احداث مسیرهاي 

  باشد. تخصصی ماهی رو می
پراکنش ماهی صبور  ،نظر جغرافیاي زیستی از نقطه

)T. ilisha ( تنها در شمال اقیانوس هند گزارش شده
است و در میان مسیرهاي اختصاصی مهاجرت این 

هاي بهمنشیر و  رودخانهماهی در شمال اقیلنوس هند 
هاي عمده مهاجرت ماهی  یکی از گذرگاه اروندرود

صبور جهت رسیدن به مناطق شمالی رودخانه کارون 
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به حساب این گونه ریزي  تخم براي انجام فرایند
به همین دلیل  ).2018(حسین و همکاران،  دنآی می

فعالیت صیادي اختصاصی جهت صید صبور در این 
ویژه در فصل مهاجرت آن بسیار زیاد  به ها رودخانه

این صید  محلی زیادي به بوده و هر ساله صیادان
  ).1994(قفله مارامازي، شوند  مشغول می ماهی

مهاجرت به درون ها چندین بار مسیر  این ماهی
را در طول زندگی خود و حتی قبل از ها  رودخانه

 بنابراین نه تنها کنند رسیدن به مرحله بلوغ طی می
ماهیان بالغ حاوي تخم بلکه ماهیان جوان نابالغ نیز 
مرتباً به رودخانه وارد شده و بر اساس مطالعات 

هاي  حتی تا سرشاخه )1995(قفله مارامازي، ین  پیش
نمایند. این حضور وسیع ماهیان  کارون نیز پیشروي می

هاي سنی  از دریا به رودخانه در گروه صبور مهاجر
عنوان یکی از  را به ها انهرودخ این مختلف ارزش

ترین عوامل حفظ ذخایر این ماهیان با ارزش و  مهم
ایجاد ساخت و سازها و  بنابراین دهد. تجاري نشان می

سدها در مسیر رودخانه باید با توجه به حضور این 
زمان با  ماهیان مهم تجاري برنامه ریزي گردد. تا هم

ي شهري و ها برداري دستیابی به اهداف مربوط به بهره
صنعتی رودخانه، ذخایر ارزشمند اکولوژیکی و 
شیالتی منطقه نیز حفظ شوند. زیرا این ذخایر نه تنها 

عیت نظر معیشتی جم از دیدگاه زیستی بلکه از نقطه
ثیرگذار است و معیشت أزیادي از بومیان منطقه نیز ت

سال تنها  بخشی ازتعداد زیادي از صیادان محلی در 
  ی مهاجر وابسته است.به حضور این ماه

  ها  هاي ایران ویژگی ) در مطالعه آب1997( کد
  مثلی ماهی صبور  و فرایندهاي مهاجرت تولید

)T. ilisha را گزارش کرده است. در این گزارش (
عمق حضور و زمان شروع مهاجرت تولیدمثلی و نیز 

توصیف فارس  سمت خلیج زمان مهاجرت برگشت به
بیولوژي ماهی  )1995قفله مارامازي ( شده است.

هاي کارون، دز،  ) را در رودخانهT. ilishaصبور (

رود و سواحل دریایی استان خوزستان  بهمنشیر، اروند
 و 2009( و همکارانمحمدي مورد بررسی قرار داد. 

ارزیابی ذخایر ماهی صبور در سواحل استان  )2010
 نژاد ککوچ خوزستان را مورد بررسی قرار دادند.

معیت ماهی الگوي مهاجرت و ساختار ج) 2015(
 شناسی فارس براساس ریخت غرب خلیج در شمال صبور

) را مورد بررسی قرار Sr:Caو میکروشیمی اتولیت (
  دادند. 

بخش عراقی برخی از مطالعات انجام شده در 
هاي باالیی  اروندرود نیز مهاجرت این ماهی به بخش

این رودخانه در رودخانه دجله و شمال شهر بصره را 
مختار و همکاران،  ؛ ال1999حسن،  ال(اند  گزارش کرده

) صید تجاري و بازاریابی 2011( دوباکل -ال ).2016
ماهی صبور را در بازار شهر بصره در جنوب کشور 

و همکاران محمد عراق مورد بررسی قرار داد. 
مکانی اجتماعات ماهی را در - ) تنوع زمانی2013(

بخش عراقی اروندرود مورد مطالعه قرار دادند. نتایج 
ترین گونه ماهی در این  این مطالعه نشان داد که فراوان
   باشد. می T. ilishaرودخانه ماهی صبور یا گونه 

در راستاي ارزیابی لزوم احداث سازه  پژوهشاین 
ماهی رو در طراحی تاسیات سد و قفل کشتیرانی مارد 
  (آبادان) در مسیر مهاجرت تولیدمثلی ماهی صبور 

)T. ilisha( انجام  شناسی شیالتی از دیدگاه بوم
به این معنی که ماهی صبور داراي  گردیده است.

