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  چکیده
  

الی  1387متر طی سالهاي  10-100در اعماق  سفید با استفاده از تور ترال کفاین مطالعه بمنظور تعیین پراکنش مکانی و زمانی ماهی 

 08/57( 1389و صید در واحد تالش در زمستان ) کیلوگرم 2903( 1387بیشترین میزان صید در زمستان سال . رت گرفتصو 1389

 41/1کیلوگرم و  79بترتیب  1389و کمترین میزان صید و صید در واحد تالش در فصل بهار سال ) کیلوگرم در نیم ساعت ترال کشی

پراکنش مکانی نشان داد که در فصل بهار و تابستان تقریبا تمام ماهیان سفید در اعماق . محاسبه شد کیلوگرم در نیم ساعت ترال کشی

. ولی در فصول سرد سال ماهی سفید تقریبا در تمام اعماق و مناطق با تراکم نسبتا زیاد گسترش داشت. متر متمرکز بودند 20کمتر از 

کیلوگرم در نیم ساعت ) ±53/78( 0/94متر  20-50الش در اعماق صید در واحد ت) خطاي معیار±(در فصل پائیز بیشترین میانگین 

متر در منطقه شرقی با میانگین  50در فصل زمستان بیشترین میانگین صید در واحد تالش در اعماق بیش از . ترال کشی برآورد شد

  .  کیلوگرم در نیم ساعت ترال کشی مشاهده گردید) 64/77±( 3/128

  

  پراکنش، تراکم،  دریاي خزرماهی سفید،  :کلیديلغات 
 

لنویسنده مسئو*
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  مقدمه
دریاي خزر بدلیل دارا بودن گونه هاي با ارزش ماهیان خاویاري و 

