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   چکیده

 در واقع بشار رودخانه ماهیان بررسی و شناسایی منظور به مطالعه این در

 تابستان های فصل در ماهیان از گیری نمونه بویراحمد، و کهگیلویه استان

 صید ثابت تور وسیله به ماهیان گرفت. انجام 1330 سال زمستان و

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه دامپزشکی دانشکده آزمایشگاه به و گردیده

 شناسایی مورد شناسایی کلید وسیله به بیومتری از پس و منتقل کازرون

 چهار به متعلق ماهی گونه 13 داد نشان آمده دست به نتایج .گرفتند قرار

 چراغ گل ماهی از عبارتند که نمایند می زیست بشار رودخانه در خانواده

(Garra rufa،) بوتک (Cyprinion macrostomum)، برزم ماهی 

(Barbus barbulus)، سارده یا ماهی سیاه (Capoeta 

damascina.) ارژنی دشت ماهی (C. barroisi)، ینیتوئ  

(C. trutta،) خوس تیل یا ماهی سیاه (C. Capoeta،) کولی شاه 

 نازک یا نان حیف (،Alburnus atropatenae) جنوبی

(Chondrostoma regium) آالی قزل کپورماهیان، خانواده از 

 گربه ماهیان، آزاد خانواده از (Oncorhynchus mykiss) کمان رنگین

 گونه دو ماهیان، گربه خانواده از (Glyptothorax silviae) ماهی

 Paracobitis و (Turcinoemacheilus kosswigi) ماهی سگ

malapterura) ها ماهی فراوانی درصد بررسی ماهیان. سگ خانواده از 

 و (03/23) فراوانی درصد باالترین چراغ گل ماهی که داد نشان

 خود به گیری نمونه دوره را (13/3) فراوانی درصد ترین پایین ماهی سگ

 درصد 33/31 و گونه 3 با نیز انیماه کپور خانواده .دادند اختصاص

 میزان بین بود. دارا را شدهدیص انیماه فراوانی درصد باالترین ی،فراوان

 نگردید مشاهده داری معنی رابطه گیری نمونه فصل با ماهیان فراوانی

(30/3p>.) غالب جمعیت کشور شیرین یها آب تمام در که این نتیجه 

 .باشدمی کپورماهیان به متعلق ماهیان
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Abstract  

In this study, in order to identify the fish fauna of 

Beshar River located in Kohgiluyeh and Boyer-

Ahmad province, sampling was performed in 

summer and winter seasons during 2014. Fishes 

were captured by fixed fishing net and transferred 

to laboratory of veterinary medicine of Islamic 

Azad University, Kazerun Branch and identified 

by key identification after biometry. The results 

showed that 13 species belonging to four families 

existing in the Beshar River which including: 

Garra rufa, Cyprinion macrostomum, Barbus 

barbulus, Capoeta damascina, Capoeta barroisi, 

Capoeta trutta, Capoeta capoeta, Alburnus 

atropatenae, and Chondrostoma regium from 

cyprinidae, Oncorhynchus mykiss from 

salmonidae, Glyptothorax  silviae from sisoridae 

and two species Turcinoemacheilus kosswigi and 

Paracobitis malapterura from nemacheilidae. The 

frequency of fishes showed that G. rufa had 

highest percentage of frequency (23.49) and T. 

kosswigi and P. malapterura had lowest 

percentage of frequency (0.13). Cyprinidae 

including 9 species and 96.99 frequencies had 

highest percentage of frequency among the 

captured fish. There was no significant relationship 

between fish frequency and season sampling 

(p>0.05). The result is that in all fresh waters of 

the country, the predominant population of fish 

belonging to cyprinid fish. 

 

Keywords: Beshar River, fish, frequency, 

Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad. 
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  مقدمه
 تکاملی، لحاظ از آبی یها اکوسیستم در ماهیان بررسی

 آبی، منابع مدیریت حفاظت، رفتارشناسی، شناسی، بوم
 است اهمیت یدارا ماهی پرورش و ذخایر یبردار بهره

(Vossoughi & Mostajir, 2000). مطالعه در 
 صورت ماهیان یرو بررسی چیز هر از قبل باید ها آب
 در را گونه بیشترین ماهیان (.Bagenal, 1978) گیرد
 از گونه 01322 حدود تاکنون و داشته داران مهره بین
 آنها از گونه 88522 حدود که است شده شناسایی آنها
 ,.Lagler  et al) نمایند می زیست شیرین یها آب در

