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با)Ruitilus frisii kutum(د سفیبازماندگی بچه ماهیمیزان بررسی ارتباط بین 
)مطالعه موردي سواحل ایرانی دریاي خزر(آببرخی عوامل غیر زیستی

 دانشکده شیالت و محیط زیـست، دانـشگاه علـوم کـشاورزي و منـابع طبیعـی                 ،  شیالتگروه  : *سامره باقري
49138-15739: گرگان، صندوق پستی

 دانشکده شـیالت و محـیط زیـست، دانـشگاه علـوم کـشاورزي و منـابع طبیعـی                   ،  شیالتگروه  :رسول قربانی
49138-15739: گرگان، صندوق پستی

 تحقیقـات،  سـازمان   کـشور،   شـیالتی   علـوم   تحقیقـات   پژوهشکده اکولوژي دریاي خـزر، موسـسه        :حسن فضلی
961:پستیصندوق،ساريآموزش و ترویج کشاورزي،

1394مرداد: تاریخ پذیرش1394اردیبهشت: تاریخ دریافت

چکیده
باشد، رود کوچ بوده و براي هاي استخوانی دریاي خزر میترین ماهیاکثر ماهیان با ارزش شیالتی مانند ماهی سفید که از مهم

ریزي ماهیان نقش مهمی در بقاء هاي تخمعنوان محلها بههاي مصب رودخانهکند، لذا ویژگیها مهاجرت میریزي به رودخانهتخم
هاي سواحل ایرانی دریاي خزر در گذشته، مکان تکثیر طبیعی ماهی سفید بوده،دهد که اکثر رودخانهمطالعات نشان می. ها دارندآن

بنابراین در این تحقیق . شوندمیها محل اصلی مهاجرت بهاره ماهی سفید محسوب ولی در حال حاضر فقط برخی از این رودخانه
هاي مهم حاشیه منظور شناسایی عوامل موثر بر میزان بازسازي ذخایر ماهی سفید، ارتباط بین عوامل غیر زیستی در مصب رودخانهبه

ابتدا . بررسی شد1372-1391جنوبی دریاي خزر و تاثیرات آن بر بازسازي ذخایر ماهی سفید در یک بازه زمانی سی ساله از سال 
زمان با زمان هاي سواحل ایرانی دریاي خزر در چهار ماه اول سال همهاي مربوط به مقادیر ده فاکتور غیرزیستی مصب رودخانهداده

عنوان شاخص بازسازي ذخایر از شیالت کشور تهیه گردید و در رهاسازي بچه ماهیان سفید و مقادیر بازماندگی بچه ماهیان سفید به
هاي همبستگی نشان داد بین روند تغییرات عوامل غیرزیستی و تغییرات نتایج حاصل از آزمون. بررسی شدSPSSاري افزمحیط نرم

هاي زیستی آب در رسد عواملی غیر از شاخصنظر میبنابر این به. ذخایر بچه ماهی دو ساله ماهی سفید همبستگی ضعیفی وجود دارند
.ش دارندکاهش روند بازماندگی بچه ماهی سفید نق

عوامل غیر زیستی، رهاسازي، ماهی سفید، بازسازي ذخایر، دریاي خزر:کلمات کلیدي

Samerehbagheri112@gmail.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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مقدمه
ترین کیلومتر مربع، بزرگ3733000خزر با وسعتدریاي

این دریا ). 1388پور، پور و ولیخانی(دریاچه جهان است 
گونه و 115ماهیانی با ارزش اقتصادي فوق العاده دارد و در آن 

ترین ماهی سفید مهم. کنندزیر گونه از انواع ماهیان زندگی می
باشد و با توجه به ارزش غذایی ماهی استخوانی دریاي خزر می

باال، کیفیت عالی گوشت و لذیذ بودن مورد توجه صیادان، 
باشد نشینان و مردم کشورهاي حاشیه دریاي خزر میساحل

اهی از رودخانه اترك در این م). 1389حسینی و همکاران، (
خصوص هجنوبی دریاي خزر و بقسمتشمالی تا سواحلقسمت

). Dulo ،2008(در مناطق غربی و شرقی انزلی پراکنده است 
اهمیت صید این ماهی در میان صیادان بسیار زیاد بوده و 

نماید درصد درآمد صیادان پره را تأمین می60نزدیک به 
با ارزش شیالتی مانند ماهی اکثر ماهیان). 1378رضوي، (