ماهیان استخوانی از اهمیت اقتصادي و اکولوژیک خاصی برخوردار 

فون ماهیان دریاي خزر در مقایسه با آبهاي آزاد از تنوع . می باشد

و ) 1994آکادمی علوم قزاقستان، (ت گونه اي کمتري برخوردار اس

تقوي، (بیشتر منابع آن کوچک جثه و بشدت آسیب پذیر می باشند 

گونه و زیر  123آبریز آن حدود  ضهدر دریاي خزر و حو). 1377

. یست می نمایندزخانواده  17جنس و  53مربوط به ماهی، گونه 

بخود  درصد از ماهیان دریاي خزر را 40خانواده کپورماهیان حدود 

   ).1981کازانچف،( اختصاص می دهند

درصد از درآمد  60درصد از صید و بیش از  50ماهی سفید بیش از 

عبدالملکی و (صیادان ماهیان استخوانی را بخود اختصاص می دهد 

ماهی سفید فون . )1388 و همکاران، دریانبرد؛ 1386غنی نژاد، 

سوب می محجزو گونه هاي قطب شمال  وخاص دریاي خزر بوده 

هزار سال پیش وارد  10-12که بعد از دوران یخبندان یعنی شود 

و خصوصیات بومی دریاي خزر را کسب کرده است  شدهاین دریا 

ماهی سفید در سواحل دریاي خزر از رودخانه ). 1372 قاسم اف،(

ترك در قسمت شمالی دریا تا سواحل جنوبی و بخصوص مناطق 

خانه اترك پراکنده و زندگی می غربی و شرق انزلی و نیز در رود

د ودر قسمت هاي شمالی بویژه ولگا و اورال بندرت دیده می ش .کند

 این ماهی بهدر سواحل ایران تجمع و پراکندگی ). 1981 کازانچف،(

جریانات دریایی و مواد غذایی  شرایط فیزیکی از قبیل درجه حرارت،

رودخانه ها  وارداین ماهی جهت تخم ریزي و زاد و ولد . بستگی دارد

  ).1369 رضوي صیاد،( می گرددو تاالب ها 

اکثر رودخانه ها در ماهی سفید جزو ماهیان نیمه مهاجر بوده و در 

در رودخانه کورا ولی  . فاصله کمی از مصب دریا تخم ریزي می کند

ماهی ). 1981 کازانچف،( و ترك مسافت زیادي را طی می کند

این  .اي و زمستان گذرانی استسفید داراي مهاجرت هاي تغذیه 

سال عمر می کند و حداکثر طول و وزن آن بترتیب  9- 10ماهی 

 رضوي صیاد،(گزارش شده است کیلو گرم  6سانتی متر و  72

کیلوگرم و طول  7ماهی این وزن حداکثر  1330در دهه ). 1369

 .)Coad, 1995( سانتی متر گزارش شد 67

روابط غذایی موجودات و شرایط مختلف اکولوژیک، نیازها و 

میزان تراکم و پراکنش گونه  سازگاري هاي آنها با محیط زیست،

این موضوع .  (Sheldon, 1968) هاي مختلف را مشخص می کند

در سواحل جنوبی دریاي خزر قابل بررسی است و پراکنش اغلب 

تابع شرایط اکولوژیک منطقه از جمله ماهی سفید گونه ها 

اه سایر ماهیان استخوانی بوسیله پره هاي ماهی سفید بهمر.است

صید آنها معموال در اعماق کمتر از . صیادي ساحلی صید می شوند

مهر ماه شروع و نیمه اول  20معموال از (متر و نیمه دوم سال  20

بنابراین نحوه . صورت می گیرد) فروردین سال آینده ادامه دارد

تا . ص نمی باشدپراکنش ماهی سفید در سایر فصول و اعماق مشخ

بحال در خصوص پراکنش ماهی سفید در سواحل ایران مطالعه اي 

هدف از این مطالعه تهیه نقشه پراکنش و . صورت نگرفته است

تعیین نقاط پر تراکم، مهاجرت هاي مکانی و زمانی ماهی سفید در 

بکارگیري . متر می باشد 100الی  10سواحل ایران در اعماق بین 

ه می تواند نقش مهمی در مدیریت زمان صید و نتایج این مطالع

  .بهره برداري از ذخایر ماهی سفید در دریاي خزر داشته باشد

  

  مواد و روش ها
از (هاي ایرانی دریاي خزر  نمونه برداري از ماهی سفید در آب

تا  10گشت دریائی در اعماق  8بطور فصلی در ) آستارا تا آشوراده

ماه هاي ( 1387یالن طی سالهاي متر با شناور تحقیقاتی گ 100

و ) اسفند- دي و بهمن- ماه هاي خرداد، آذر( 1388، )خرداد و اسفند

به ) شهریور و اسفند-خرداد، مرداد-ماه هاي اردیبهشت( 1389

ترال کشی در هنگام روشنایی روز . روش صید با ترال کف انجام شد

یم در هر ایستگاه به مدت ن) غروب 7صبح تا ساعت  8از ساعت (

شکل (صورت گرفت  گره دریایی 3الی  5/2ساعت و با سرعت بین 

بار ترال کشی  422در مجموع ). ، ایستگاه هاي نمونه برداري1

تعداد دفعات ترال کشی در هر فصل  1صورت گرفت که در جدول 

متر و اندازه  7/24طول طناب فوقانی ترال کف . آورده شده است

عملیات نمونه برداري . بود میلیمتر 8چشمه تور در قسمت کیسه 

شامل ایستگاه ها، ادوات صیادي و دیگر موارد مطابق و همزمان با 

به ) 1389توکلی و همکاران، (پروژه ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاري 

در هر ایستگاه درجه . روش مساحت جایروب شده صورت گرفت

با سانتیگراد  1/0حرارت آب در الیه سطحی و نزدیک کف با دقت 

پس از پایان . اندازه گیري شداستفاده از ترمومتر برگردان ژاپنی 
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زمان صید، کلیه محتویات تور روي عرشه تخلیه شده و به تفکیک 

 1/0با کمک ترازوي دیجیتال با دقت گونه جداسازي، شمارش و 

  . توزین شدند گرم

شاخص صید در واحد تالش بر مبناي میزان ماهیان صید شده هر 

بار ترال کشی بمدت نیم ساعت در نظر گرفته شد گونه در هر 

)Sparre and Venema, 1992 .( در این مطالعه میانگین وزن

ماهیان برابر وزن کل تقسیم بر تعداد کل ماهیان صید شده در هر 

  . پره کشی می باشد

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  1389 -1387متر طی سالهاي  100، اعماق کمتر از موقعیت ایستگاههاي نمونه برداري در آبهاي ایرانی دریاي خزر: 1شکل 