شناختی و نیز ارزش تجاري است و  اهمیت بوم
بر حفظ ذخایر این ماهی، حفظ  نابراین عالوهب

هاي مرتبط با ذخایر این آبزي نیز باید مورد  اکوسیستم
در این  بنابراینحفاظت اکولوژیکی قرار بگیرند. 

مطالعه تالش گردیده است که از دیدگاه اکولوژیکی 
نیز به نیازهایی محیطی این ماهی با ارزش شیالتی 

هاي آب  احداث سازهرسد  نظر می بهپرداخته شود. 
هاي کشتیرانی از مهاجرت این ماهی  بند، سدها و قفل

سمت باالدست رودخانه ممانعت  با ارزش تجاري به
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براي بررسی احتمال  پژوهشاین  بنابرایننمایند و  می
حضور این ماهی در محل احداث سد جدید مارد و 
ارزیابی لزوم یا عدم لزوم تعبیه مسیر ماهی رو و تعیین 

   هاي مورد نیاز براي این مسیر انجام شده است. ویژگی
  

  ها مواد و روش
بررسی حضور و عبور ماهیان  منظور هاین مطالعه ب

منظور  باالروي دریایی در باالدست رودخانه کارون به
) Fish way(مسیر عبور ماهی  بررسی لزوم احداث

سازه سد مارد بینی شده براي احداث  محل پیشدر 
نقطه در نظر گرفته شده براي احداث انجام گردید. 

 29° 30´ 1/11ʺاین سد در مختصات جغرافیایی 
بین رودخانه کارون  شرقی 48° 17´ 3/20ʺو  شمالی

منظور بررسی حضور  بهو کانال انحرافی مارد است. 
ماهیان دریایی باالرو در منطقه مورد مطالعه ابتدا 

تهیه و از صیادان محلی مستقر در  اي پرسشنامه
دست سد مارد اطالعات صیادي  باالدست و پایین

 اي پرسشنامهآوري شد. جمعیت آماري  منطقه جمع
هاي  صیاد بوده است. پس از آن ایستگاه 30 مشتمل بر

دست رودخانه تعیین  برداري در باالدست و پائین نمونه
ر باالدست و دو ایستگاه در . دو ایستگاه دشد

دست محل در نظرگرفته شده براي احداث سد  پایین
برداري از  نمونه ).1(شکل مارد آبادان انتخاب شد 

با کمک  ،گیر ه با استفاده از تور گوشماهیان رودخان
و داراي مجوز صید از سازمان محیط صیادان محلی 
ها با استفاده از تور  انجام شد. ماهیزیست منطقه 

  صید شد. 12و  10گوشگیر با چشمه 
، فروردین، اردیبهشت و 1397طی چهار ماه اسفند 

هاي موجود در  برداري از ماهی نمونه 1398خرداد ماه 
دست محل استقرار سد و قفل  ست و پایینباالد

برداري  کشتیرانی مارد انجام گردید (مدت زمان نمونه
 به درخواست دلیل محدودیت در زمان طراحی سد و به

دلیل محدودیت  بهکارفرما به چهار ماه تقلیل یافت). 
برداري  نمونهزمانی زیاد جهت تکمیل طرح سازه سد، 

بررسی مجدد ترکیب صرفاً جهت هاي منطقه  از ماهی
هاي مهاجر باالرو در  اي و شناسایی گونه گونه

  رودخانه صورت پذیرفت. 

 

  
  . دست سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان نقشه منطقه مورد مطالعه در باالدست و پائین -1شکل 
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(کارپنتر و نیم، ماهیان صید شده مورد شناسایی 
االروي قرار گرفت و آمار صید ماهیان ب) 1999

نظر جهت بررسی رفتارهاي اي در منطقه مورد رودخانه
هاي موجود مورد استفاده قرار گرفت. در  حرکتی گونه

از میان  ،شده آوري نهایت با توجه به اطالعات جمع
بر اساس  راحیانواع مسیرهاي ماهی رو قابل ط

ترین شکل مسیر  مناسبمقاالت و مطالعات قبلی 
(الرینیر و  تعیین شد  Fish wayها یا حرکت ماهی

   ).FAO ،2002؛ 2002تراویدي، 
هاي صید شده در منطقه مورد  درصد فراوانی گونه
هاي  وزن ماهیدر این مطالعه  مطالعه محاسبه گردید.

