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  هاي ایرانی دریاي خزر هاي کپور و کلمه در آب گونهتحلیل روند میزان صید و بازسازي 

  
  4غالمرضا دریانبرد و 3حسن فضلی ،2محمد الریجانی ،1غالمعلی بندانی*

   ،سازمان تحقیقات سسه تحقیقات علوم شیالتی کشور،ؤم ،هاي داخلی مربی پژوهشی مرکز تحقیقات آبزیان آب1
  ایران،  ،گرگان ،کشاورزيترویج  آموزش و

   ،قاتسازمان تحقی سسه تحقیقات علوم شیالتی کشور،ؤم ،هاي داخلی ارشد مرکز تحقیقات آبزیان آب کارشناس2
  ایران،  ،گرگان ،ترویج کشاورزي آموزش و

   ،سازمان تحقیقات سسه تحقیقات علوم شیالتی کشور،ؤم ،پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر ستادیار پژوهشیا3
  ایران،  ،ساري ،ترویج کشاورزي آموزش و

   ،سازمان تحقیقات سسه تحقیقات علوم شیالتی کشور،ؤم ،پژوهشکده اکولوژي دریاي خزرمربی پژوهشی 4
  ، ایران ساري ،ترویج کشاورزي آموزش و

  22/07/1398؛ تاریخ پذیرش: 11/06/1397تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
ویژه استان  هجنوبی دریاي خزر بهاي  آب ) درRutilus caspicus) و کلمه (Cprinus carpioصید ماهی کپور (

گونه در دریاي خزر به سواحل شرقی استان  عمده صید این دو زیرا استگلستان از جایگاه خاصی برخوردار بوده 
 ،رود شده در رودخانه گرگان رهاسازي ماهیان بچهتعداد  و اندازه ثیرأاین مطالعه جهت بررسی ت شود. گلستان مربوط می

در این ها صورت گرفته است.  آن در واحد تالش صیادي میزان صید رودخانه بر و دبی کاهش سطح آب دریاي خزر
نه از معاونت صورت ساال هب 96تا  78هاي  طی سال در استان گلستان رهاسازي دو گونه کپور و کلمه صید و رابطه آمار

خزر از مرکز تحقیقات دریاي خزر و اطالعات دبی آب تغییرات سطح آب دریاي صید اداره کل شیالت و اطالعات 
کلمه در طول این دوره  کپور وو تعداد رهاسازي میزان صید ماهی ها از اداره هواشناسی گلستان تهیه گردید.  رودخانه

استان  در )R. caspicus(و کلمه ) C. carpioکپور (ماهی در چهار سال اخیر سهم صید زمانی نوسان داشته و 
که تعداد رهاسازي  در حالی هاي ایرانی سواحل جنوبی کاهش یافته است گلستان نسبت به صید کل این گونه در آب

 رهاسازي وزن دریا، آب (سطحی مختلف عواملداد که  نشان حاضر مطالعه ایجنن .سال افزایش داشته است ارهاین چ در
  گذارند. می ثیرأت کلمه و کپور ماهی گونه دو صیادي تالش واحد در صید میزان بر زمان هم طور هرهاسازي) ب تعداد و
  

   کلمه کپور، دریاي خزر،، بازسازي ذخایر کلیدي: هاي واژه

                                                
 banda_gh@yahoo.com مسئول مکاتبه: *

 ترویجی -مقاله کامل علمی
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 مقدمه
یکی از ) Cyprinus carpio( ماهی کپور

باشد  هاي مهم ماهیان استخوانی دریاي خزر می گونه
غربی و غرب  جنوب ،شرقی هاي جنوب که در بخش

، اوف (قلی هاي متفاوتی دارد دریاي خزر جمعیت
 نظر تجارتی در سواحل جنوبی دریاي از نقطه )1997

 درصد 80 که ویژه ساحل شرقی: به لحاظ این خزر به
بسیار مهم  گیرد، صورت می صید آن در این منطقه

ماهی کلمه نیز از  ).1386 همکاران، (بندانی و است
باشد  هاي ماهی استخوانی دریاي خزر می ونهگدیگر 

اي از صید آن در سواحل شرقی استان  که بخش عمده
 ).1386 همکاران، و (بندانی گیرد گلستان صورت می

) از چهار جمعیت 1981طبق گزارش کازانچف (
ماهی کلمه دریاي خزر دو جمعیت متعلق به بخش 