ها مهاجرت ریزي به رودخانهسفید رود کوچ بوده و براي تخم
که ماهی سفید داراي دو طوريبه،)Holchic ،1989(کنند می

ریزي آن در باشد و تخمنوع مهاجرت زیستی بهاره و پاییزه می
گراد آغاز و ها در تیپ بهاره با دماي شش درجه سانتیرودخانه

گراد اتفاق نتیادرجه س13الی 11ثر مهاجرت بین دماي حداک
، Holchic(انجامد طول میماه به3مهاجرتمدتمعموالً.افتدمی

1995 .(
ریزي ماهی سفید نقش هاي تخمعنوان محلها بهرودخانه

هاي انجام شده بررسی). Berg ،1964(مهمی در بقاء آن دارند 
از ترکیب صید، درصد 16حدود ه نشان داد ک1380ر سال د

هاي در دههاما ،)1378فضلی، (باشد میمربوط به ماهی سفید 
ها ، تاالب انزلی و رودخانهدریاي خزرمحیطی بعد تغییرات 
تنوع و شدت کاهش ه ها بذخایر تعدادي از گونهموجب شده تا 

5854ترین میزان صید بیشکه طوري،اي صید تنزل یابدگونه
دالیلی مانندهاي بعد به طی سالدر .بود1381ال تن در س

ریزي طبیعی این و نامساعد شدن مناطق تخمرویهبیصید 
). 1378فضلی، (شدت کاهش یافت هصید بها ماهی در رودخانه
هاي دهد که با گسترش جوامع و پیشرفتسوابق نشان می

ها تغییر نموده و به سمت صنعتی، شرایط کیفی آب رودخانه
لذا سنجش ). 1384شمسایی، (ودگی مفرط پیش رفته است آل

ها با میزان میزان ارتباط بین کیفیت آب مصب رودخانه
بازماندگی بچه ماهیان دوساله ماهی سفید که مراحل آغازین 

ترین اقدام در گذرانند، اولین و مهمها میرشد خود را در مصب

سایی،شم(رودمیشماربهسفیدماهیذخایرمدیریتجهت
1384 .(

گزارش کردند که مقایسه )1382(عبدالملکی و همکاران 
با سال 1388-1389ترکیب سنی ماهی سفید در سال 

ساله 3و 2دهد که سهم ماهیان نشان می1372-1371
عنوان شاخص اصلی بازسازي ذخایر ماهی سفید در صید طی به

ژاد و همکاران نغنی. شدت کاهش یافته استهاي اخیر بهسال
اي بر ارزیابی ماهیان استخوانی بیان نمودند در مطالعه)1382(

که رهاسازي بچه ماهیان سفید در احیاي ذخایر و میزان صید 
که میزان صید همراه با افزایش طوريتأثیر مثبت داشته به

،افزایش یافت1373تا 1362هاي میزان رهاسازي طی سال
که طوريصید روند کاهشی داشته بههاي بعد میزاناما در سال

هاي اخیر با وجود افزایش تعداد رهاکرد بچه ماهی در سال
. سفید، میزان صید روند کاهشی نشان داده است

Dulo)2008(هاي فیزیکی و کند که ویژگیبیان می
شیمیایی منابع آبی در پرورش ماهیان استخوانی بسیار مهم 

راي کپور ماهیان هدایت الکتریکی نباید که بطوريباشد، بهمی
Bronwynو Travis. متر تجاوز نمایدسانتیبرمیکروزیمنس2از

ترین فاکتورهاي قابل بیان نمودند که یکی از مهم)2005(
عنوان تواند بهباشد، که میها دما و شوري میتغییر در مصب

. عامل موثر در بازسازي ذخایر دریایی محسوب شوند
اي روي ماهی سفید بیان نمود در مطالعه)1389(حسینی

تواند هاي اخیر میهاي رشد سالاز عوامل موثر در تغییر پارامتر
)1378(فضلی . کمبود مواد غذایی و تغییر درجه حرارت باشد

ماهیان استخوانی، آب بیان نمود که در هنگام رهاسازي بچه
ل بهار و تابستان آلوده به هاي استان مازندران در فصورودخانه

ها چنین مقدار دبی آب رودخانههم.انواع سموم کشاورزي است
نیز در این هنگام به حداقل خود رسیده و حتی خشک 