 1/0دیجیتالی با دقت صید شده با استفاده از ترازوي 
چنین فراوانی نسبی  هم گیري و ثبت گردید. گرم اندازه

ترین گونه مهاجر و  عنوان مهم نیز براي ماهی صبور به
تغییرات فراوانی رو منطقه محاسبه شد و  رودخانه

مکعب ستون  نسبی ماهی صبور (تعداد ماهی در متر
 -1397هاي مختلف مورد مطالعه (اسفند  ب) در ماهآ

بررسی گردید. سپس فراوانی نسبی کل ) 1398خرداد 
 )Population Relative Abundance( جمعیت

 رابطهذخیره این ماهی در منطقه مورد مطالعه براساس 
CPUE حسب کیلوگرم ماهی صید شده در  بر  

ي به معنا C رابطهدر این  منطقه محاسبه گردید.
Catch  یا صید وF ازاي تالش صیادي است صید به 

)FAO ،1964.(   
  

  
  

هاي مختلف  در ماه CPUEدر این مطالعه میزان 
برداري براي ماهی صبور براساس واحد کیلوگرم  نمونه

(بورتون و متر هر تور در روز محاسبه گردید  100در 
سپس بر اساس تعداد مجوزهاي صادر ). 1993هولت، 

شده براي صیادان ماهی صبور در رودخانه بهمنشیر 

مقدار ماهی صبور صید شده در دوره مورد مطالعه بر 
براساس  کیلوگرم (تن) محاسبه گردید. 1000حسب 

استعالم انجام شده از اداره کل محیط زیست شهرستان 
مجوز صید  110مجموعاً  1397خرمشهر، در سال 

هاي صیادي در محدوده مورد مطالعه (از پل  راي قایقب
سمت باالدست و تا رودخانه کارون)  خرمشهر به

که هر مجوز براي  صادر گردیده است. با توجه به این
یک قایق صیادي یعنی یک واحد تالش صید صادر 

گردد، تناژ ماهی صید شده یا مقدار ماهی صید  می
مطالعه محاسبه شده بر حسب تن در دوره مورد 

  .1گردید
ارزش ریالی ماهی صبور صید شده در رودخانه 
بهمنشیر به شکل تخمینی محاسبه گردید. این شاخص 
براساس تعداد مجوزهاي صیادي صادر شده از سوي 
سازمان محیط زیست و بر اساس مبلغ فروخته شده 
 توسط صیادان به بازار ماهی محاسبه شده است

)FAO ،2012(.   
  

 شده = متوسط ارزش ریالی هر الی ماهیان صیدارزش ری
  تعداد صیادان فعال×  CPUEشاخص × کیلو صبور 

  
  نتایج

هاي صید  بررسی ترکیب صید و فراوانی ماهی
که درصد  دادشده در منطقه مورد مطالعه نشان 

  هاي مختلف در طول دوره مورد  فراوانی گونه
مطالعه داراي نوساناتی است. در طول چهار ماه 

هاي شوریده  برداري در منطقه مورد مطالعه گونه نمونه
)Otolithes ruber) شانک ،(Acanthopagrus 

latus،( ) صبورT. ilisha( ،) بیاحLiza abu و بنی (
)Barbus sharpeyi() ماهی برزم ،Barbus 

barbulus) عنزه ،(Barbus esocinus شورت ) و
)Sillago sihama مشاهده گردید. به طوري که در (

                                                
 این مقدار صرفاً براي محدوده مورد مطالعه محاسبه شده است. - 1
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ترین آمار  بیش 97برداري یعنی اسفند  ماه اول نمونه
. در فروردین بود) L. abuصید مربوط به گونه بیاح (

با وجود جاري شدن سیل در  1398 و اردیبهشت
توجه دبی  هاي استان خوزستان و افزایش قابل رودخانه

 افزایش و اروندرود منشیربه هاي آب در رودخانه
و  حضوررودخانه،  بي آتوجهی در ورود قابل
) در منطقه مورد T. ilishaماهی صبور ( انیفراو

ترین گونه در  که فراوان نحوي مطالعه مشاهده گردید. به
ماه ماهی  ترکیب صید فروردین، اردیبهشت و خرداد

 69 طول مطالعهصبور بود. فراوانی نسبی این گونه در 
هاي صید  درصد فراوانی گونه محاسبه گردید. درصد

آمده  4شده در طول دوره مورد مطالعه در جدول 
  است.