  

  .1389 -1387دفعات ترال کشی در فصول مختلف طی سالهاي :  1جدول 

  تعداد ترال کشی  فصل  سال

1387  
  بهار

  زمستان

48  

60  

1388  

  بهار

  پائیز

  زمستان

51  

59  

60  

1389  

  بهار

  تابستان

  زمستان

56  

56  

32  
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ي رقومی شده دریاي خزر و جهت تهیه نقشه پراکنش از نقشه ها

 Lambert Conformalحوزه جنوبی آن با سیستم مختصات 

Conic  با پارامترهاي مربوط به ایران و دیتومWGS84  و نرم افزار

ArcGIS  پس از تهیه الیه داده هاي . استفاده شد 3/9ویرایش

موقعیت جغرافیائی ایستگاهها، مقادیر شاخص صید در واحد تالش 

  .قشه پراکنش ماهی سفید استفاده شدبراي تهیه ن

در این مطالعه سواحل ایرانی دریاي خزر با توجه به شکل توپوگرافی 

از (به سه منطقه غرب ) 1375پورغالم و همکاران، (و عمق ساحل 

از امیر (و شرق ) از رامسر تا امیرآباد(، میانی )ساحل آستارا تا رامسر

گروه منطقه کم عمق و همچنین اعماق به سه ) آباد تا حسنقلی

منطقه ساحلی که صید تجاري در آن صورت می  -متر 20کمتر از (

بیش از (و عمیق ) متر 20-50بین (، منطقه با عمق متوسط )گیرد

  .تقسیم بندي شد ) متر 50

کلموگروف در بررسی آماري داده هاي صید در واحد تالش، آزمون 

چون توزیع . شداسمیرنوف در تشخیص نوع توزیع داده ها استفاده 

داده هاي صید در واحد تالش نرمال نبود براي تجزیه و تحلیل آنها 

به منظور بررسی ارتباطات . از روشهاي ناپارامتري استفاده شد

مورد  (Spearman)همبستگی روش اسپیرمن براي تعیین  مختلف

براي مقایسه میانگینهاي صید در واحد تالش از . استفاده قرار گرفت

-Kruskal)کراسکالوالیس  (ANOVA)ریانس یکطرفه آنالیز وا

Wallis) ویتنی استفاده  - و آزمون مقایسه دو به دو میانگینهاي من

همچنین براي مقایسه میانگینهاي وزن ماهیان صید شده در . شد

فصول و مناطق مختلف از آنالیز واریانس دو طرفه و براي مقایسه دو 

 ,Zar(استفاده شد  (Tukey)به دو میانگینها از آزمون توکی 

. معنی دار در نظر گرفته شدند 05/0تفاوت ها در سطح  ). 1999

  .به انجام شد SPSS  18با استفاده از نرم افزار آماري  آنالیز داده ها

   

  نتایج
عدد  422، 1389الی  1387گشت تحقیقاتی طی سالهاي  8در 

 کیلوگرم ماهی سفید صید 8772ترال کشی انجام شد که حدود 

کمترین میزان صید ماهی سفید در فصول گرم سال در بهار . شد

، 97، 127بترتیب  1389و تابستان  1389و  1388، 1387سالهاي 

ولی بیشترین میزان صید در فصول . کیلوگرم ثبت شد 96و  79

و  1388، 1387و زمستان سالهاي  1388سرد سال در پائیز سال 

شکل (کیلوگرم بود  1827و  2502، 2903، 1031بترتیب  1389

در . میزان صید در واحد تالش نیز روندي کامال مشابه داشت). 2

، 89/1، 65/2فصول گرم سال میانگین صید در واحد تالش بترتیب 

کیلوگرم در نیم ساعت ترال کشی و در فصول سرد  72/1و  41/1

کیلوگرم در نیم   08/57و  71/41، 20/49، 19/17سال بترتیب 

 ). 2شکل (محاسبه شد  ساعت ترال کشی
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هاي  ماهی سفید صید شده در تور ترال کف در فصول مختلف طی سال) خطاي معیار ±(میزان صید و میانگین صید در واحد تالش  : 2شکل 