ها تحت عنوان  باشد که از آن می جنوبی دریاي خزر
(گرگان) یاد  کلمه ترکمنستان کلمه کورا (انزلی) و

 Rutilus rutilusکلمه ترکمن با نام علمی  کنند. می

caspicus ratio parvadin knipowisitschi  در
ترین  بیش شرقی دریاي خزر زیست نموده و جنوب

 ،اوف قلی( خانه اترك داردتراکم را در مصب رود
مورد هاي تجارتی  حال یکی از گونه عین در. )1997

مطالعات ارزیابی . باشد می برداري استان گلستان بهره
 1348ال ان استخوانی براي اولین بار از سذخایر ماهی

توسط کارشناسان مرکز تحقیقات گیالن و با همکاري 
 هاي ارزیابی پروژه ،ارجی انجام گرفتخکارشناسان 
تاکنون ادامه داشته  آغاز و 1368از سال  دریاي خزر

) در تمام مطالعات اشاره شده 1394، (فضلی است
سی رکاهش صید بر بیوماس و روند تغییرات صید و

واحدهاي  تی را در اختیارمدیری کارهاي راه و شده
میزان صید ماهی شده است اجرایی شیالت قرار داده 

هاي ایرانی خزر از سال  هاي صیادي آب در پره کپور
 96تا سال  تن افزایش یافت و 2823تن به  277از  78

همین مدت  تن رسیده در 5/12با کاهش شدید به 
هاي صیادي مذکور از  میزان صید ماهی کلمه در پره

افزایش  80 تن در سال 123تن به  95از  78 سال
در طول این مدت همراه با روند تغییرات صید  یافت
ل شرقی استان گلستان هاي صیادي در ساح پره تعداد

 با 96تا  85به هفت تعاونی پره افزایش یافت از سال 
عمده صید  تن رسیده است 6/6 روند کاهشی شدید به

سواحل شرقی کلمه دریاي خزر در  ماهی کپور و
دهه اخیر  در طول کاهش صید در دو صورت گرفته و

   در هاي فعال پره با کاهش روند صید تعداد و
 کاهش یافته است فعال پره دو به نیزاین منطقه 

رغم مطالعات متعدد  علی. )1394، همکاران (بندانی و
 یک چیدر هوضعیت روند تغییرات صید  خصوص در
 ثیر عوامل محیطیأتعات صورت گرفته تاکنون لمطا از

کاهش سطح آب ، خشکسالی، از جمله افزایش دما
سازي رها وتعداد ها  کاهش دبی رودخانه، دریا
تحلیل روي تغییرات صید مورد  برکفیت  ماهیان و بچه

معتقدند که کاهش تراز  پژوهشگرانقرار نگرفته است. 
محیطی این  در اقتصاد و اکوسیستم، مسائل زیست

(غالمی  ثیر خواهد گذاشتأطور معناداري ت هدریاچه ب
کلی تغییرات الگوي آب و  طور به .)2016، و عباسی

 اندازد میرا به خطر  هوا، از جمله تغییر در بارش،
ثیر منفی بر پرورش و عادات أتغییر منابع آب و غذا، ت

انتخاب زیستگاه دارد. افزایش خشکسالی  ولد و و زاد
ی مناطق و جاري شدن سیل در برخی دیگر، در برخ

ها و مشکالت دیگر در  تغییر الگوهاي رقابت در گونه
 چه تغییرات آب و هوایی نسبتاً اگر برخواهد داشت.

ثر بر تنوع ؤتدریجی است در مقایسه با برخی عوامل م
تر  زیستی، در حال تبدیل شدن به تغییرات سریع

  ).1997 ،(قانقرمه باشند می
وضعیت روند  مقاله ضمن مروري براین  در

  کلمه  و گونه کپور میزان برداشت دو و بازسازي
سازي رها عوامل محیطی، تعداد وگذاري ثیرأابعاد ت

مورد تجزیه  روي تغییرات صید کفیت بر ماهیان و بچه
   تحلیل قرار گرفته است.
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  ها مواد و روش
در این مطالعه براي رسیدن به اهداف فوق 

  آوري شد. از منابع مختلف جمعاطالعات زیر 

کلمه شامل:  دو گونه کپور ورهاسازي  صید و آمار
تراکم در واحد  وزن و ،شده ماهی رهاسازي هچتعداد ب

سازي ذخایر  هاي باز ارگاهکاز ماهیان  چهب سطح استخر
هاي  طی سال رهاي صیادي استان د میزان صید پره و

اداره کل صورت ساالنه از معاونت صید  هب 96تا  78
  شیالت تهیه شد.