  
دست محل احداث سد  باالدست و پایینهاي مختلف ماهی (دریایی و آب شیرین) صید شده در  فراوانی گونهکل درصد  -1 جدول

  . )1398خرداد  -1397(اسفند  مارد آبادان
  فراوانیکل درصد   نام گونه ماهی  ردیف

 Sillago sihama(  8/1شورت (  1

  Barbus esocinus(  2/1عنزه (  2
  Barbus barbulus(  2برزم ( 3
  Barbus sharpeyi(  8/2بنی ( 4
  Liza abu(  21بیاح ( 5
  Tenualusa ilisha(  69صبور ( 6
  Acanthopagrus latus(  8شانک ( 7
  Otolithes ruber(  7/2شوریده ( 8

  
ین درصد فراوانی و نیز اهمیت دلیل باالتر به
شناختی و شیالتی ماهی صبور  العاده زیاد بوم فوق

میزان فراوانی نسبی این ماهی در طول دوره مورد 
  ).2مطالعه محاسبه گردید (شکل 

 

  
  

  . )1398خرداد  - 1397دست محل احداث سد مارد آبادان (اسفند  ) در باالدست و پایینT. ilishaتغییرات فراوانی نسبی ماهی صبور ( - 2 شکل
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براي ماهی صبور در منطقه مورد  CPUEشاخص 
مطالعه بررسی و محاسبه گردید. تغییرات این شاخص 

  آمده است. 3در شکل 

  

 
دست محل احداث سد مارد آبادان (اسفند  در باالدست و پایین) T. ilishaبراي ماهی صبور ( CPUEتغییرات شاخص  -3شکل 
  . )1398خرداد  -1397

  
شده در طول دوره  مقدار وزنی ماهی صبور صید

آمده است. در طول چهار ماه  4در شکل مورد مطالعه 
تن ماهی  206/470 ±24/2 مجموعدر مورد مطالعه، 

  صید شده است. منطقه مورد مطالعهصبور از 
  

  
دست محل احداث سد مارد  در باالدست و پایینحسب تن) در طول دوره مورد مطالعه  مقدار وزنی ماهی صبور صید شده (بر -4شکل 

  . )1398خرداد  - 1397آبادان (اسفند 
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دست آمده  از سوي دیگر، با توجه به مقادیر به
توان ارزش  براي صید در واحد تالش صیادي می

محاسبه  در منطقه مورد مطالعهریالی صید صبور را 
رود و  نمود (صید این ماهی در دریا، رودخانه اروند

باالدست این دو رودخانه در کارون نیز صورت 
). که در این مطالعه به آن پرداخته نشده است پذیرد می

ماهی صبور تنها براساس قیمت مقدار ارزش ریالی 

در چهار ماه مورد مطالعه محاسبه  1فروش صیادي
میانگین قیمت صبور فروخته شده ). 5 گردید (شکل
تومان براي هر  150000تا  120000 توسط صیادان

براساس محاسبات انجام کیلوماهی محاسبه شده است. 
شده درآمد صیادان محلی فقط از صید ماهی مهاجر 

میلیار  54/6ول دوره مورد مطالعه بالغ بر صبور در ط
  تومان بوده است.

  

  
دست محل احداث سد مارد آبادان  در باالدست و پایینمقدار ارزش ریالی ماهی صبور تنها براساس قیمت فروش صیادي  -5شکل 

  . )1398خرداد  -1397(اسفند 
  

  بحث
دهد که در  نشان می آمده  دست به نتایج
ماهیان آب عالوه بر  رود و اروند بهمنشیر هاي رودخانه

چون باربوس ماهیانی چون شیربت  شیرین هم
)Babus grypusعنزه ،( )Barbus esocinus(  و

که ساکنین واقعی و  )Barbus barbulus(برزم 
ماهیان  ،همیشگی آب شیرین و رودخانه هستند

چون صبور از دریا  دریایی مهاجر دیادرموس مهمی هم
سمت باالدست وارد شده و  دست رودخانه به و پایین

تا دارخوین و روستاي شکاره در نزدیکی شهر اهواز و 
در مواردي حتی در کوت عبداهللا و نیز در رودخانه 

 رودي شهر اهواز نیز صید گردیده استکارون در و
  .(مشاهدات صیادي)

هاي مختلف ماهی گزارش شده در  از میان گونه1
فقط ماهی صبور از لحاظ منطقه مورد مطالعه، 

فیزیولوژیکی و تولیدمثلی خود به حضور در طول 
از مصب  و کارون اروند رود هاي بهمنشیر، رودخانه

ها حتی در صورت  تا باالدست نیاز دارد و سایر گونه
انسداد مسیرشان از لحاظ فیزولوژیکی و ادامه نسل 

توانند تولیدمثل کرده و  دچار مشکلی نیستند و می
تجدید نسل نمایند. نتایج حاصل از مطالعه حاضر و 

دهد که ماهیان پوتادرموس  سایر مطالعات نشان می
چون باربوس ماهیان حاضر در منطقه  آب شیرین هم

دست با آب کامالً شیرین و شوري هاي باال در بخش
                                                

قیمتی که صیادان، ماهی صبور را به فروشندگان بازار ماهی  - 1
  کننده. شده به مصرفاند، نه قیمت نهایی عرضه  فروشی فروخته