1387- 1389  

 

 متر 20در فصل بهار تقریبا تمام ماهیان سفید در اعماق کمتر از 

صید در واحد تالش ماهی ) خطاي معیار ±(میانگین . متمرکز بودند

 9/5سفید در این اعماق در سه منطقه شرقی، میانی و غربی بترتیب 

کیلوگرم در نیم ساعت ) ±37/0( 7/0و ) 67/4±( 9/7، )72/1±(

   20-50متر، فقط در ناحیه  20در اعماق بیش از . ترال کشی بود

کیلوگرم در نیم ) ±17/1( 9/1یانگین متر در منطقه میانی با م

  ).3شکل (ساعت ترال کشی مشاهده شد  

در این . در فصل تابستان نیز وضعیت تقریبا مشابه فصل بهار بود

فصل میانگین صید در واحد تالش ماهی سفید در سه منطقه 

 8/0و ) ±45/0( 7/0، )±48/0( 4/1شرقی، میانی و غربی بترتیب 

در سایر . م ساعت ترال کشی برآورد شدکیلوگرم در نی) 36/0±(

متر در منطقه میانی میانگین صید در  20- 50اعماق، فقط در ناحیه 

کیلوگرم در نیم ساعت ترال کشی بود ) ±64/5( 5/8واحد تالش 

  ).3شکل (

در دو فصل پائیز و زمستان ماهی سفید تقریبا در تمام اعماق و 

در فصل پائیز ). 3کل ش(مناطق با تراکم نسبتا زیاد گسترش داشت 

متر برابر  20-50بیشترین میانگین صید در واحد تالش در اعماق 

 . کیلوگرم در نیم ساعت ترال کشی برآورد شد) 53/78±( 0/94

 

متر در منطقه  20بیشترین میزان این شاخص در اعماق کمتر از 

کیلوگرم در نیم ساعت ترال کشی و در ) ±89/37( 8/58شرقی 

کیلوگرم در ) ±01/30( 2/68متر در منطقه غربی  50اعماق بیش از 

  ). 3شکل (نیم ساعت ترال کشی مشاهده شد 

در فصل زمستان بیشترین میانگین صید در واحد تالش در اعماق 

) ±64/77( 3/128متر در منطقه شرقی با میانگین  50بیش از 

در این ). 2شکل (کیلوگرم در نیم ساعت ترال کشی مشاهده گردید 

ق میانگین این شاخص در دو منطقه میانی و غربی بترتیب اعما

کیلوگرم در نیم ساعت ترال ) ±33/17( 9/35و ) 69/36±( 3/91

متر بیشترین مقدار  20- 50متر و  20در اعماق کمتر از . کشی بود

 3/56صید در واحد تالش ماهی سفید در منطقه میانی و بترتیب 

نیم ساعت ترال کشی  کیلوگرم در) ±03/29( 0/60و ) 33/25±(

طبق نتایج بدست آمده در این فصل بیشتر ماهیان . برآورد شد

  ).3شکل (سفید در منطقه میانی متمرکز شده اند  

مقایسه میانگین صید در واحد تالش ماهی سفید در چهار فصل 

سال نشان می دهد که بین آنها اختالف معنی دار شدیدي وجود 

مقایسه ). χ2=226.9; P≤0.001: آزمون کراسکال والیس(دارد 

ویتنی نیز نشان داد که  - دوبه دو میانگینها با استفاده از آزمون من
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زمستان اختالف  -زمستان و تابستان - پائیز، بهار- بین فصول بهار