در موقع تخلیه از هر استخر تا حد امکان بیومتري 
برداري صورت گرفت، در طی این  در سه مرحله نمونه

 وزن ومتر  میلی 1طول چنگالی با دقت  برداري نمونه
   .گیري شد اندازهگرم  1/0دقت  با کل

  اطالعات تغییرات سطح آب دریاي خزر از 
العات دبی آب طا خزر ومرکز تحقیقات دریاي 

 .از اداره هواشناسی گلستان تهیه گردیدها  رودخانه
میانگین دبی آب رودخانه براي مدت پانزده سال در 

ره هواشناسی استان گلستان تهیه ااز ادهاي مختلف  ماه
   شد.

میزان دبی آب روابط : ها تجزیه و تحلیل داده
 خزر،، تغییرات سطح تراز دریاي رود رودخانه گرگان

 میزان صید در وزن رهاسازي و تعداد رهاسازي با
ساله  15دوره  در یککلمه  واحد تالش ماهی کپور و

مورد بررسی قرار  Rو محیط  Excelافزار  در نرم
  گرفت.
زان یاین راستا میزان صید ماهی کپور با م در

صید ماهی کلمه با میزان  رهاسازي سه سال قبلش و
زیرا روند  نظر گرفته شد، رهاسازي یک سال قبلش در

  صید تجاري ماهی کپور  ریکروت جمعیت جوان در
   کلمهبراي ماهی  به صید تجاري بعد از سه سال و

، همکاران (بندانی و شود پس از یک سال مشاهده می
1394( .  

  
  نتایج

هاي صیادي سواحل  در پرهصید کپور میزان 
دهه با  هاي ایرانی در طی دو جنوبی دریاي خزر آب
روند  84تا  78دا از سال تتغییراتی همراه بوده اب

از  تن رسیده و 2823تن به  277از  افزایشی داشته و
که از  طوري هروند کاهشی داشته ب 96تا  85سال 
سیده ر 96سال  تن در 5/12به  85سال  تن در 1071

ترین سهم صید ماهی کپور در استان  است، بیش
ترین  کم و 80سال درصد به مربوط  90گلستان حدود 

درصد  9/3استان گلستان  میزن سهم صید این گونه در
 91پس از افزایش در سال  باشد. می 90مربوط به سال 

سواحل  ه در چهار سال اخیر سهم صید کپوردوبار
استان گلستان کاهش  در جنوب دریاي خزر و

که میزان صید این  طوري هب توجهی یافته است قابل
 در وتن  6/12 به ب دریاي خزرسواحل جنو گونه در

). سهم 1 شکل( استه تن رسید 4/3استان گلستان به 
صید ماهی کلمه در طی این دو دهه در استان گلستان 

هاي ایرانی سواحل جنوبی  نسبت به کل صید آب
   ها سال بینو در  تن) 5تن تا  03/0(بین  تر بوده کم
درصد کاهش یافته  5تر از  کمبه حدود  95تا  92

ن ت 3/4سهم صید ماهی کلمه به  96در سال  است.
  ).2 شکل(درصد افزایش یافته است  40حدود 
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استان گلستان نسبت به کل صید این گونه  ) درR. caspicusکلمه ( ) وC. Carpioپره ماهی کپور ( روند تغییرات درصد صید - 1 شکل

 . جنوب دریاي خزر ایرانیهاي  در آب

  
بین  95تا  90هاي  در سال ماهیان کپور زن بچهو

  گرم  7/0تا حداقل  91سال  گرم در 3/1 حداکثر
توجه  متغیر بود. نکته قابل 95تا  92هاي  در سال

   ماهیان با افزایش تراکم کشت در کاهش وزن بچه
  ترین تراکم  که بیش زمانی باشد، در می هر هکتار استخر

گین وزن نهکتار صورت گرفته میا ماهی در کشت بچه
  شدت کاهش یافته است.ه ب

گرم  6/0ماهیان کلمه از حداقل  تغییرات وزن بچه
  متفاوت  90گرم در سال  1تا حداکثر  92در سال 

ماهیان در هکتار  زمان که تعداد بچه بود و در هر
ماهیان کاهش یافته  هچه میانگین وزن بکرد افزایش پیدا

  است. 

