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 1398 بهمنتاریخ پذیرش:            1398 بانآ تاریخ دریافت:

 چکیده

باشد که نقش مهمی را در چرخه اقتصادی یکی از ماهیان استخوانی دارای ارزش صید شیالتی در خزر جنوبی می (R. kutum)ماهی سفید 

ماهی سفید رغم اهمیت اقتصادی این گونه، ارزیابی دقیقی از تأثیر تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچهکند. علیجوامع ساحل نشین این مناطق ایفاء می

وجود ندارد. این تحقیق با هدف ارزیابی رابطه بین میزان رهاسازی و میزان صید براساس داده رهاسازی و صید انجام در بازسازی ذخایر این ماهی 

زمان را طی سه دهه -دارای نوساناتی بوده اما یک روند افزایشی خطی مستقیم صید 1368-1397های گردید. میزان صید این گونه طی سال

طور میانگین در که این افزایش بهطوریدارای روند افزایشی بوده به 1368-1396های یادی نیز طی سالدهد. میزان تالش صگذشته نشان می

زمان نشان داد که در ازای -زمان و میزان صید-تری برخوردار بوده است. تحلیل نتایج شیب خط تالش صیادیمقایسه با افزایش صید از مقدار بیش

نیز نشان داد  (CPUE)سفید و صید در واحد تالش کی افزایش همراه بوده است. رابطه بین میزان صید ماهیافزایش تالش صید، میزان صید با اند

ازای تر بوده است که نشان از کاهش میزان صید در واحد تالش بهبیش (CPUE)که روند افزایشی میزان صید در مقایسه با صید در واحد تالش 

سفید براساس رابطه بین میزان صید )تن( و میزان رهاسازی ماهیافزایشی در صید و رهاسازی بچهتالش صیادی مشابه بوده است. یک روند 

تر صید نگردیده است. رابطه بین ماهیان موجب افزایش بیشماهی سفید )میلیون عدد در سال( مشاهد گردید. اما روند افزایشی رهاکرد بچهبچه

تر سبب افزایش صید در واحد تالش ید در واحد تالش نیز نشان داد که روند افزایش رهاسازی بیشسفید )میلیون قطعه( و صمیزان رهاسازی ماهی

 به همان نسبت وجود ندارد.   

  ماهی سفید، میزان صید، تالش صیادی، رهاسازی، خزر جنوبی کلمات کلیدی:

 rpatimar@gmail.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه

ترین مشاغل صیادی در سواحل صید ماهیان استخوانی از مهم       

جنوبی دریای خزر است که در کنار ایجاد اشتغال، نقش مهمی را در 

براساس  کند.چرخه اقتصادی جوامع ساحل نشین این مناطق ایفاء می

 1306-1307 سال در تن 70 حداقل از سفید ماهی صید میزان موجود آمار

گزارش شده است که این  1367-1368تن در سال  5000تا حدود 

تن ثبت  17196حداکثری خود  در مقدار 1386-1387میزان در سال 

 1395 -1396تن در سال  6760و مجدداً همراه با کاهش نسبی به 

است. صید ماهیان استخوانی در سواحل جنوبی دریای خزر در  رسیده

آن معادل  %66تن بوده است که  11012حدود  1396-1397سال 

تن مربوط به ماهی سفید بوده است )سالنامه آماری سازمان  7265

 رها کرد بچه 1360از اوایل دهه (. FAO ،2016؛ 1395شیالت ایران، 

رسد نظر میهب .ت ایران قرار گرفتشیال ماهیان سفید در دستور کار

در احیاء ذخایر و افزایش ماهی سفید تاثیر مثبت داشته و  اقداماین 

میزان صید تا چندین برابر افزایش پیدا کند. کمیت  ه استباعث گردید

های اخیر دچار نوسانات ماهیان رهاسازی شده طی سالو کیفیت بچه

ماهیان رهاسازی شده از هکه میانگین وزن بچطوریهب، زیادی بوده

. است هیافت کاهش 1377سال  گرم در 7/0به  1371در سال  گرم 56/1

 1376-1379های این مسئله کاهش صید ماهی سفید را طی سال

عبدالملکی و  .(1388نژاد و عبدالملکی، )غنی ه استتشدید کرد

( نیز نشان دادند که با توجه به میانگین صید ماهی 1386همکاران )