همچنین بین میانگیهاي صید ). P≤0.05(معنی داري وجود دارد 

دار  اختالف معنی) شرق، میانی و غرب(در واحد تالش سه منطقه 

). χ2=19.3; P≤0.001: آزمون کراسکال والیس(وجود دارد 

میانی، - مقایسه دوبدو میانگین نیز نشان داد که بین مناطق غرب

ولی ). P≤0.05(شرق اختالف معنی داري وجود دارد -غرب

 20میانگین صید در واحد تالش ماهی سفید در سه عمق کمتر از 

معنی داري وجود  متر اختالف 50متر و بیش از  20-50متر، 

  ).χ2=0.2; P=0.89: آزمون کراسکال والیس(نداشت 

پراکنش فصلی ماهی سفید در سواحل ایرانی دریاي خزر در اعماق 

تراکم  1387متر نشان می دهد که در فصل بهار سال  100کمتر از 

در فصل زمستان ). 4شکل (این ماهی در همه مناطق بسیار کم بود 

کسر که از تراکم نقطه اي زیادي برخوردار بجز در روبروي چاب 1387

  ). 4شکل (بود، در سایر مناطق تراکم این ماهی بسیار کم بود 

تراکم در تمام سواحل تقریبا یکسان و  1388در فصل بهار سال 

ولی در فصل پائیز گله هاي بسیار متراکم ). 4شکل (بسیار کم بود 

در فصل زمستان . در روبروي تنکابن، بهشهر و کیاشهر مشاهده شد

نیز مناطق پر تراکم در روبروي بابلسر و گمیشان و  1388سال 

کال در این فصل . متر مالحظه شد 30بیشتر در اعماق بیش از 

در دو فصل بهار و . مناطق میانی داراي تراکم نسبی بیشتري بودند

مجددا تراکم ماهی سفید در تمام مناطق  1389تابستان سال 

گله بسیار متراکم  1389ولی در فصل زمستان . یکسان و ضعیف بود

در مناطق مرکزي و بخصوص روبروي نور و محمودآباد شکل گرفت 

  ).  4شکل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  .ماهی سفید صید شده در فصول، اعماق و مناطق مختلف) کیلوگرم(میانگین صید در واحد تالش :  3شکل 
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=  Wدر این نقشه ( 1389 -1387در فصول مختلف طی سالهاي  100ماهی سفید در آبهاي ایرانی دریاي خزر در اعماق کمتر از پراکنش : 4شکل 

  )صید در واحد تالش بر حسب کیلوگرم در نیم ساعت ترال کشی می باشد

 

 

تغییرات درجه حرارت آب و همبستگی آن با میزان صید در 

  واحد تالش ماهی سفید

 0/23از  1387ه حرارت الیه سطحی آب در بهار سال میانگین درج

 1388در زمستان همان سال کاهش و سپس در بهار سال  7/11به 

 C 8/9°و  C0/15°در پائیز و زمستان نیز . افزایش یافت C 9/20°به

میانگین درجه  1389مجددا در بهار و تابستان سال . محاسبه شد

 افزایش و در  C 8/30° و C 8/22°حرارت الیه سطحی به ترتیب به 

 

 

میزان  2با توجه به جدول . کاهش یافت C 7/11°زمستان به 

درجه حرارت در الیه هاي سطحی آب ) انحراف از معیار ±(تغییرات 

در هر فصل خیلی کم ولی در الیه هاي عمقی این تغییرات بسیار 

برعکس، میزان اختالفات فصلی درجه حرارت آب در . زیاد می باشد

  . هاي سطحی در مقایسه با الیه هاي عمقی بیشتر استالیه 
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با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، بین درجه حرارت الیه 

سطحی آب با میزان صید در واحد تالش ماهی سفید رابطه معنی 

  ). R= - 0.58; P ≤ 0.001; n = 419(دار معکوس وجود داشت 

  

 

آب در الیه هاي سطحی و نزدیک کف دریاي خزر در ) بر حسب سانتیگراد(فصلی درجه حرارت ) خطاي معیار ±(تغییرات میانگین : 2جدول 

  1389 - 1387هاي  سواحل ایران طی سال

  فصل  سال
  الیه عمقی  الیه سطحی

  تعداد نمونه  خطاي استاندارد  میانگین  تعداد نمونه  خطاي استاندارد  میانگین

1387  
  بهار

  زمستان

0/23  

7/11  

11/0  

16/0  

47  

60  

4/17  

0/11  

76/0  

25/0  

45  

60  

1388  

  بهار

  پائیز

  زمستان

9/20  

0/15  

8/9  

18/0  

18/0  

26/0  

51  

59  

60  

5/12  

9/12  

6/9  

65/0  

29/0  

21/0  

51  

59  

60  

1389  

  بهار

  تابستان

  زمستان

8/22  

8/30  

7/11  

20/0  

10/0  

12/0  

56  

56  

32  

6/15  

4/21  

5/11  

69/0  

16/1  

09/0  

56  

56  

32  

  