  

  
کارگاه تکثیر و بازسازي  یافته در پرورش) R. Caspicus( و کلمه )C. carpioماهیان کپور ( تراکم بچه تغییرات وزن با -2 شکل

  . هاي مختلف سال سیجوال در
  

میزان  90تا سال  81از سال  2شکل بق نتایج مطا
عدد هکتار  500000تر از  ماهیان کپور کم هچتراکم ب

 1باالي  ماهیان تولیدي تا این مدت وزن بچه در ،بوده
کاهش تراکم  با 85حتی در سال  گرم رسیده بوده و

 ماهیان کپور بچههکتار وزن  در 100000به حدود 

 82سال  البته براي دو گرم رسید. 3تولیدي به بیش از 
از  ماهی کپور صورت نگرفته بود. رهاسازي بچه 83 و

اهیان کپور به بیش از م میزان تراکم بچه 96تا  90سال 
رسیده که سبب کاهش میانگین وزن عدد  1500000

  گرم شده است.  8/0تر از  ماهیان تولیدي به کم بچه
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 90تا سال  82از سال  3شکل مطابق نتایج 
ماهیان تولیدي در کارگاه سیجوال  میانگین وزنی بچه

این مدت میزان تراکم ماهی  گرم بوده در 1تر از  باال
با  90سال  هکتار بوده، از عدد در 120000تر از  کم

عدد میانگین  200000حدود  افزایش میزان تراکم تا
گرم  6/0 تر از شده به کم ماهیان کلمه تولید وزنی بچه

   رسیده است.

هاي پره سه  تعاونی در واحد تغییرات میزان صید
 هاي ماهی کپور در رودخانه با تعداد رهاسازي بچه استان

افزایش  90دهد تا قبل از سال  استان گلستان نشان می
پی داشته است، اما از  رهاسازي، افزایش صید را در

تعداد رهاسازي  ا وجود افزایشب 95تا  90سال 
صید در واحد ماهی کپور باعث افزایش کمی در  بچه

  شده است.   ماهی کپور )cpueتالش (
  

 
  . هاي مختلف با تعداد رهاسازي در سال )R. caspicusو ماهی کلمه () C. carpioتغییرات میزان صید ماهی کپور ( -3 شکل

 
در واحد تالش  مطابق تغییرات میزان صید

)cpue(  جنوبی سه استاندر سواحل ماهی کلمه 
اي ایرانی) با تعداد رهاسازي ه دریاي خزر (آب

هاي استان گلستان، تا قبل  ماهی کلمه در رودخانه بچه
 صید در واحدافزایش رهاسازي، افزایش  90از سال 
تا  90پی داشته است، اما از سال  را در )cpueتالش (

ماهی کلمه ما شاهد  با افزایش تعداد رهاسازي بچه 95
ماهی  )cpueصید در واحد تالش (افزایش کمی، در 

 هستیم. کلمه 

طی دوازده سال اخیر میزان سطح تراز دریاي  در
 (شکل متر رسیده است -89/26 متر به -8/25خزر از 

ترین  کاهش سطح آب دریاي خزر بیشپی  در ).4
پسروي آب در قسمت ساحل شرقی استان گلستان 

ن پسروي آب دریا را در میزا 1 شکلمشاهده گردید. 
   این پسروي بعضاً دهد، ترکمن نشان میساحل بندر

بررسی رابطه کاهش  رسد. متر میبه حدود یک کیلو
دهد با کاهش سطح  میزان صید نشان می آب دریا و

کلمه  گونه کپور و واحد تالش دو ان صید درآب میز
ررسی تفکیکی ب چند در کاهش یافته است، هر مه با

روند یکسان بوده در واحد تالش دو گونه  میزان صید
  .)5شکل ( باشد ولی کمی متفاوت می
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  . اخیرده سال  تغییرات سطح تراز دریاي خزر در -4 شکل

  
 

  
  . تعداد رهاسازي ،میانگین وزن رهاسازي ،واحد تالش با تغییرات سطح آب رابطه تغییرات میزان صید در -5 شکل

  
واحد  با کاهش سطح آب دریا میزان صید در

داري نداشته  طه معنابتالش کاهش یافته ولی روند را
افزایش صید در  سطح آب بعضاً که با کاهش طوري هب

عنوان نمونه در سطح  هب شود. مشاهده میواحد تالش 
 وترین  نقاطی داریم که بیش ، ترین متر کم -26آب 

این وضعیت  ترین صید در واحد تالش را دارند و کم
  کلمه صادق است. براي دو گونه کپور و