توان گفت تن، می 7501، معادل 1379-1383های فید طی سالس

میلیون عدد  04/155±5/24که این مقدار صید، حاصل از رها سازی 

در مجموع ها بوده است. طور میانگین در این سالماهی سفید بهبچه

که صید تنها در نتیجه مقدار ضریب بازگشت محاسبه شده )درصورتی

روند  1365-1375های باشد( برای نسلتکثیر مصنوعی و رها کرد 

. براساس درصد رسیده است 01/6درصد به  6/16کاهشی داشته و از 

زمان با کاهش میانگین وزن رها کرد، های انجام گرفته همارزیابی

ماهیان سفید رهاسازی شده نیز روند کاهشی پیدا ضریب بازگشت بچه

کند، ضریب پیدا میکه میانگین وزن رهاسازی افزایش کرده و زمانی

چنین دبی مناسب آب و وضعیت بازگشت نیز روند صعودی دارد. هم

ویژه شرایط دمایی و تغذیه هعوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک، ب

ماهیان رهاسازی شده، از عوامل مؤثر در بقاء و ضریب بازگشت بچه

 ماهی سفید حاصل از تکثیر مصنوعیهستند. بررسی اثر رهاسازی بچه

بر کمیت و کیفیت ذخایر این ماهی و محاسبه میزان بیومس و حداکثر 

دهد که با افزایش میزان رهاسازی بچه میزان قابل برداشت نشان می

ماهی، مقدار صید آن نیز افزایش یافته است ولی متوسط طول، فراوانی 

های قبل کاهش طول، وزن و سن ماهیان استحصالی نسبت به سال

های ( طی سال1373فر )شاهی (.1384فر، مدیدهد )احنشان می

قطعه ماهی سفید با صید ماهیان بالغ  46042جمعاً  1372-1370

گذاری، رهاکرد و بازگیری ها را در فصل تکثیر، پالکمهاجر به رودخانه

ها مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیق نشان داد که اغلب مجدد آن

اند. صید گردیده رهاسازی رودخانه محل در همان سالاز یک پس ماهیان

ماهیان سفید رهاسازی بررسی مدت ماندگاری و وضعیت زیستی بچه

ماهیان شده در رودخانه سفیدرود نیز نشان داد که تراکم صید بچه

که تعدادی از طوریشود، بهدار با فاصله زمانی کاسته میسفید عالمت

ساعت  24ودخانه و حداکثر ساعت خود را به دهانه ر 6ماهیان طی بچه

ها رسانند که نشانگر توان تنظیم اسمزی باالی آنبه ساحل دریا می

روز هنوز در  105ماهیان حتی با گذشت اما برخی از بچه .است

دار، پس ماهیان سفید عالمترودخانه حضور داشتند. در مجموع، بچه

رودخانه از رهاسازی شروع به حرکت به طرف دریا و هم باالدست 

طور ها بهشوند، اما حرکت اصلی آنکل رودخانه پراکنده می نموده و در

 واردی و فضلی (.1395باشد )عباسی، تدریجی به طرف دریا می

های کیفیت آب رودخانه در بهار و تابستان سالدر مطالعه  (1384)

براساس نشان دادند که ماهیان محل رهاسازی بچه در 1380-1379

های الریم، گهرباران و تجن به سبب رودخانه ،کیفیت آباستاندارد 

دارای اصولی آب کشاورزی از نظر استاندارد کیفیت، برداری غیربهره

ماهیان حاصل از رهاسازی بچهدر زمان بودند و نامناسب وضعیت 

عنوان ها بهمصب رودخانه .در نامناسبترین شرایط خود قرار دارند تکثیر

در گذشته ها دارند. نآهیان نقش مهمی در بقاء ریزی ماهای تخممحل

های سواحل ایرانی دریای خزر مکان تکثیر طبیعی ماهی اکثر رودخانه

ها محل حال حاضر فقط برخی از این رودخانه سفید بوده، ولی در

. نتایج حاصل از شونداصلی مهاجرت بهاره ماهی سفید محسوب می

ماهی سفید با برخی عوامل بین بازماندگی بچه آزمون های همبستگی

نشان  1372-1391ساله از سال در یک بازه زمانی سی غیرزیستی آب

ماهیان داد که بین تغییرات ده فاکتور غیرزیستی و تغییرات ذخایر بچه

نظر دوساله ماهی سفید همبستگی ضعیفی وجود دارد. بنابراین به

روند  های زیستی آب هم در کاهشرسد عواملی غیر از شاخصمی

(. 1395ماهی سفید نقش دارند )باقری و همکاران، بازماندگی بچه

( نیز نشان دادند که در مطلوبیت زیستگاه 1396آشتاب و همکاران )