 

 

 

. گرم بود 6/450مجموع میانگین وزن ماهیان سفید صید شده در 

بین حداقل و حداکثر میانگین وزن ثبت شده اختالف زیادي وجود 

 2/110(حداقل میانگین وزن در فصل بهار در منطقه غرب . داشت

مشاهده شد ) گرم 9/588(و حداکثر در پائیز در منطقه غرب ) گرم

الحظه می شود میانگین وزن م 3همانطوریکه در جدول ). 3جدول (

در هر سه منطقه در فصول سرد سال خیلی بیشتر از دو فصل بهار و 

  . تابستان است

ها در فصول و مناطق مختلف با استفاده از آنالیز  مقایسه میانگین

ها اختالف معنی داري واریانس دو طرفه نشان داد که بین میانگین

یانگینها هم درفصول همچنین مقایسه م). P ≤ 0.001(وجود دارد 

میانگین ). P ≤ 0.001(مختلف و هم نواحی مختلف معنی دار بود 

وزن ماهیان صید شده در بهار، تابستان، پائیز و زمستان بترتیب 

مقایسه ).  3جدول (گرم بود  8/507و  2/518، 5/354، 6/216

دوبدو میانگین وزن ماهیان نیز نشان داد بجز زمستان و پائیز در 

میانگین وزن . ول اختالف معنی داري بین فصول وجود داردبقیه فص

و  1/386، 6/435ماهیان در منطقه غرب، میانی و شرق نیز بترتیب 

گرم برآورد شد که فقط بین دو منطقه میانی و شرق  0/494

  ). 2جدول ( )P ≤ 0.05(اختالف معنی دار بود 
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  ده در تور ترال کف در فصول و مناطق مختلف در آبهاي ایرانی دریاي خزرماهیان سفید صید ش) گرم(میانگین وزن : 3جدول 

  )دفعات ترال کشی(تعداد نمونه   انحراف معیار  میانگین  منطقه  فصل

  بهار

  غرب

  میانی

  شرق

  کل

2/110  

6/147  

2/278  

6/216  

13/84  

95/153  

53/163  

53/162  

10  

6  

24  

40  

  تابستان

  غرب

  میانی

  شرق

  کل

2/263  

1/231  

3/502  

5/354  

91/198  

44/140  

05/259  

24/242  

7  

8  

11  

26  

  پائیز

  غرب

  میانی

  شرق

  کل

9/588  

3/430  

3/492  

2/518  

34/202  

70/212  

51/349  

41/273  

23  

12  

22  

57  

  زمستان

  غرب

  میانی

  شرق

  کل

4/458  

6/445  

4/575  

8/507  

98/301  

53/191  

36/296  

08/280  

41  

36  

63  

140  

  کل

  غرب

  میانی

  شرق

  کل

6/435  

1/386  

0/494  

6/450  

92/288  

24/211  

71/301  

32/281  

81  

62  

120  

263  

  بحث 
کاهش سطح آب دریاي خزر و به دنبال آن تخریب مناطق چراگاهی 

و فشار صیادي بر ) 1994آکادمی علوم قزاقستان، (و نوزادگاهی 

ذخایر ماهیان استخوانی سبب کاهش شدید صید برخـی از ماهیـان 

طی ). 1965سادالیف، (سوف شد  استخوانـی نظیر ماهی سیـم و

عالوه بر کاهش سطح آب دریاي خزر، بدلیل   50تا  30دهه هاي 

ها براي آبیاري مزارع، کم شدن آب  استفاده از آب رودخانه

هاي شهري و روستایی و برداشت  هاي ساحلی،  ورود فاضالب تاالب

ها موجب کاهش میزان  بیش از حد شن و ماسه از مصب رودخانه
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ت اولیه و اختالل در زنجیره غذایی شده و همچنین تخریب تولیدا