 آبی منابع وجود و ایران زیاد وسعت وجود با و( 1962
 ها، تاالب ها، رودخانه نهرها، ،ها چشمه فراوان و متنوع
 ،ها بندان آب و ها خلیج مصنوعی، و طبیعی های دریاچه

 گرفته صورت آنها روی ناچیزی شناسی ماهی مطالعات
 مطالعات (.Vossoughi & Mostajir, 2000) است
 ترین اساسی از ها رودخانه شناسی بوم و شناسی زیست
 آبی یها اکوسیستم علمی تحقیقات در مبحث

 اکوسیستم یک مطالعات در گام اولین .باشد می
 و زنده موجودات بررسی و شناسایی یا رودخانه
 & Cooper) باشد می آن محیطی زیست یها شاخص

Knight, 1991 .)در ساکن زنده موجودات 
 شرایط       دقیقا  توانند می یا رودخانه یها  اکوسیستم

 همچنین و نموده ترسیم منطقه هر در را ها آب کیفی
 تغییرات روند کارا، عامل یک عنوان به آنها از توان می
 آب موجودات لذا .نمود تعیین را آب کیفی وضعیت در

 بر حاکم شرایط بازگوکننده آینه، یک مانند شیرین
(. Saadati, 1977) نمایند می عمل اکوسیستم
 آبزیان مهم یها زیستگاه از یکی عنوان به ها رودخانه

 کمتر که هستند هایی اکوسیستم از داخلی، یها آب
 شرایط موقعیت، به توجه با و اند گرفته قرار توجه مورد

 فلور و فون یدارا آنها تکامل مرحله و جغرافیایی
 ها رودخانه در زیستی شرایط تغییر با .هستند متفاوتی

 آب، حجم کاهش و بستر تخریب آلودگی، قبیل از
 طیف زیرا کند، تغییر تواند می آن فلور و فون

 و یآبز پرندگان ماهیان، ،یآبز حشرات از یا گسترده

 روابط که روند می شمار به خاص زیستگاه پستانداران
 کند می تضمین را آنها یبقا جانداران این اکولوژیک

(Abdoli,  1999). جمله از جانداران یها گونه تنوع 
 و اکوسیستم یپایدار در مهمی نقش ماهیان و آبزیان

 مینتأ در متفاوتی یها ارزش نیز یا تغذیه نظر از
 بهداشت و یداروساز صنعت در و نیاز مورد پروتئین
. (Coad, 2010; Papahn et al., 2013) دارد انسان
 ناشناخته هنوز بشر یبرا ها گونه تنوع یمزایا اکثر
 به بردن پی جهت در ماهیان شناسایی همچنین است.
 اولین آبی یها اکوسیستم مطالعه و آنها شناسی زیست
 آمده دست به اطالعات با و دشو می محسوب قدم
 وی بردار بهره و صید مناسب های روش توان می

 نمود تعیین را صید مکان و زمان همچنین
(Hashemi et al., 2010.) 

 و کهکیلویه استان در رودخانه ینتر مهم بشار رودخانه
 به آن در شناسی ماهی مطالعه آخرین که است بویراحمد

 ماهیان از خانواده چهار آن در که گردد برمی 8911 سال
 مطالعه (.Tabiee et al., 2014) است گردیده شناسایی
 رودخانه، در موجود های گونه شناخت هدف با نیز حاضر
 گونه این کنونی وضعیت با آشنایی و آنها فراوانی درصد

 انجام گذشته لهای سا تحقیقات با آن مقایسه و ها ماهی از
  .است گرفته
 

 ها روش و مواد
 81' تا º58 02' جغرافیایی مختصات با بشار رودخانه

º58 81' و شرقی طول º92  50' تا º92 شمالی عرض 
 آن طول و شده واقع احمد بویر و کهکیلویه استان در
 (.8 )شکل است کیلومتر 832 حدود در استان این در
 شهرستان  جاری آب منبع ینتر مهم رودخانه این