ترین ماهی سفید، دو فاکتور محیطی شامل عمق و کلروفیل آلفا بیش

 1395-1396توده ماهی سفید در سال مقدار زی نقش را دارند.

رغم بازسازی ذخایر و دهد که علینشان میتن(  25270)حدود 

توده این ماهی سفید، از مقدار زیها عدد بچهرهاسازی ساالنه میلیون

شدت کاسته های اخیر بههای ایرانی دریای خزر طی سالماهی در آب

از طریق  ذخایر ( بازسازی49/0) برداریمقدار ضریب بهره شد. باتوجه به

ماهی سفید برای پایداری اسازی بچهتولید طبیعی و مصنوعی و ره

طورکلی ارزیابی دقیقی به (.1397)دریانبرد،  باشدمی ذخایر آن ضروری
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ماهی سفید در بازسازی ذخایر از تأثیر تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه

ماهیان حاصل از تکثیر طورکلی رهاسازی بچهاین ماهی وجود ندارد. به

نیازمند بررسی  رابطه آن با صید که ستروبرو بوده ا مصنوعی با نوساناتی

که اغلب ماهیان سفید باشد. باتوجه به اینهای فنی میدقیق و تحلیل

(، 1396نژاد و همکاران، باشند )عقیلیمی سال 3-5در سنین  شده صید

رود ماهیان رهاسازی شده در هر سال، پس از گذشت لذا انتظار می

قرار گیرند. لذا این تحقیق با حداقل سه سال در سبد صید صیادان 

 هدف ارزیابی بین میزان رهاسازی و میزان صید براساس داده رها

تواند در سازی و صید انجام شده است. قطعاً نتایج این تحقیق می

 های مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد. برنامه

 

 هامواد و روش

یالت شرسمی سازمان در این تحقیق تحلیلی با استفاده از آمار        

چنین بازسازی ذخایر و رها ایران درخصوص صید ماهی سفید و هم

های ماهی سفید در سواحل جنوبی دریای خزر طی سالکردن بچه

ماهی بچه کرد و رها یزان صیدروابط بین م هدف ارزیابی با 1396-1368

ت از اطالعا منظورگردید بدین جنوبی دریای خزر انجام سواحل در سفید

 مربوط به میزان صید ماهی سفید، میزان تالش صید، صید در واحد

شد.  عنوان اطالعات پایه استفاده( و میزان رها کردن بهCPUEتالش )

 افزار اکسل صورت پذیرفت. تمام آنالیزها با استفاده در محیط نرم

 

 نتایج
دارای  1368-1397های میزان صید ماهی سفید طی سال       

زمان -بود اما دارای یک روند افزایشی خطی مستقیم صیدنوساناتی 

دهد. )افزایش صید در طی زمان( را طی سه دهه گذشته نشان می

شیب خط رگرسیونی )خطوط قرمز( نشان داد که میزان این افزایش 

های میزان تالش صیادی طی سال (.1باشد )شکل چندان زیادی نمی

طور میانگین در ین افزایش بهدارای روند افزایشی بود. ا 1396-1368

تری برخوردار بوده است. به مقایسه با افزایش صید از مقدار بیش

تری عبارتی با افزایش میزان تالش صیادی، میزان صید از افزایش کم

که میزان صید ذکر شده در جاییز آنا .(2برخوردار بوده است )شکل 

آماری، ماهیان مجموع میزان صیدپره، صید غیرمجاز، خطای  2شکل 

 1373گستر تا سال چنین صید دامهای تکثیر و همتحویلی به کارگاه

تالش صیادی منحصراً درخصوص صیدپره  باشد و از طرف دیگرمی

تالش صیادی،  -موجود بود، برای درک بهتر مقایسه رابطه میزان صید

 ترسیم گردید که در آن تالش صیادی تنها درخصوص صید 3شکل 

تالش صیادی  -اساس این شکل، روند صیدبره شده است. پره استفاد

زمان و –صیادی خط تالش شیب داشته و باتوجه به روندی افزایشی

زمان مالحظه گردید که در این مدت در ازای افزایش تالش -میزان

( همراه %40(، میزان صید با اندکی افزایش )حدود %35صید )حدود 

ماهی سفید و صید در واحد  صیدبین میزان  رابطه. (3بوده است )شکل 

دهد ترسیم گردید. روند موجود نشان می 4( در شکل CPUEتالش )