هاي  بر اساس تغییرات میزان دبی آب در طی سال
رود مربوط به  بی پایدار رودخانه گرگاند ،95-1376

باشد، در این مدت در تمام  می 85تا  84هاي  سال
 10رود باالي  هاي سال دبی رودخانه گرگان ماه

ها هر دو  مترمکعب در ثانیه بوده است. در بقیه زمان
رود مشاهده  بار کاهش دبی آب گرگان سال یک

شدت  هنوسانات دبی آب ب 94تا  86شود، از سال  می
 تا 85ساله  5که در دوره  طوري هافزایش یافته است، ب

ترین دبی در سه ماه اسفند، فروردین و  بیش 90
هاي سال دبی  اردیبهشت مشاهده شده و در بقیه زمان

مترمکعب در  4تر از  رود به کم آب رودخانه گرگان
 95 تا 90ساله  5ت، این وضعیت در ثانیه رسیده اس

ماه  اسفند ترین دبی در بیششرایط بدتري داشته و 
ها به  ثانیه بوده و در بقیه ماه کعب درممتر 10معادل 

به صفر رسیده است  مترمکعب و بعضاً 4تر از  کم
  ).6(شکل 

ترین میزان دبی رودخانه در فصل بهار مربوط  بیش
  ترین میزان  کم بود و 1386-90ساله  به دوره پنج

ساله  دوره پنجدبی رودخانه در فصل بهار مربوط به 
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توجه این مربوط به دوره  بود. نکته قابل 96-1391
در  باشد که تقریباً می 1395تا  1391 ساله اخیر، پنج

تر از پانزده سال  هاي سال میزان بارندگی کم تمام ماه

خانه در این دوره میزان دبی آب رود باشد و گذشته می
   به صفر رسیده است. رود در تابستان تقریباً گرگان

  

  
  . هاي مختلف سال ها و غییرات دبی آب رودخانه در ماهت -6 شکل

  
واحد تالش با دبی آب  تغییرات میزان صید در در

 شود، مشاهده نمیمشخصی وجود رودخانه یک روند 
که دبی  زمانی کلمه، در خصوص ماهی که در طوري هب

ثانیه بوده میزان صید در  متر بر 8رودخانه معادل 
تر از زمانی بوده که دبی رودخانه  واحد تالش بیش

مورد ماهی کپور  ثانیه بوده در مترمکعب بر 14معادل 
ثانیه بوده  مکعب درمتر 20نیز زمانی که دبی رودخانه 

دبی ه که تر از زمانی بود میزان صید در واحد تالش کم
  عب در ثانیه بوده است. کممتر 10

  

  
  . تعداد رهاسازي ،رهاسازيمیانگین وزن  تغییرات دبی آب رودخانه، واحد تالش با رابطه تغییرات میزان صید در -7 شکل

  



 1399) تابستان 2)، شماره (9برداري و پرورش آبزیان ( بهره
 

52 

 گیري بحث ونتیجه
 تر صید ماهی کپور و بیش که عمدتاً این نظر به
هاي جنوبی دریاي خزر مربوط به استان  کلمه آب

این سهم  سال گذشته 19روند  رگلستان بوده که د
علت کاهش  هب 96چند در سال  هر کاهش یافته است،

 و گیالن استان مازندران و کلمه در دو کل صید ماهی
 ستان درسازي سهم استان گلد افزایش تعداد رهارون

بندانی و ( دهد مورد این گونه افزایش نشان می
استان گیالن آمار  ) اگر در1 (شکل )2017، همکاران

باشد بخش  توجهی می حد قابل گونه در صید این دو
باشد که  عمده آن مربوط به آمار صید تاالب انزلی می

کلمه دریاي  در تجزیه تحلیل جمعیت ماهی کپور و
شناسی  ساختار زمین گیرد. نظر قرار نمی خزر مد

استان  هاي جنوبی دریاي خزر در سواحل شرقی آب
بستر گلی لجنی که  علت شیب مالیم و هب، گلستان
  کلمه بوده  هاي مهم ماهی کپور و زیستگاه دارد از

ترین  مهم از سو قره رود و هاي گرگان رودخانه و
روند   شمار می هگونه ب هاي تخمریزي این دو زیستگاه

 ثیر خشکسالی وأت تحت شدت هطول این مدت ب درکه 
بندانی و ( هاي جامعه انسانی بوده است برداري بهره