٠

۵٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١۵٠٠٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢۵٠٠٠٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اسفند فروردین اردیبهشت خرداد

لی
ریا

ش 
رز

ا

ماه هاي مورد مطالعه



 مهسا حقی
 

71 

کنند و  تر از پنج قسمت در هزار تولیدمثل می کم
ها نیز عمدتاً در همان آب شیرین  مناطق نوزادگاهی آن

از  بنابراینو باالدست رودخانه واقع شده است. 
مثلی و نوزادگاهی با سازه ماهی  ق تولیدطنظر منا نقطه

تادرموس بیاح رو مارد هیچ ارتباطی ندارند. ماهی کا
اي خود را در بخش  مراحل رشدي و تغذیه تنهانیز 

هاي بهمنشیر و  مصبی و مجاور با دریاي رودخانه
نماید و جهت انجام فرایند  اروند رود سپري می

از لحاظ  بنابراینگردد.  تولیدمثل خود به دریا بازمی
ه ندارد و بنابراین تولیدمثلی هیچ وابستگی به رودخان

مثل و مراحل نوزادي  ثیري بر روي تولیدأسازه مارد ت
این ماهی نخواهد داشت. ماهیان دریایی حاضر در 

 تنهاچون شانک و غیره نیز  ها هم رودخانهاین کانال 
دست رودخانه و عمدتاً  دلیل مشابهت شرایط پایین به

همراه با جریان جزر و مدي به کلیدور رودخانه وارد 
خانه و باالدست آن گونه وابستگی به رود شده و هیچ

  ندارند.
از سوي دیگر حساسیت رفتاري ماهی صبور در 

اي و از جمله  ها و تاسیسات رودخانه مواجهه با سازه
تر  ها بسیار بیش سازه ماهی رو نسبت به سایر گونه

نظر  به بنابراینو  )2002الرینیر و تراویدي، ( است
که ماهی  رسد در مواجهه با این سازه در صورتی می
نیز  ها جایی و عبور باشد سایر گونه بور قادر به جابهص

جایی   توانند از سازه ماهی رو احداثی جهت جابه  می
  خود استفاده نمایند.

دهد که  ها نشان می برداري نتایج حاصل از نمونه
هاي مختلف ماهی و  هاي متنوعی از گونه جمعیت

سایر آبزیان چه آب شیرین و چه آب شور و دریایی 
به  هی به دریاي آنتکارون و انشعابات مندر رودخانه 

دست محل استقرار سد و قفل  سمت باالدست و پایین
حال رفت و آمد کشتیرانی مارد به شکل دائمی در 

باشند و بنابراین در نظر گرفتن یک مسیر مناسب  می
براي عبور و مرور این جانوران با ارزش اکولوژیکی و 

باید مورد  اهمیت بسیاري است و قطعاً دارايشیالتی 
توجه سازندگان محترم سد قرار گیرد. سازه یا مسیر 

اي باشد که براي این  گونه در نظر گرفته شده باید به
وجودات استرس محیطی ایجاد نکرده و مدل م

مشابهی از شرایط طبیعی رودخانه باشد. چرا که در 
تجربیات قبلی در احداث سدهاي خاکی بسیاري از 

خصوص  ههاي آبزي و ب این رفت و آمدهاي گونه
ماهیان با ارزش شیالتی و اقتصادي مختل شده و 

هم بر روي جمعیت آبزیان منطقه  اختالل ایجاد شده
درآمد و  ثیرات سویی داشته و هم باعث کاهشأت

ها  معیشت صیادان محلی وابسته به جمعیت این ماهی
  شده است. 

دست آمده از اداره کل محیط  براساس آمار به
که تعداد  زیست شهرستان خرمشهر؛ با توجه به این

مجوز صیادي با استفاده از تورهاي انتظاري  110
محلی در حوضه گوشگیر و پرتابی براي صیادان 

صادر  1397هاي کارون و بهمنشیر در سال  رودخانه
شده است و در نتیجه به همین تعداد فروند قایق 

سمت  صیادي در رودخانه بهمنشیر، از پل خرمشهر به
کنند.  باالدست و تا رودخانه کارون فعالیت می

نفر به شکل مستقیم (هر مجوز  330بنابراین، بیش از 
می شود؛ یک صیاد اصلی و دو  براي سه صیاد صادر

خانوار از  1500کمک صیاد) و در حدود بیش از 
لحاظ معیشتی و اقتصاد خانوادگی خود وابسته به 

باشند. البته باید توجه داشت  ها می ذخایر این رودخانه
که آمار صید ارائه شده صرفاً مربوط به مجوزهاي 
قانونی بوده و شمار بسیاري از افراد محلی بدون 