 تالش صید در واحد -میزان صید که هر دو متغیررغم اینکه علی

(CPUE) میزان صید در  روند افزایشی اند اماروند افزایشی داشته

نشان تر بوده است که ( بیشCPUEمقایسه با صید در واحد تالش )

ازای تالش صیادی مشابه بوده از کاهش میزان صید در واحد تالش به

رابطه بین میزان صید )تن( (. 4باشد )شکل و بیانگر فشار بر ذخیره می

ماهی سفید )میلیون عدد در سال( نشان داد و میزان رهاسازی بچه

ماهی سفید وجود دارد. اما که روند افزایشی در صید و رهاسازی بچه

تر صید نگردیده ماهیان موجب افزایش بیشافزایشی رهاکرد بچه روند

 عبارتی افزایش میزان رهاکرد باعث افزایش قابل مالحظهاست و به

سازی میزان رهارابطه بین  (.5صید به همان نسبت نشده است )شکل 

ماهی سفید )میلیون قطعه( و صید در واحد تالش )کیلوگرم( نیز نشان 

یشی در هر دو عامل میزان رها سازی و صید در واحد داد که روند افزا

داشته است، اما روند افزایش  های گذشته وجودتالش طی سال

تر سبب افزایش صید در واحد تالش به همان نسبت سازی بیشرها

 (.6نگردیده است )شکل 

 
( در جنوب دریای Rutilus kutumنوسانات میزان صید ماهی سفید ) :1شکل 

 1368-1397 هایسالخزر طی 
 

 
( و تالش Rutilus kutumمجموع ماهی سفید ) تغییرات میزان صید: 2شکل 

 1367-1396صیادی در جنوب دریای خزر 
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 بحث 

باتوجه به اهمیت دریای خزر و ثبت اطالعات صید انواع آبزیان  

بهره  مربوط به میزان صید ماهی سفید از سالآن، خوشبختانه آمار 

های سال وجود دارد که در تحلیل 90مدت به 1306-1307برداری 

تواند مورد استفاده محققین قرار گیرد. طبق این وضعیت ذخایر می

حدود 1306-1307برداری آمار میزان صید ماهی سفید در سال بهره

های پس از انقالب در سالتن بوده که این میزان با افزایشی تا  70

تن گزارش شده است.  1500طور میانگین ساالنه حدود حد پایدار و به

تن و در سال  5000حدود  1367-1368صید ماهی سفید در سال 

 17196در مقدار حداکثری خود و حدود   1386-1387برداری بهره

تن در  6760تن گزارش شده است که این میزان مجدداً کاهش و به 

 (.1397شیالت،  سازمان آماری )سالنامه است رسیده 1395-1396 لسا

(، آمار صید ماهیان استخوانی در سال 1398) فربراساس گزارش شاهی

تن ماهی سفید صید شده، معادل   7265از میزان  1397-1396

های تعاونی پره و حدود تن توسط شرکت 3395درصد و برابر  7/46

صورت غیرمجاز د ماهی سفید بهدرصد صی 4/41تن معادل  3007

درصد مربوط به خطای  9/11ثبت گردیده است و مابقی صید معادل 

های تکثیر بوده آماری و تحویل ماهی سفید صید شده برای کارگاه

ها، خطای آماری و صید دهی به کارگاهکه تحویلاست درصورتی

دود عنوان صید رسمی و مجاز بدانیم حهای تعاونی پره را بهشرکت

تن صید  4258صورت مجاز بوده است که معادل در صد صید به 6/58

مطابق موارد فوق مشهود است که آینده صید (. 7خواهد بود )شکل 

های جدی روبرو خواهد شد. لذا های آتی با چالشاین گونه در سال

های عملیاتی سازمان شیالت برای جبران کاهش میزان یکی از برنامه

ماهیان برای آتی تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچههای صید در سال