 ماهیان رود گونه از چون این دو ).2017، همکاران
ریزي به  براي تخم هستند و )Anadromousکوچ (

باشند، در این ارتباط یکی از  آب رودخانه وابسته می
توجه آب  هش قابلدهه اخیر کا اتقاقات مهم در دو

بوده است،  سو قره رود و هاي استان، گرگان خانهرود
 افزایش رسوب در مصب دو کاهش دبی آب و

رودخانه مذکور امکان مهاجرت براي تخمریزي 
 بنابراین به صفر رسانده است. طبیعی را تقریباً

تشکیل جمعیت ریکروت (نسل  بازسازي ذخایر و
سازي ي بازها کارگاهاز طریق تکثیر در  عمدتاً جوان)

، بندانی و همکاران( صورت گرفته است ذخایر استان
سازي ذخایر استان هاي باز ارگاهک در تکثیر ).2017
به افزایش همراه نبوده و  با یک روند رو عمدتاً

 حتی در همواره با تغییرات سینوسی صورت گرفته و
شکل ( ها رهاسازي صورت نگرفته است برخی سال

وزن  شده از سازيرها ماهیان اوقات بچه تر در بیش .)3
شرایط  ) برخوردار نبودند،گرم 5/1 مناسب (باالي

 هاي تکثیر و کارگاه شده درپرورش الرو تولید
واحد سطح  نظر میزان تراکم در بازسازي ذخایر از

تر از  وزن کم ماهیان با استخرهاي پرورش، تولید بچه
بندانی ( استپی داشته  سال اخیر در 5گرم را در  8/0

 همبستگی بین میزان تراکم و ).2017، و همکاران
کاهش  بیانگرکپور  میانگین وزنی ماهی کلمه و

هاي  کارگاه ماهیان تولیدي در میانگین وزنی بچه
 چند در هاي اخیر است هر سال بازسازي ذخایر در

تگی و ضریب سشیب نمودار همب مورد گونه کپور
کلمه مشاهده  همبستگی باالتري نسیت به گونه

رسد ناشی از اختالف وزن بین  نظر می هشود که ب می
هاي  شده در گذشته با سالماهیان تولید تر بچه بیش

مورد ماهی کلمه این اختالف وزن  اخیر باشد که در
کاهش وزن  قطعاً )5 و 4 هاي ل(شک تر است کم

 کاهش آب و سو و یک شده از ماهیان رهاسازي بچه
رود  هاي گرگان (رودخانه رهاسازيافزایش دماي محل 

کاهش اثربخشی بازسازي  سوي دیگر در سو) از قره و
بررسی روند میزان دبی . ذخایر نقش داشته است

ساله نشان  چهار دوره پنج رود در رودخانه گرگان
هایی که وضعیت آب رودخانه بهتر  دهد در دوره می

هاي که دبی  زمان در بوده میزان رهاسازي کم و
 انه کم شده میزان رهاسازي افزایش داشته است،رودخ

واحد تالش و دبی  ضریب همبستگی میزان صید در
ساله بررسی شده  5براي سه دوره  رودخانه تقریباً

واحد  با افزایش دبی میزان صید در بسیار پایین بوده و
تعداد  وزن رهاسازي و تالش کاهش یافته احتماالً

میزان بقا  زمان در همرهاسازي دوپارامتري هستند که 
که دبی  در زمانی عبارت دیگر بعضاً هب ،ثرندؤصید م و

یا  ماهیان کم بوده و زیاد بوده تعداد رهاسازي بچه
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زي زیاد بوده ولی میانگین وزنی پایین ساتعداد رها
تعداد  وزنی و نمیانگی که تعداد و یا این بوده و

داشته رودخانه وجود ن ماهی باال بوده ولی آبی در بچه
عبارت دیگر آب رودخانه حاصل پسروي آب شور  هب

 95 تا 91ساله  دوره پنج طورکه در دریا بوده همان
که  طوري هترین دبی را داشته ب رود کم میزان دبی گرگان

و  6 هاي شکل( رسیده است به صفر تابستان تقریباً در
 تواند هوایی می گذاري این تغییرات آب وثیرأت .)7
 طریق فرایندهاي فیزیولوژیکی و مستقیم از طور به

 غیرمستقیم از طریق تغییرات دما در طور چنین به هم
اقالم غذاي اصلی  جامعه زئوپالنکتون، به نمایندگی از