 دنا( )ارتفاعات زاگرس های کوه از که باشد می یاسوج
 رودخانه به استان از خروج از پس و گرفته سرچشمه
 فراوانی ارزیابی جهت (.8 )شکل پیوندد می کارون
 نظر در با سال طول در بشار رودخانه های ماهی
 فصول در صید ها، ماهی فصلی تغییرات گرفتن
  گرفت. انجام بار( یک ماه )هر زمستان و تابستان
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 .احمد بویر و کهکیلویه استان در بشار رودخانه جغرافیایی وضعیت .1 شکل

 (.دهد می نشان گوگل سایت نقشه روی بر را برداری نمونه مناطق محدوده ها )ستاره

 
 از منطقه چهار در فصل دو هر در صید روش
 این برای .شد ممکن ثابت تور از استفاده با رودخانه
 گره تا گره چشمه اندازه با گوشگیر تورهای از منظور
به  صید روش .گردید استفاده متر میلی 82-52 مجاور
 ثابت گوشگیر تورهای رشته که شد انجام صورتاین 
 خط بر عمود متوالی صورت هب رشته 02 حدود تعداد به
 ابزارهای انواع از استفاده با رودخانه خشکی نوار

 سه در ساعت 08 مدت به ثابت صورت به نگهدارنده
 در صید از پس ماهیان دگردی مستقر رودخانه ایستگاه
 دامپزشکی دانشکده آبزیان آزمایشگاه به یخ مجاورت

 این در .گرفتند قرار بررسی مورد و منتقل کازرون واحد
 ابتدا ماهی شناسی ریخت های ویژگی به توجه با مرحله
 از استفاده با و سپس و انجام بیومتری عملیات
 Coad  و Berg (1942, 1964) شناسائی کلیدهای

 جهت .شدند یشناسای گونه حد در (2006 ,1980)
 ها ماهی فراوانی درصد تعیین بر عالوه آماری بررسی

 دوره طول در فراوانی و زمستان و تابستان فصول در
 رابطه ارزیابی برای اسکوئر یکا آزمون از ی،گیر نمونه
 بین رابطه و گیری نمونه فصل با ماهیان فراوانی بین

 افزار نرم از گیری، نمونه های ایستگاه با ماهیان فراوانی
SPSS 18 گردید. گیری بهره  

  نتایج
 790 از که داد نشان بررسی این در آمده دست به نتایج
 و تابستان فصول در ایستگاه سه از  صیدشده ماهی

 ماهی،چراغ گل شامل ماهی گونه 89 ،8938 زمستان
 ماهی )سارده(، ماهی سیاه ،توئینی ،جنوبی کولی شاه

 ،خوس( )تیل ماهی سیاه برزم، ماهی ارژنی، دشت
 ماهی گربه کمان، رنگین آالی قزل نازک، بوتک، ماهی

 های خانواده از که گردید صید ماهی سگ گونه دو و
 ماهیانسگ و ماهیانگربه و آزادماهیان ،ماهیان کپور
 3 با انیماه کپور خانواده (.88 تا 0 های )شکل بودند
 فراوانی درصد باالترین و یفراوان درصد 33/37 ،گونه
 آن از پس و دادند اختصاص خود به شدهدیص انیماه
 سگ و آزادماهیان ماهیان، گربه خانواده ترتیب به

 ماهیان فراوانی بررسی همچنین گرفتند. قرار  ماهیان
 کمترین و اول ایستگاه از ها ماهی بیشترین داد نشان

 (.8 )جدول گردید صید سوم ایستگاه از
 به مربوط صیدشده ماهیان فراوانی درصد باالترین

 درصد کمترین و درصد( 83/09چراغ) گل ماهی
 89/2) ماهی سگ گونه دو به مربوط ماهیان فراوانی
 تفکیک به آمده دست به نتایج (.8 )جدول بود درصد(
 فصل در داد نشان نیز زمستان و تابستان فصول
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 درصد باالترین چراغ گل ماهی زمستان و تابستان
 این در و (درصد 90/08 و 09/08 ترتیب به) فراوانی
 فراوانی درصد ترین پایین ماهی سگ گونه دو فصول

 اختصاص خود به را (درصد صفر و 89/2 ترتیب به)
 صید ماهیان فراوانی داد نشان نتایج (.8 )نمودار دادند
 یکدیگر به بسیار زمستان و تابستان فصول در شده

 اختالف نیز یگیر نمونه های ایستگاه بین و بود نزدیک
  آزمون  همچنین .(0 )نمودار نشد مشاهده چندانی

 و ماهیان فراوانی میزان بین داد نشان اسکوئر یکا
 و ماهیان فراوانی میزان و یگیر نمونه فصل

 ندارد وجود داری معنی رابطه یگیر نمونه های ایستگاه
(25/2p>.)  