های بازسازی ذخایر آن در دریای خزر بوده است. این برنامه از سال

شمسی( درحال اجراء است. اما نکته مهم آگاهی  60دور )حدود دهه 

از این مسئله است که تکثیر مصنوعی و میزان رهاسازی چه تأثیری 

چه میزان رهاسازی، جمعیت در میزان جمعیت آبزیان داشته و با 

خطر کاهش و حتی انقراض دور خواهد کرد. بررسی آینده ماهی از

رسمی  ماهیان در کنار اطالعات صید اعم از صیدموضوع رهاسازی بچه

تواند کمک مؤثری در تحلیل چنین برداشت غیرمجاز میهم و قانونی و

و  رتباط صیدتر موضوع نموده و شرایط مناسبی را برای بررسی ادقیق

 ذخیره فراهم آورد. نتایج این تحقیق که ارتباط بین صید با میزان رها

ماهیان برای بازسازی ذخایر، میزان تالش صیادی و میزان سازی بچه

تر مورد تجزیه و تحلیل صورت دقیقزاء تالش صیادی را بهاصید به

ای هطورکلی فشار صیادی بر جمعیتهقرار داده است نشان داد که ب

زمان با میزان و  ماهی سفید وجود دارد. بخصوص مقایسه میزان صید

 ازاء واحد تالش صیادیصید به و یا میزان زمان-صیادی تالش

 
( )صید پره( و Rutilus kutumمیزان صید ماهی سفید ): تغییرات 3شکل 

 1367 -1396 هایسالتالش صیادی در جنوب دریای خزر طی 
 

 
( و تالش Rutilus kutumمجموع ماهی سفید ) تغییرات میزان صید: 4شکل 

 1367-1396صیادی در جنوب دریای خزر 
 

 
( Rutilus kutumسفید )میزان صید و رهاسازی بچه ماهی  تغییرات :5شکل 

 1367-1396 هایسالدر جنوب دریای خزر طی 
 

 
میزان رهاسازی ماهی سفید و صید در واحد تالش  : تغییرات6شکل 

 1368-1396 هایسالصیادی در جنوب دریای خزر طی 
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رغم افزایش میزان تالش صیادی و وضوح نشان داد که علیهزمان بو 

های اخیر میزان صیدکل افزایش ازاء تالش صیادی در سالصید به

 نداشته است. 

مقایسه روابط میزان رهاسازی یکی دیگر از یافته مهم این تحقیق 

باشد. نتایج نشان داد که زمان می-زمان و میزان صید کل-ماهیانبچه

تر زمان کم-باشد. شیب خط صیدشیب خط روابط مذکور یکسان نمی

زمان بوده است. بنابراین کارآیی و موفقیت برنامه -از شیب رهاسازی

البته قابل ذکر است ماهی سفید با ابهاماتی روبرو است.  بازسازی ذخایر

های های بازسازی ذخایر اجراء شده در سالکه احتماالً بدون برنامه

تر در معرض خطر انقراض قرار های ماهی سفید بیشگذشته، جمعیت

گرفت. باتوجه به عدم هماهنگی شیب خط روابط مذکور، الزم است می

العات مط هماهنگی این مورد صورت پذیرد. تر بر روی عدمدقیق بررسی

های گذشته متعددی بر روی پارامترهای جمعیتی این گونه در سال

صورت پذیرفته است. هرچند بین طول و وزن گزارش شده دراین 

های محتلف تفاوت فاحشی وجود ندارد )جدول تحقیقات در بین سال

اند. علت آن شاید صید تر شدهمراتب کوچک(. اما مولدین تکثیری به1

شدت بل از ورود به رودخانه برای تکثیر باشد که بههای بزرگ قنمونه

گیرد )عبدالملکی می سفید صورت روی ماهی دریایی صید هایبخش در

 (. از طرف دیگر، یحیایی1392؛ چوبیان و همکاران، 1386نژاد، و غنی

 چونعواملی هم به ها رادر برخی سال صید افزایش علت نیز (1384)