بخصوص گونه (مناطق تولید مثلی و تخمریزي ماهیان استخوانی 

سبب کاهش میزان زادآوري و بقاء بچه ماهیان و ) هاي رود کوچ

؛ پیري و همکاران، 1965سادالیف، (کاهش ذخایر این ماهیان شد 

ثیر مصنوعی و رهاسازي تک 60بهمین دلیل از اوایل دهه ). 1378

فضلی (بچه ماهیان سفید بهمراه سیم، سوف، کپور و کلمه آغاز شد 

توده اصلی ذخیره بازسازي شده به ماهی سفید ). 1390و همکاران، 

افزایش ) 1997(از طرف دیگر طبق گزارش قلی اف . تعلق دارد

سطح آب دریاي خزر در دو دهه اخیر در شکل گیري و احیاء مجدد 

ها و آبگیرهاي ساحلی و افزایش تولیدات غذایی و همچنین  تاالب

. ها براي تکثیر طبیعی ماهیان مؤثر بود بهبود نسبی شرایط رودخانه

هاي کم عمق و  بطوریکه با افزایش سطح آب دریاي خزر، بخش

مناطق ساحلی توسعه و گسترش یافته و شرایط مساعد براي 

سنی ماهیان نیمه  هاي بازسازي طبیعی و پرواربندي همه گروه

مهاجر مهیا شد و موجب افزایش مقدار ذخایر و نیز افزایش پتانسیل 

طبق نتایج این تحقیق ). 1997قلی اف، (بیولوژیکی دریا گردید 

هاي  شکل(ماهی سفید بطور گسترده در همه مناطق پراکنش دارد 

در ترکیب صید با تور ترال نیز ماهی سفید گونه اي اصلی ) . 4و  3

بود در صورتیکه بقیه گونه هاي مهاجر رودکوچ فراوانی نسبی صید 

بنابراین، به نظر ). 1391فضلی و همکاران، (بسیار اندکی داشتند 

می رسد تکثیر و بازسازي مصنوعی ذخایر ماهی سفید یکی از 

عوامل اصلی گسترش وسیع و تراکم زیاد این ماهی در سواحل ایران 

اي  رهاسازي انبوه تقریبا تک گونه البته باید توجه داشت که. باشد

از جمله عالوه بر . عواقب ناگواري ممکن است به همراه داشته باشد

کاهش ذخایر ژنتیکی و آسیب بر خزانه ژنی، در اثر رقابت غذایی و 

مکانی، امکان بازسازي طبیعی ذخایر بسیار محدود می شود 

)Walters & Martell, 2004 .( از طرف دیگرFazli) کاران و هم

گزارش نمودند، اگرچه در دهه هاي گذشته افزایش ) 2012(

بازسازي ذخایر ماهی سفید سبب افزایش میزان ذخیره و صید این 

ماهی در سواحل ایران شده است، ولی بدلیل محدود بودن توان 

تولید دریاي خزر، براي تعیین تعداد بچه ماهی قابل رهاسازي 

  . دمطالعه بیشتري الزم است صورت گیر

بر اساس نتایج بدست آمده، ماهی سفید در فصول بهار و تابستان 

متر و بیشتر در دو منطقه شرقی و  20تقریبا در اعماق کمتر از 

غربی متمرکز شده است ولی در دو فصل پائیز و زمستان ماهی 

سفید تقریبا در تمام اعماق و مناطق با تراکم نسبتا زیاد گسترش 

متر و در در فصل  20- 50تر در اعماق در فصل پائیز بیش. داشت

متر و بیشتر در منطقه میانی  50زمستان بیشتر در اعماق بیش از 

از طرف دیگر طبق مطالعات گذشته، در ). 2شکل (مشاهده گردید 

مناطق صید تجاري بیشترین میزان صید در واحد تالش ماهی 

براي . سفید در اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه گزارش شده است