 
 8938 سال در بشار رودخانه یگیر نمونه ستگاهیا سه در شدهدیص انیماه فراوانی درصد و تعداد ،نوع .1 جدول

 تعداد فراوانی
 گونه ماهی ایستگاه

 ردیف نام فارسی نام علمی خانواده راسته 8 0 9
 8 )لوتک( بوتک C. macrostomus کپورماهیان کپورماهی شکالن 82 88 2 08 17/0
 0 گل چراغ G. rufa کپورماهیان کپورماهی شکالن 50 39 07 870 83/09

 0 توئینی C. trutta کپورماهیان کپورماهی شکالن 85 57 08 39 7/80

 8 ماهی )تیل خوس( سیاه C. capoeta کپورماهیان کپورماهی شکالن 77 97 7 823 13/88
 5 دشت ارژنی C. barroisi کپورماهیان کپورماهی شکالن 57 90 07 887 18/85
 7 ماهی)سارده( سیاه C. damascina کپورماهیان کپورماهی شکالن 52 80 07 883 05/87

 7 برزم B. barbulus کپورماهیان کپورماهی شکالن 5 9 2 1 23/8

 1 یجنوب یشاه کول A. atropatenae کپورماهیان کپورماهی شکالن 3 1 7 08 07/9
 3 حیف نان)نازک( C. regium کپورماهیان کپورماهی شکالن 08 80 80 81 55/7
 82 قزل آالی رنگین کمان O. mykiss آزادماهیان آزادماهی شکالن 5 2 2 5 71/2
 88 گربه ماهی G. silviae گربه ماهیان شکالن گربه ماهی 7 9 5 85 28/0
 80 سگ ماهی T. kosswigi سگ ماهیان گربه ماهی شکالن 8 2 2 8 89/2
 89 سگ ماهی P. malapterura سگ ماهیان گربه ماهی شکالن 8 2 2 8 89/2

 جمع کل  920 037 899 790 822

 

  
 ماهی توئینی صیدشده از رودخانه بشار .2شکل  بوتک صید شده از رودخانه بشار ماهی .1شکل 

 

  
)لجن خوار( صیدشده از رودخانه بشار در  ماهی گل چراغ .3 شکل

 8938سال 
صیدشده از رودخانه بشار  )تیل خوس(ماهی  سیاهماهی  .4شکل 

 8938در سال 
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 صیدشده از رودخانه بشار )سارده( ماهی ماهی سیاه .6شکل  ماهی برزم صیدشده از رودخانه بشار .5شکل 

 

  
 صیدشده از رودخانه بشار ماهی نازک )حیف نان( .7شکل  ماهی دشت ارژنی صیدشده از رودخانه بشار .8شکل 

 

  
صیدشده از رودخانه ( P. malapterura)سگ ماهی  .9شکل 

 8938بشار در سال 

صیدشده از رودخانه بشار در کولی جنوبی شاه ماهی .11 شکل

 8938 سال

 

  
( صیدشده از رودخانه بشار T. kosswigi) سگ ماهی .11شکل 

 8938در سال 

 صید شده از رودخانه بشار . ماهی قزل آالی رنگین کمان80شکل 

 

 
 8938صید شده از رودخانه بشار در سال  . گربه ماهی89شکل 
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 8938 زمستان و تابستان فصول در بشار رودخانه در صیدشده یها ماهی فراوانی مقایسه .1 نمودار

 

 
 8938 سال درطول بشار رودخانه ایستگاه سه در صیدشده یها ماهی فراوانی مقایسه .2 نمودار

 
 گیرینتیجه و بحث
 مزوپتامیان منطقه در بشار رودخانه آبی حوزه

 چندانی مطالعه حوزه این در و دارد قرار (النهرین بین)
 سال در شدهانجام مطالعه نیآخر است. نگرفته صورت
 89 که دهد یم نشان  بشار رودخانه یرو بر 0288
 گزارش راسته سه و خانواده چهار به متعلق یماه گونه
 09/73 ،گونه نه با انیماه کپور خانواده است. دهیگرد

 اختصاص خود به را شدهدیص انیماه فراوانی درصد
 01/92 با چراغ گل یماه انیم نیا در و است داده