 بازسازی طبیعی محل ها دررودخانه پرآبی و هوا و آب مناسب شرایط

 مصنوعی تکثیر هایکارگاه در آبزیان سازی ذخایربهینه آبزیان، ذخایر

 یگان آبزیان توسط ذخایر از حفاظت استخوانی، ماهیان طبیعیو نیمه

 توسط صید عملیات در و نظارت صید قوانین رعایت منابع، حفاظت

هرچندکه نتایج تحقیق حاضر داند. می شیالتی مرتبط کارشناسان

کند، لذا الزم است ارتباط چندگانه میزان اطالعات مفیدی را ارائه می

پارامترهای محیطی  -پارامترهای جمعیتی -میزان رهاسازی -صید

تری از ارتباطات صورت تلفیقی نیز بررسی گردد تا تصویر دقیقبه

دگانه، ترکیب مذکور ارائه گردد. یکی از موارد مهم در این رابطه چن

رسد با توجه به تغییرات فاحش در نظر میباشد که بهسنی صید می

سنی صید نیز تغییرات  ترکیب گذشته، هایطولی صید بین سال ترکیب

 هاىسال طى در که عواملى از زیادی داشته باشد. در این ارتباط، یکى

 سهم گردیده،ذخایر  از رویهبى بردارىبهره و ذخایر بر باعث فشار اخیر

 چشمه اندازه بودن کوچک .نابالغ است و غیراستاندارد ماهیان زیاد بسیار

 ماهیان غیر سهم که گردیده باعث ساحلى هاىکیسه پره قسمت در

 .(1389باشد )قربانی و همکاران،  زیادى بسیار حد در صید، در استاندارد

این باشد. فشار صیادی می سفید تحت که ذخایر ماهی مشهود است

عنوان که صید بهجاییاز آن دارد. هماهنگی تحقیق های اینبا یافته مورد

های شود، فعالیتیک فعالیت اقتصادی سودآور ساحلی شناخته می

 دسترسی چه شود. اگردر خزر جنوبی دیده می فراوانی غیرمجاز به صید

 به خزر دریای جنوبی سواحل در صید غیرمجاز میزان دقیق آمار به

 باالی صید میزان از نشان موجود شواهد اما است امکانپذیر سختی

چوبچیان و  .(1396نژاد و همکاران، است )عقیلی منطقه غیرمجاز در

( با کمک تکنیک آنالیز چند معیاری جامعه صیادی 1394همکاران )

 استان گیالن نشان دادند که پایداری اکولوژیکی های پره درتعاونی

صید  اکولوژیکی بحرانی وضعیت بیانگر این که دارد را وضعیت بدترین

 بر مجموع، ( در1396نژاد و همکاران )عقیلی باشد.در خزر جنوبی می

 کنش نشان دادند که برهم و کرده غیرمجاز تاکید صید نقش پیچیده

 در زیادی تأثیر تواندمی و حقوقی سیاسی اجتماعی، اقتصادی، عوامل

 .باشد داشته خاص زمانی و مکانی ابعاد صید غیرمجاز در وقوع شدت

 عوامل که تمامی است این مستلزم دریایی منابع مطلوب مدیریت بنابراین

نتایج این  .(Christensen ،2016) شوند گرفته درنظر یکپارچه طوربه

نشان داد که همبستگی مستقیم بین میزان صید با موارد مؤثر  تحقیق

صیادی(  ازاء تالشبهمیزان صید صیادی،  تالش میزان رهاسازی، )میزان

ها از دیدگاه اقتصادی و وجود ندارد. لذا ضرورت دارد این نوع مقایسه

 

 
تن(  22000)حدود  تودهزیتن( و  4500مقایسه میزان صید )حدود  :7شکل 

در نمودار پایین  وتداوم شرایط فعلی  نمودار باال) SRAبا استفاده از مدل 
 28000تن و بیوماس  6000بینی صید حدود صورت توقف صید غیرمجاز: پیش

 (1398فر، تن( )شاهی
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( در بررسی 1392زیان نیز بررسی گردد. چوبچیان و همکاران )-سود