هاي دریایی  جمعیت نسل جوان ماهی براي نوزادان، بر
این  .)2010 ،بیوگرند؛ 2001 ،(پورتنر و همکاران باشد

تواند رابطه کمی  چنین اثراتی میکند که  نظریه بیان می
 ،(جانسن بین جمعیت بالغ و نسل جوان را تغییر دهد

دهد که  شواهد خوبی وجود دارد که نشان می .)2007
جمعیت نسل جوان با تعداد زیاد در زمانی مشاهده 

 شود که فراوانی جمعیت مولد زیاد است و بالعکس می
هاي رود  ماهی، از آغاز قرن بیستم ).2010 بیوگرند،(

شدت  تاسر جهان به خوشایندي در سرطور نا هکوچ ب
ها نابود  ین جمعیتا تعداد زیادي از اند و کاهش یافته

طور عمده مربوط به تخریب  هاین امر ب، اند شده
 کاهش کیفیت آب شیرین منتهی به دریا و ،ها رودخانه

و (لیمبورگ  باشد ریزي می هاي تخم تخریب مکان
دهد، دما  شده نشان می طالعات انجامم .)2009، والدمن

ترین فاکتورهاي آبیوتیکی است که کنترل  یکی از مهم
هاي  ب آ هاي دریایی و پویاي جمعیت الروهاي گونه

 در .)2009، جاکوبسنت و همکاران( شیرین است
بسیاري از مطالعات توزیع جمعیت ذخایر ماهیان 

(المدور و  اند دریایی را به تغییرات دما ربط داده
پایین بودن وزن رهاسازي  .)2012، همکاران

کلمه از نقاط ضعف رهاسازي بوده  ماهیان کپور و بچه
دما را  مقابله با شوري و که امکان رقابت غذایی و

این  هاي صورت گرفته در دهد، بررسی کاهش می
رشد سریع الروهاي کپور ممکن  دهد، زمینه نشان می

توسط شکارچیان را شکارشدن  است بتواند از
 چابکی الرو جلوگیري کند زیرا فاصله واکنشی و

و (هیجس  شود می تر افزایش اندازه آن بیش اغلب با
بعد از مهاجرت ماهیان به رودخانه  .)1996، فیومن
ه تراکم، مانند رقابت غذایی هاي وابسته ب فاکتور
 کند و بحرانی می اي فراوانی جمعیت را گونه درون

میر  جریان آب رودخانه میزان مرگ وکاهش میزان 
 -(لوبون دهد ریزي صورت گرفته را افزایش می تخم

   . کاهش سطح تراز آب دریاي خزر)2014، سرویا
 95تا  84سال  کاهش بارندگی از پی خشکسالی و در

بوده که سبب پسروي  -2/27 تا - 8/25از میزان 
ویژه  هسواحل استان گلستان ب توجه آب دریا در قابل

یک کیلومتر  تا که بعضاً طوري هساحل شرقی شده ب
ستان گلستان پسروي ساحل شرقی ا خط ساحلی در

نشینی  با این عقب. )1 شکل و 7 (شکل دهد نشان می
 گاه ماهی کلمه واچر ي وا تغذیه بستر بخش مهمی از

نشینی حدود یک  اگر عمق عقب بین رفته، کپور از
محاسبه کنیم طول خط ساحل شرقی  کیلومتر را در

توجهی از بستر  متوجه خواهیم شد چه بخش قابل
همین  در این مدت از دست رفته است، غذایی در

البی یهاي س مدت کاهش بارندگی سبب کاهش زمین
چون رابطه مستقیمی  اصوالً مصب رودخانه شده و

هاي سیالبی  مصب و بین تخمریزي طبیعی ماهی کپور
توجه  هش قابلوجود دارد، کاهش بارندگی ضمن کا

تخمریزي طبیعی، سبب بحرانی شدن شرایط رودخانه 
 درصد بقاء بازسازي ذخایر شده است. سالمت و در

مطالعات صورت گرفته در این خصوص توسط دیگر 
از جمله  کند ید میأیترا این موضوع  پژوهشگران

 کند که ) اشاره می2004( و همکاران  سومربررسی 
چون دیگر  لیا همااستر در تخمریزي ماهی کپور

 عمق در هاي علفزار کم کشورها اغلب در زیستگاه
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تابستان با پوشش گیاهی فراوان صورت  فصل بهار و
بهار  نتایج نشان داده تخمریزي ماهی کپور در گیرد. می

درجه  16 هاي با دماي باالي آب تابستان در و
هاي  جریان از بعد گیرد و گراد صورت می سانتی