 است داشته را یفراوان درصد نیباالتر ،یفراوان درصد
(Tabiee et al., 2014). 89 نیز حاضر مطالعه در 

 خانواده به متعلق آن گونه نه که ماهی گونه
 با حیث این از که گردید شناسایی بود کپورماهیان

 ماهیان صید درصد اما دارد همخوانی اخیر مطالعه
 است بوده بیشتر مذکور مطالعه از کپورماهیان خانواده

 درصد 33/37 با کپورماهیان خانواده که طوری به
 را صیدشده ماهیان غالب و درصد باالترین فراوانی
 در شده انجام دیگر مطالعات از است. داده تشکیل
 است بشار رودخانه به نزدیک که مزوپتامیان منطقه
 بر که Alizadeh Sabet (2003) مطالعه بهتوان  می
 و کهگیلویه های استان در جراحی رودخانه ماهیان روی
 طی که نمود اشاره گرفت انجام خوزستان و احمد بویر
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 ،(Bagridae) خاردار خوار لجن خانواده نه آن
 کپورماهیان ،(Balitoridae) رفتگرماهیان

(Cyprinidae)، زن نیش ماهیان گربه 
(Heteropneustidae،) دار شاخ مارماهیان 
(Mastacembelidae)، ماهیان کفال (Mugilidae)، 

 و Siluridae) ماهیان گربه و (Poeciliidae) گامبوزیا
Sisoridae )87 شامل که گردیدند شناسایی و صید 

 های بررسی دیگر از .بودند شامل را گونه 07 و جنس
 به توان می مطالعه مورد منطقه به نزدیک شده انجام
  .Vossoughi et al و Malelahi  (2008) بررسی

 محققین نمود. اشاره پریشان دریاچه روی بر (1979)
 شامل که شدند ماهی گونه 7 صید به موفق اخیر
 ارژنی دشت ماهی ،درصد 72/3 چراغ گل ماهی
 برگ ماهی ،درصد 02/9 حمری ماهی ،درصد 12/05

 لوتک ماهی ،درصد 82/7 (Alburnus sellal) بیدی
 (Barbus grypus) شیربت ماهی و درصد 92/03
 Malelahi (2008)، 82 مطالعه در بود. درصد 12/05
 فراوانی و ها گونه نظر از که گردید صید ماهی گونه

 Vossoughi et مطالعه با بیشتری نزدیکی ماهیان

al.  (1979) .در گرفته صورت مطالعه جدیدترین دارد 
 .Golchin Manshadi et al به مربوط منطقه این
 3 اخیر مطالعه در است. پریشان دریاچه در (2014)

 که گردید شناسایی پریشان دریاچه در ماهی گونه
 یگیر نمونه فصول طول در فراوانی میانگین ترتیب به

 برگ ماهی  ،(92/05±85/8) ارژنی دشت ماهی شامل
 کپور ،(28/87±77/2) حمری ،(32/87±29/0) بیدی

 چراغ گل ماهی ،(13/87±85/2) معمولی
 مارماهی ،(78/1±77/0) کاراس ماهی ،(28/8±83/88)

 (78/2±00/8) بیاح ماهی ،(09/8±27/8)  شیرین آب
 تنوع لحاظ از که است (78/2±00/8) شیربت ماهی و

  دارد. شباهت حاضر مطالعه با گونه دو در تنها

 بررسی مطالعه میان تأمل قابل اختالف ینتر مهم
Malelahi (2008) و Vossoughi et al. (1979) 

 مطالعه با Golchin Manshadi et al. (2014) و
 خانواده از گزارشی قبلی مطالعات در که اینست حاضر

 چشم به ماهیان آزاد و ماهیان سگ ماهیان، گربه
 روی بر حاضر مطالعه در دیگر طرف از و خورد نمی

 یا ماهیان کفال خانواده از موردی بشار رودخانه
 نیز دیگری متعدد های بررسی نگردید. صید مارماهیان
 گرفته انجام کشور آبی منابع سایر روی بر تاکنون
 Meshkani توسط که تحقیقاتی در مثال برای .است

& Pourkasmani (2003) شناسایی منظور به 
 بیرجند های شهرستان مرکزی بخش های قنات ماهیان
 (Capoeta fusca) ماهی سیاه گونة دو گرفت صورت