از نهرهاي  کوچک اشتن مجوز و حتی با تورهايد
انشعابی رودخانه در همان محوطه منزل مسکونی خود 

کنند. بنابراین با توجه به  از ماهیان رودخانه صید می
رودخانه در معیشت تعداد زیادي این نقش بسیار مهم 

و مجاور رودخانه، احداث هر  از ساکنین محلی
باید با در نظر گرفتن  اي در مسیر رودخانه قطعاً سازه
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شرایط اکولوژیکی منطقه و در نظر گرفتن تمهیدات 
الزم براي تداوم حرکات و رفت و آمد آبزیان در 

  مسیر رودخانه صورت پذیرد.
دست آمده در این مطالعه ماهی  براساس نتایج به

 درماه  در اواسط اسفند 1397صبور در پایان سال 
دست و  هاي پایین و در ایستگاه محل احداث سد مارد
گردید. نتایج مربوط به ترکیب  باالدست آن مشاهده

هاي صید شده در طول  اي و فراوانی نسبی ماهی گونه
دهد که باالترین فراوانی  دوره مورد مطالعه نشان می

مربوط به ماهی بیاح بوده است. در حالی  97در اسفند 
مربوط  98که باالترین فراوانی در سه ماهه اول سال 

ه ماهی صبور یعنی تنها ماهی مهاجر واقعی و ب
باشد. بنابراین تجزیه و  آنادرموس رودخانه بهمنشیر می

هاي حاصل از مطالعه حاضر ماهی صبور  تحلیل داده
و در این عنوان گونه غالب در این مطالعه  را به

دست آمده با  نماید. نتایج به معرفی میمحدوده زمانی 
اجتماعات ماهی در  مکانی -مطالعه تنوع زمانی

) 2013(محمد و همکاران، عراق اروندرود رودخانه 
  تطابق دارد. 

، گونه T. ilishaکه گونه صبور یا  با توجه به این
باشد سایر  منطقه می ترین ماهی مهاجر غالب و نیز مهم

آنالیزهاي آماري براساس اطالعات مربوط به این 
حدوده که م ماهی انجام شده است. با توجه به این

زمانی مورد مطالعه براساس پیک یا اوج زمانی حضور 
قفله ؛ 2009(محمدي و همکاران، ماهی صبور 

در منطقه مورد مطالعه انتخاب  )1995مارامازي، 
گردیده است، در این دوره تمام صیادان محلی از تور 
مخصوص صید صبور براي ماهیگیري استفاده 

ماهی است. ها این  نمایند و هدف اصلی صید آن می
 هاي صید شده در این دوره صید ضمنی سایر ماهی

   شوند. این صیادان محسوب می
نمودار مربوط به تغییرات فراوانی این ماهی در 

تا  97دوره مورد مطالعه روند افزایشی را از بهمن 

دهد. به این معنی که مهاجرت  نشان می 98ماه  خرداد
و در  ماه شروع شده ماهی صبور از اواسط اسفند

رسد. این نتیجه نیز با آنچه  ماه به اوج خود می خرداد
و  محمديو ) 1995قفله مارامازي ( در مطالعات

در  ) ذکر شده است، مطابقت دارد.2009( همکاران
ها به داخل  فصل بهار ورود حجم زیادي از روان آب

توجهی در عمق رودخانه  رودخانه باعث افزایش قابل
آل در  د. بنابراین، عمق کل ایدهگرد حتی تا چند متر می

اي بیش از مقدار مطلوب براي  سیستم رودخانه
ریزي ماهی صبور خواهد بود  مهاجرت و تخم

این مطالب دقیقاً با  ).2011(هائومیک و همکاران، 
نتایج حاصل از مطالعه حاضر مطابقت دارد. نتایج 

ماه سال  حاصل از این مطالعه نشان داد که در فروردین
هاي  ها و روان آب ) پس از ورود سیالب1398( جاري

هاي منطقه، میزان حضور  ناشی از آن به داخل رودخانه
جمعیت ماهی صبور و صید آن افزایش چشمگیري 

  داشته است.
نیز براي ماهی صبور در منطقه  CPUEشاخص 

مورد مطالعه بررسی و محاسبه گردید. تغییرات این 
حد صید ماهی دهد که تالش در وا شاخص نشان می

 تا اردیبهشت 97ماه بور در رودخانه بهمنشیر از اسفندص
کاهشی را  98ماه  روند افزایشی داشته و در خرداد 98

دلیل فشار صید در  تواند به له میأدهد. این مس نشان می
هاي ساحلی دریا، مصب و رودخانه بر روي  بخش

هاي  که ماهی دلیل این ذخیره این ماهی باشد و یا به
اند به  منظور تولیدمثل وارد رودخانه شده لغی که بهبا