یک سال افزایش از تر  ماهیان کم بچه وسیالبی الروها 
کاهش اثربخشی  .)2004 ،اسمیت و والکر( کند پیدا می

ضمن کاهش  ها اشاره شد، دالیلی که به آن هسازي ب رها
هاي سنی در ماهی کلمه تغییر  کاهش کالسه صید،

 پی داشته است، ساختار سنی ماهی کپور را نیز در
سال در  8کلمه از که حدکثر دامنه سنی ماهی  طوري هب

درمورد ماهی  سال کاهش یافته و 4ده سال گذشته به 
 و 7 ،6 ،5هاي سنی میانی  هاي اخیر گروه سال کپور در

هاي  سال به حداقل فراوانی رسیده است. بررسی 8
این استدالل  بیانگردیگر مناطق  گرفته در صورت

 باشد که در برخی از ذخایر برداشت شده، سن و می
دلیل پایین  جمعیت در واقع به شده در حذفهاي  طول

حساسیت باالي  و) recruitmentبودن نسل جوان (
) نسبت به نوسانات recruitmentنسل جوان (

 ؛2005 ،براندر؛ 2010 ،(برونل باشد محیطی می
. در مطالعات صورت )2006 ،اوترسن و همکاران

 گرفته نیز به این نکته اشاره شده که توزیع سنی و
سالمت یک ذخیره  جمعیت شاخصی ازطولی 

پس از ارائه مباحث فوق  .)2008 ،(روسنزویج باشد می
بندي رسید که وضعیت نامناسب  توان به این جمع می

  ثیر سه عامل برداشت أت کلمه تحت ذخیره کپور و
با ابزار  مجاز(برداشت توسط صیادان غیر بیش از حد

رات تغیی ،هاي نامناسب) مکان نامناسب در زمان و
(خشکسالی، کاهش سطح آب دریاي  محیطی زیست

کاهش دبی  و پسروي آب در سواحل خزر و
عدم تکثیر طبیعی و پایین بودن کفیت  )،رودخانه

پایین بودن میزان این  بازسازي ذخایر بوده است.
یک از عوامل محیطی با میزان صید  همبستگی در هر

 کلمه احتماالً دو گونه کپور و در واحد تالش هر
این خصوص  ناشی از دخالت عوامل دیگر در

انگین وزنی عبارت دیگر پایین بودن می هباشد، ب می
در افزایش صید دارد که تعداد همانقدر اثر منفی 

کاهش دبی آب رودخانه و کاهش میزان  ،رهاسازي
 . در حقیقت مدیریت صید واردسطح آب دریا د

 زمان به تمامی ضمن توجه هم دسازي ذخایر بایباز
جانبه پرهیز کرده مدیریت  این عوامل از نگاه یک

مناسب در برداشت همسنگ مدیریت مناسب در بازي 
توان تنها با بهبود  نمی بنابراین ذخایر در نظر بگیرد

یا افزایش تعداد به تنهایی امیدي به  سازي ووزن رها
پایداري ذخایر داشت. اگر تصور کنیم که  بهبود و

جانبه  همه گرش مطلوب وبازسازي ذخایر نیز با ن
صورت گیرد ولی مدیریت برداشت بدون توجه به 

جمله رعایت اندازه استاندارد  ي ازژهاي بیولو شاخص
پایداري ذخیره  امیدي به بهبود و صید انجام شود،

  نیست.
  

  رهیافت ترویجی
تکثیر مصنوعی در بازسازي ذخایر  تکیه عمده بر

ماهیان رود  کاهش شدید ها و علت تخریب رودخانه هب
سازي باز هاي جدي سازمان شیالت در کوچ از فعالیت

کلمه در استان گلستان  هاي کپور و ذخایر گونه
هاي کاربردي  از توصیه پژوهشهاي این  باشد یافته می
 برداري مدیران بهره باشد که مدیران باسازي ذخایر و می

توانند سبب افزایش راندمان  ها می با رعایت آن
گونه  پایداري صید در واحد تالش این دورهاسازي و 

افتد  صید پایدار زمانی اتفاق میعبارت دیگر  هشوند ب
شده در  زمان با رعایت راهکارهاي توصیه که هم

ذخایر مدیریت برداشت با توجه به  بازسازي
جمله رعایت اندازه استاندارد  ي ازژهاي بیولو شاخص

  را مدیریت کند.صید 
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