 به متعلق که  (Garra  rossica) چراغ گل گونه و
 گردید. شناسایی هستند کپورماهیان خانواده

Ebrahimi (2000) ماهیان شناسایی منظور به 
 استان در جازموریان آبریز حوضة دائمی یها رودخانه
 داد قرار بررسی مورد ماهی عدد 778        مجموعا  کرمان

 و بوده گونه هفت و خانواده سه ،راسته دو شامل که
 واتسونی سیپرینیون معمولی، کپور  از عبارتند

(Cyprinion watsoni،)  حوض ماهی چراغ، گل 
(Carassius auratus) خانوادۀ از ماهی سیاه و 

 از  (Nemacheilus sp ). ماهی سگ کپورماهیان،
 راسته به متعلق خانواده دو این که ماهیان سگ خانوادۀ

 سرماری ماهی و باشند می شکالن کپورماهی
(Channa gachua) سرماریان خانوادۀ از 
(Channidae) شکالن سرماری راسته به متعلق 
(Channiformes) است. Abbasi et al.  (1998) 
 اهیس رودخانه انیماه پراکنش یبررس و ییشناسا در
 رگونهیز و گونه 92 تعداد (یانزل تاالب حوزه) شانیدرو
 ان،یماه اسبله ان،یماه گرد دهان خانواده ازدهی از یماه

 ان،یتاسماه ان،یماه شگ ان،یکپورماه ان،یرفتگرماه
 اردک ،انیآزادماه ،انیماه ایگامبوز ان،یماه سوف
 انیکپورماه که نمودند صید  انیگاوماه  و انیماه
 دارا را 3/35  یفراوان نیشتریب و بوده گونه 02 یدارا

 Asadi et al. (2009) کشور غرب جنوب .در بودند
 تاالب در را جنس 88 و خانواده پنج از گونه 83

 سه از گونه Eskandari et al.  (2007) 80 هویزه،
 نمودند. گزارش دز سد دریاچه در را خانواده
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Hashemi et al. (2010) روی بر ای مطالعه در نیز 
 کپور ماهی شادگان، تاالب در یماه زنده توده و دیص

 شیق ماهی و ماهیان زنده توده باالترین را معمولی
(Thrssa ilisha) ماهیان زنده توده ترین پایین را 

 Hussein  نمود. اعالم شادگان تاالب در شده صید

et al.  (2006) گزارش هویزه تاالب عراقی بخش در 
 با بیاح ماهی های گونه به تعداد بیشترین که نمودند

 و درصد 75/88 با کاراس آن از بعد و درصد 73/07
 با (Aspius varax) شلج و درصد 97/07 حمری

 .Mohamed et al است. داشته تعلق درصد 18/1
 ،حمری ،بیاح های گونه منطقه همین در (2008)

 و 9/85 ،8/03 8/98 با ترتیب به را شلج و کاراس
 کپور نیز حاضر مطالعه در نمودند. گزارش درصد 87/7

 خود به را فراوانی درصد بیشترین گونه هفت با ماهیان
 گرفت نتیجهتوان  می ترتیببه این  دادند. اختصاص

 ماهیان غالب جمعیت کشور شیرین یها آب تمام در

 این از پس و باشد می کپورماهیان خانواده به مربوط
 در ماهیان کفال خانواده از بیاح ماهی بزرگ خانواده
 اختصاص خود به را فراوانی بعدی رتبه کشور جنوب
 و رودخانه این ویژه محیطی زیست شرایط دهد. می
 سبب آن، به خانگی و یکشاورز یها پساب ورود

 رودخانه این در یا گونه غالبیت افزایش و تنوع کاهش
 ماهیان برخی فراوانی بین که طوری به است گردیده
 حفاظت به نیاز که دارد وجود زیادی اختالف رودخانه
 بررسی و باشد می طبیعی اکوسیستم این از بیشتر
 رسد. می نظر به یضرور آن مقاوم یها گونه بیشتر

 یجانور موجودات از کامل دانش با است الزم بنابراین
 مدیریت علمی، منابع از استفاده و موجود گیاهی و

 تا بخشید بهبود را رودخانه محیطی زیست و شیالتی
 ،یاقتصاد نظر از را خود اصلی نقش رودخانه این

 گذشته مانند ورزشی صید ارزش با ماهیان یبازساز
 .نماید ایفا
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