تر رودخانه مهاجرت کرده و از  هاي باالدست بخش
ها تا  اند. زیرا این ماهی دسترس صیادان خارج شده
ماه در رودخانه بهمنشیر  اواخر تابستان و حتی آبان

ها نسبت به اوج  حضور دارند ولی تعداد آن
 -(التر گزارش شده است  حضورشان خیلی کم

البته ). 2014؛ رومیانی و همکاران، 2011دوباکل، 
برخی از مطالعات حضور ماهی صبور را در تمام طول 
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). 1999حسن،  الاند ( سال در منطقه گزارش کرده
نشان  CPUEمحاسبات انجام شده براساس شاخص 

بیش  مجموعدر دهد که در چهار ماه مورد مطالعه،  می
ماهی صبور از رودخانه بهمنشیر و توسط تن  470از 

صیادان محلی و بومی صید شده است. باید توجه 
داشت که عدد گزارش شده تنها مربوط به بخشی از 
دوره حضور و صید ماهی صبور و فقط مربوط به 

باشد. این  می منطقه مورد مطالعه ینی محدوده سد مارد
 بهمنشیر، در حالی است که این ماهی در رودخانه

هاي  سمت ایرانی و عراقی، رودخانه اروندرود در دو
کارون، دجله و فرات در باالدست و نیز در سواحل 

  گردد.  فارس نیز صید می دریایی ایرانی خلیج
دست آمده براي صید در  با توجه به مقادیر به

واحد تالش صیادي ارزش ریالی صید ماهی صبور 
مورد مطالعه تنها در رودخانه بهمنشیر و در چهار ماه 

محاسبه گردید. مقدار ارزش ریالی ماهی صبور تنها 
این  محاسبه گردید. بر 1براساس قیمت فروش صیادي

اساس، صیادان بومی و محلی ماهی صبور که اغلب 
اي رودخانه بهمنشیر ساکن  در روستاهاي حاشیه

 1398ماه  تا خرداد 97هستند، در طول چهار ماه اسفند 
یلیارد تومان از فروش این ماهی م 54/6مبلغی معادل 

اند. باید توجه داشت که مبلغ  درآمد کسب کرده
با توجه  تنهامحاسبه شده تنها براساس نرخ صیادي و 

به مجوزهاي قانونی محاسبه گردیده است. براساس 
) میزان درآمد میانمار از فروش FAO )2017گزارش 

 میلیون دالر آمریکا 53/39ماهی صبور مبلغی معادل 
  ).2018حسین و همکاران، بوده است ( 2009در سال 

ثیرگذاري زیاد ماهی أمیزان ت بنابراین با توجه به
) در معیشت و نیز حفظ سالمت T. ilishaصبور (

غذایی بخش بزرگی از ساکنین محلی و بومی حاشیه 
هاي استان  رودخانه بهمنشیر و سایر رودخانه

                                                
فقط قیمتی که صیادان، ماهی صبور را به فروشندگان بازار  - 1

   اند. ماهی فروشی فروخته

خوزستان، حفظ ذخایر این ماهی و نیز حفظ ساختار 
ها در جهت حمایت از مهاجرت تولیدمثلی  رودخانه

آن از دیدگاه اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادي منطقه 
هر گونه ساخت  بنابراینهمیت بسیاري است. ا داراي

هاي مرتبط با چرخه زندگی  رودخانهمسیر و سازي در 
ماهی صبور باید با دقت و حساسیت زیادي 

بنابراین سازي شود.  ریزي، طراحی و پیاده برنامه
و قفل کشتیرانی براي سازه سد احداث مسیرماهی رو 

   .الزم و ضروري است کامالًآبادان مارد 
لعه رفتار ماهی صبور در مواجهه با سدها و مطا

دهد که این ماهی  هاي مشابه نشان می سایر سازه
آال داراي حساسیت  ماهیانی چون قزل  نسبت به آزاد

د. بنابراین، براي نصب و احداث یک باش تري می بیش
گیري و  سخت صبوررو مخصوص ماهیان  مسیر ماهی
هاي  ین سازهاهاي  تباط با ویژگیرتري در ا دقت بیش

نظر  به. الزم و ضروري است ماهی رو وابسته به سدها
ها به یک جریان آب مشخص  رسد که این ماهی می

هاي ایستا  یابی خود نیاز دارند. زیرا در آب براي جهت
یابی  ها قادر به جهت و یا بسیار متالطم این گونه

  ). 2002الرینیر و تراویدي، نیستند (
رد آبادان و قفل کشتیرانی مادر ارتباط با سازه سد 

 طراحی و در هایی بخش و براساس طرح آماده شده
عنوان مسیر ماهی  تواند به است که می گرفته شده نظر