 در ساحلی پایدار صید وضعیت بهبود برای راهبرد ترینمناسب تعیین

از صید مستقیم  برای  گیالن نشان دادند که راهبردهای غیر استان

 پایدار و حفط ذخایر آبزیان ضرورت دارد. ساحلی صید بهبود وضعیت
 

 (Rutilus kutumمقایسه پارامترهای طول و وزن ماهی سفید ) :1جدول 

 منابع

 سازیمدل. 1396 ،فرد، م. و محمودی، ن.ا.آشتاب، آ.؛ غالمعلی .1
 رویه مبنای بر (Rutilus frisii kutum) سفید ماهی زیستگاه مطلوبیت

خزر. فصلنامه  دریای جنوبی حوضه در (MCE) ارزیابی چندمعیاره
 .246تا  235 صفحات ،4 ة، شمار9سال  .محیط زیست جانوری

قربانی، ر.؛  جوالیی، ر.؛ گرگین، س.؛ .م.؛سنژاد، عقیلی .2
 در موثر عوامل شناسایی .1396 ،پیغمبری، س.ی. و جهانگیری، م.

خزر.  دریای غربیجنوب بخش در خاویاری ماهیان غیرقانونی صید وقوع
 .169تا  161 صفحات ،2 شماره ،70 دوره تهران. دانشگاه شیالت مجله

مطلق، س.ا.ا. و تقوی اسدی، ع.؛ کالنتری، خ.؛ چوبچیان، ش.؛ .3
 در صید پایداری مختلف ابعاد مقایسۀ .1392 ،نیا، غ.ح.حسینی

 کشاورزی توسعه و اقتصاد گیالن. تحقیقات استان پره هایتعاونی
 .488تا  473صفحات  ،3 شماره ،44 دوره .ایران

 ،مطلق، س.ا.ا.اسدی، ع. و تقوی کالنتری، خ.؛ چوبچیان، ش.؛ .4
ساحلی  صید وضعیت بهبود برای راهبرد ترینمناسب تعیین. 1394
 . نشریه شیالت، AHPتکنیک  از استفاده با گیالن استان در پایدار
 .59تا  41صفحات  ،1 شمارة ،68 دورة .ایران طبیعی منابع مجلۀ

 و سن. 1389 ،ح. ،معنوی، پ. و فضلیخواهنجات حسینی، ه.؛ .5
 , Rutilus frisii kutum Kamenski) سفید ماهی رشد پارامترهای

زیست  . فصلنامه محیط( مازندران استان) خزر دریای در( 1901
 .24تا  17 صفحات ،3 ة، شمار2سال  .جانوری

 تحلیل و بررسی .1389 ،س. و عقیلی، س.م. ر.؛ یلقی، قربانی، .6
 استان در استخوانی ماهیان پره صید تعاونی هایشرکت صید وضعیت
 دانشگاه شیالت، . مجله1384 -85برداری بهره سال در گلستان:

 .47تا  39صفحات  ،3 شماره ،4 آزادشهر. سال واحد اسالمی، آزاد
 استان در استخوانی ماهیان صید شروع. 1384 ،.م یحیایی، .7

 صفحه. 10شیالت استان گلستان،  کل اداره .گلستان

 بین ارتباط بررسی .1395 ،ر. و فضلی، ح. قربانی، س.؛ باقری، .8
 عوامل برخی با Rutilus frisii kutum سفید ماهیبچه بازماندگی میزان

 فصلنامه(. خزر دریای ایرانی سواحل موردی مطالعه) آب زیستی غیر
 .150تا  139 صفحات ،2 شماره ،8 سال. جانوری زیست محیط

 ایرانی هایآب در سفید ماهی ذخایر ارزیابی .1397 ،غ.ر. ریانبرد،د .9
 موسسه. تحقیقاتی پروژه نهایی گزارش(. 1394-1396) خزر دریای

خزر. سال  دریای اکولوژی پژوهشکده کشور، شیالتی علوم تحقیقات
 .89تا  79 ، صفحات4، شماره 28

گزارش آماری  .1397ایران.  شیالت سازمان آماری سالنامه .10
 . سازمان شیالت ایران، تهران.1368 تا 1397 هایسال

 سازمان .خزر دریای در سفید ماهی گذاریپالک .1373 ،ر. فر،شاهی .11

 .صفحه 50 .گیالن شیالت تحقیقات مرکز .کشور آموزش و تحقیقات

توجه  سازی آینده ذخایر ماهی سفید باشبیه .1398 ،فر، ر.شاهی .12
ماهی، با میزان صید )مجاز و غیرمجاز( و میزان رهاسازی بچهبه