، بیشترین میزان صید )1390(مثال طبق گزارش فضلی و همکاران 

و صید در واحد تالش ماهی سفید در ماههاي مذکور برآورد شد 

بطوریکه در ماه هاي اسفند و فروردین ماهی سفید کامال در صید 

درصد صید را بخود اختصاص می دهد  90غالب بوده و بیش از 

رت ماهی سفید از مناطق عمیق تر بنابراین بدلیل مهاج). 4جدول (

متر، که احتماال از اواخر  20به مناطق ساحلی یعنی اعماق کمتر از 

فصل زمستان آغاز می شود، سبب افزایش صید در واحد تالش در 

همچنین . تورهاي ترال و همچنین در صید تجاري ایران شده است

طبق نتایج بدست آمده بیشترین تراکم ماهی سفید در مناطق 

 1386در صیدهاي تجاري نیز در طی سالهاي . مرکزي مشاهده شد

بیشترین میزان صید در واحد تالش این ماهی در استان  1389الی 

فضلی و (مازندران بخصوص در منطقه بابلسر گزارش شده است 

  ). 1390همکاران، 

تخمریزي ماهی سفید در ماه هاي اسفند الی اردیبهشت ماه صورت 

نتایج بدست آمده، بدلیل ورود بچه ماهیان و  بر اساس. می گیرد

ماهیان جوان در فصل بهار، حداقل میانگین وزن جمعیت در این 

ولی به دلیل تغذیه فعال و رشد سریع ). 3جدول (فصل مشاهده شد 

 Afraei(این ماهی در فصول بهار و تابستان و حتی فصل پائیز 

Bandpei et al., 2009( دو فصل پائیز و ، میانگین وزن نمونه در

  ).3جدول (زمستان بشدت افزایش داشته است 

با توجه به نتایج بدست آمده ماهی سفید داراي مهاجرت فصلی و 

در فصل پائیز و تا اواسط زمستان به دلیل تمرکز . عمقی می باشد

ماهیان در مناطق عمیق تر، صید این ماهی در پره هاي صیادي کم 

ستان و اوایل فصل بهار با گرم شدن است بوده ولی در اواخر فصل زم

آب و هوا مولدین ماهی سفید بسمت مناطق ساحلی و مصب 

به دلیل مهاجرت . رودخانه ها براي تخمریزي مهاجرت می کنند
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در ماه توده اي این ماهی میزان صید آن در پره هاي صیادي نیز 

  .اسفند و فروردین به اوج خود می رسد هاي

  

 

  

  

  

ماهانه ماهی سفید در سواحل ایرانی ) صید در هر بار پره کشی(و صید در واحد تالش ) شده توسط شرکتهاي تعاونی پره ثبت(صید : 4جدول 

  )1388ـ89و  1387-88، 1386-87(دریاي خزر طی سه سال بهره برداري 

  ماه

87-1386  88-1387  89-1388  

  )تن(صید 
صید در واحد تالش 

  )کیلوگرم(
  )تن(صید 

ش صید در واحد تال

  )کیلوگرم(
  )تن(صید 

صید در واحد تالش 

  )کیلوگرم(

  0/24  4/94  3/15  4/50  5/24  2/92  مهر

  3/32  7/292  2/45  6/368  5/44  9/392  آبان

  8/77  5/637  7/123  7/910  8/166  0/1135  آذر

  3/78  4/448  2/45  0/162  0/87  1/298  دي

  1/86  5/427  9/86  8/488  3/41  3/165  بهمن

  3/186  2/1834  0/329  3/3882  0/213  1/2279  اسفند

  3/343  5/3462  5/572  5/4276  3/662  1/6207  فروردین

  9/138  2/7197  5/214  3/10139  4/225  7/10569  جمع

  

  تشکر و قدردانی
کشور مورد  این مطالعه توسط موسسه تحقیقات علوم شیالتی
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Abstracts 

Caspian Kutum (Rutilus frisii kutum, Kamensky 1901) is among the main commercial species in the 

Caspian Sea. The present study aimed to determine the spatial and temporal distribution patterns of  

Kutum in depth ranges of 10 to 100 m by bottom trawl net in Iranian waters of the Caspian Sea 

during 2008 to 2010. The results showed that the maximum catch and CPUE were 2903 kg and 

57.08 kg/0.5 h in winter 2009.  The minimum catch and CPUE were 79 kg and 1.41 kg/0.5 h in 

spring 2010. During the warm seasons (spring and summer) most Kutums occurred in depths less 

than 20 m. While, during cold seasons they occurred at all depths. The average (±SE) CPUE was 

94.0 ± 78.53 kg/0.5 h in depths 20-50 m in autumn and 128.3 ± 77.64 kg/0.5 h in depths >50 m in 

winter.    
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