رو مورد استفاده قرار گیرد. در سازه سد مارد، در 
متر باالتر از کف  20کناره قفل دو دریچه به عرض 

 صفر رودخانه وجود دارند که همواره جریان آب از
ها سهمی شکل بوده و  این دریچهگذرد.  ها می آن
رسد ماهی صبور ضمن برخورد با این دیواره  نظر می به

سمت سطح آب حرکت کرده و  سهمی شکل بتواند به
سمت باالدست رودخانه عبور نماید. چرا که  از آن به

تواند  براساس مشاهدات صیادان محلی ماهی صبور می
رو  هاي ماهی در سازههاي پلکانی موجود  از دریچه

سمت باالدست  موجود در منطقه باال رفته و به
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رسد که سازه مارد با  می نظر رودخانه عبور نماید. به
سطح آزاد آب کار خواهد کرد و بنابراین براساس 

شرایط الزم  داراي )2002الرینیر و تراویدي ( مطالعه
 باشد. می براي عبور ماهی صبور

که در شرایط نرمال  رسد نظر می در مجموع به
هاي کناري قفل کشتیرانی مارد با دارا  رژیم آبی دریچه

توانند حجم  بودن سطح آب آزاد در طول سال می
کافی آب را براي ایجاد جریان سطحی با سرعت کافی 

هاي صبور مهیا کرده و با تحریک این  براي ماهی
رو براي  عنوان مسیرهاي ماهی ها به شنا کردن، به ماهی

عمل محل احداث سد مارد آبادان ی صبور در ماه
   نمایند.

  
  گیري نتیجه

دست آمده در  با توجه به تجزیه و تحلیل نتایج به
این مطالعه، در محدوده در نظر گرفته شده براي 

هاي  ونهگاحداث سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان 
متنوعی از ماهیان هم از نوع آب شیرین و هم از نوع 

طور که قبالً هم  ن هما ولیکنند.  آمد میدریایی رفت و 
اشاره گردید تنها ماهی صبور از لحاظ فیزیولوژیکی و 
گذران چرخه زندگی خود به این رفت و آمدها میان 

تمرکز  بنابراینباالدست رودخانه و دریا نیازمند است. 
مطالعه بر جمعیت ماهی صبور معطوف شد. آمار 

شان داد که گونه ها ن مربوط به درصد فراوانی ماهی
غالب موجود در تور صیادان محلی این منطقه ماهی 

آمد حاصل از تایج مربوط به درباشد. ن صبور می
ها وابستگی اقتصادي و معیشتی  فروش این ماهی

دهد. به این معنی که  ساکنین محلی منطقه را نشان می
کننده مسیر مهاجرت ماهی  هاي مسدود ایجاد سازه

ذخیره شیالتی و اکولوژیکی منطقه صبور نه تنها بر 
ثیر مستقیم أبلکه بر معیشت و درآمدي محلی نیز ت

ماهی  بنابراین نویسندگان احداث مسیرخواهد داشت. 
رو را براي سازه سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان کامالً 

ند. براساس طرح آماده شده ا نمودهضروري ارزیابی 
نظر  بادان، بهبراي سازه سد و قفل کشتیرانی مارد آ

هایی است که  رسد خود سازه سد داراي بخش می
تفاده قرار عنوان مسیر ماهی رو مورد اس تواند به می

هاي کناري  رژیم آبی دریچه گیرد. در شرایط نرمال
قفل کشتیرانی مارد با دارا بودن سطح آب آزاد در 

توانند حجم کافی آب را براي ایجاد  طول سال می
هاي صبور  عت کافی براي ماهیجریان سطحی با سر
ها به شنا کردن،  ریک این ماهیمهیا کرده و با تح

رو براي ماهی صبور در محل  عنوان مسیرهاي ماهی به
  احداث سد مارد آبادان عمل نمایند.

  
  سپاسگزاري

د -97-2681این مقاله مستخرج از طرح به شماره 
حمایت مالی قرارگاه سازندگی و با باشد  می

مهندسین مشاور ساحل شرکت  -االنبیاء (ص) خاتم
 این طرح بخشی از طرح انجام شده است.امید ایرانیان 

سد و قفل کشتیرانی  ح و ساختطر«با عنوان  ملی
به کارفرمایی شرکت سهامی سازمان آب » مارد آبادان

باشد. نویسنده  می )خوزستانکشور (استان و برق 
ناب آقاي مقاله از حمایت و همکاري همه جانبه ج

انجالسیان مدیر مسئول محترم پروژه  مهندس رضا پور
کیا مدیریت  و جناب آقاي دکتر محمد تقی منصوري

محترم توسعه سد و نیروگاه شرکت سهامی سازمان 
 نماید. میآب و برق خوزستان تشکر و سپاسگزاري 
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