استفاده از مدل سازی آنالیز کاهش ذخایر در سواحل جنوبی دریای 
  .دانشگاه گنبدکاووسرساله دکتری..  (DB-SRA)خزر

 سفید ماهیانبچه زیستی وضعیت بررسی .1395 ،ک. عباسی، .13

Rutilus frisii kutum  موسسه. رود سفید رودخانه در شده رهاسازی 
  صفحه. 160. پروژه نهایی گزارش. کشور شیالتی علوم تحقیقاتی

 صید وضعیت .1386 ،ر. آ. و نهرور، هاشمی، ش.؛ عبدالملکی، .14
 مجله. خزر دریای ایرانی سواحل در سفید ماهی جمعیت ساختار و

 .62تا  51 صفحات ،34 شماره ،6 دوره. دریایی فنون و علوم
 سفید ماهی ذخایر ارزیابی .1386 ،د. نژاد،ش. و غنی عبدالملکی، .15

. 1382-1383 برداریبهره سال در خزر دریای ایرانی سواحل در
 .114تا  103 صفحات ،1 شماره ،16 سال. ایران شیالت علمی مجله

 از پایدار برداریبهره .1388 ،ش. عبدالملکی،د. و  نژاد،غنی .16
. نیازها و هاترضرو خزر، دریای ایرانی سواحل در استخوانی ماهیان

 .118تا  105 صفحات ،2 شماره ،18 سال. ایران شیالت علمی مجله

 خزر دریای استخوانی ماهیان ذخایر ارزیابی .1384 ،د. نژاد،غنی .17
. خزر دریای استخوانی ماهیان تحقیقات مرکز. 1383-1384 درسال

 صفحه. 104بندرانزلی، گیالن، ایران. 

 از برخی کیفی بررسی .1384 ،ح. س.ا. و فضلی، واردی، .18
. سفید ماهی بچه رهاسازی دوره طی در مازندران استان هایرودخانه

 .182تا  167 ، صفحات3 شماره ،14 سال .ایران شیالت علمی مجله
19. Christensen, J., 2016. Illegal, unreported and unregulated 

fishing in historical perspective. In: Schwerdtner Máñez, K. 
and Poulsen, B., (eds). Perspectives on oceans past: a 
handboofk of marine environmental history. Dordrecht: 
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 )گرم( دامنه وزنی )سال( دامنه سنی متر()سانتی دامنه طولی منبع
 105-3500 1-8 24-63 (1373)مقیم و همکاران 

 100-2850 1-8 18-59 (1373مقیم و همکاران )
 50-2900 1-8 21-69 (1386نژاد )عبدالملکی و غنی

 95-2610 1-8 19-56 (1386عبدالملکی و همکاران )
 140-2/1784 2-5 7/23-4/54 (1388فر )شاهی

 120-2315 1-9 2/13-4/54 (1389حسینی و همکاران )
 190-2370 2-8 14-69 (1392) قشالقی

 8/790  ± 2/435 2-11 34-36 (1394دریانبرد )
 2/637 ± 2/392 2-11 36-40 (1395دریانبرد )

 127 -2540 2-11 22-58 (1398فر )شاهی
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Abstract 
 Kutum (R. kutum) is one of commercial fishes in the southern Caspian Sea that plays an 

important role in economy of people who live in the coastal areas of the sea. In spite of economic 

value of this species, there is no accurate assessment on effect of artificial propagation and 

releasing of fingerlings on stock enhancement. This study aimed assessment this effect using 

release and catch data in a period of 1989-2017. During the period, catch of kutum showed a 

significant fluctuation, but the overall trend was positive linear. Fishing effort increased with 

time (years), the rate of fishing effort increase was higher than that of total catch. Analysis of 

slope of relationship of catch-time and fishing effort-time revealed that with increase of fishing 

effort, there was little increase in total catch. Furthermore, analysis of relationship between total 

catch and CPUE showed that the rate of total catch was higher than that of CPUE, indicating a 

decrease in catch with increase in CPUE. As an overall, a trend in total catch and total number of 

fingerling release was observed during the study period, but increase in total number of 

fingerlings hadn't significant effect in increase of total catch. The same was observed in 

fingerling release and CPUE. 
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