شود، بنابراین تعیین زمان مناسب براي رهاسازي باید می
. ها باشدبراساس میزان دبی و وضعیت کیفی آب رودخانه

Sanchez)2007(ان نمود که تغییرات صید سالیانه بی
ماهی سفید عالوه بر این که تحت تأثیر افزایش یا کاهش 

واردي . باشد، تحت تأثیر عوامل محیطی نیز استذخیره می
هاي فیزیکی و شیمیایی آب در طی بررسی شاخص)1381(

هاي مهم استان مازندران در هنگام رهاسازي بچه رودخانه
ریزي در زمان ریافت که تخمماهیان سفید پرداخت و د

موقع بچه ماهی به رودخانه پس از نامناسب یا رهاسازي بی
گردد بر اثر فقدان مواد غذایی یا سایر مدتی کوتاه، باعث می

طورکلی حذف و اثري ازعوامل غیر زیستی، بچه ماهیان به
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نشان داد که با پایین آمدن )Holcik)1389. ها باقی نماندنآ
خصوص در زمان رهاسازي بچه ماهیان، ها بهدخانهسطح آب رو

روي ها تحت تأثیر پیشتا شعاع چند کیلومتري مصب رودخانه
امواج آب دریا قرار گرفته و باعث ایجاد محیط هیپرتونیک 

. دنبال خواهد داشتها را بهسلولی براي بچه ماهیان و مرگ آن
ناسب مصب به این ترتیب با توجه به وضعیت کیفی نام

ها، روند کاهشی بازسازي ذخایر ماهی سفید در دریاي رودخانه
اي در زمینه شناسایی علل اصلی آن خزر سبب شد تا مطالعه

توان با آگاهی کامل از لحاظ در این صورت می. انجام گیرد
زمان، مکان و هزینه رویکرد مناسبی در مدیریت تکثیر و 

بنابراین این . ام نمودرهاسازي ماهی سفید در دیاي خزر اقد

مطالعه با رویکرد بررسی ارتباط بین عوامل غیرزیستی با میزان 
عنوان شاخص بازسازي ذخایر بازماندگی بچه ماهیان دوساله به

هاي مهم حاشیه جنوبی دریاي خزر ماهی سفید در رودخانه
.  انجام شده است

هاشمواد و رو
ه بررسی ارتباط این تحقیق ب: منطقه مورد مطالعه

14بازسازي ذخایر ماهی سفید و عوامل غیر زیستی در 
.پردازدمی) 1شکل (مهم حاشیه جنوبی دریاي خزررودخانه

هاي مهم حاشیه جنوبی دریاي خزرموقعیت کلی رودخانه: 1شکل 

منظور دستیابی به به: عناصر غیر زیستی مورد مطالعه
هاي هاي مربوط به برخی از ویژگیدادههدف تحقیق، ابتدا 

پتاسیم، سدیم، کلسیم، (ها شامل غیرزیستی مصب رودخانه
منیزیوم، سولفات، کلر، هدایت الکتریکی، کل امالح محلول، 

هاي مصب چهارده رودخانه از رودخانه) کربناتاسیدیته و بی
هاي استانايدریاي خزر از ادارات آب منطقهجنوبیحاشیهمهم

سپس با توجه به این . زندران، گیالن و گلستان دریافت شدما
ها در که هدف از این تحقیق بررسی وضعیت کیفی رودخانه

زیستی زمان رهاسازي بچه ماهیان سفید بود، مقادیر عوامل غیر
هاي فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه ها در ماهرودخانه

ی ماهیان سفید از مطابق با دوره رهاسازي و یا بازگشت شیالت
تا 1372هاي مختلف از ها در طی سالدریا به مصب رودخانه

. مورد بررسی قرار گرفت1391
مقادیر استاندارد مورد استفاده :استاندارد مورد استفاده

ها برگرفته شده از براي بررسی وضعیت کیفی رودخانه
)APHA ( آورده شده است) 1جدول.(

استاندارد فاکتورهاي مورد بررسیمقادیر . 1جدول 

نام عنصر
پتاسیم

گرم میلی(
)در لیتر

سدیم
گرم میلی(

)در لیتر

کلسیم
گرم میلی(

)در لیتر

منیزیم
گرم میلی(

)در لیتر

سولفات
گرم میلی(

)در لیتر

کلر
گرم میلی(

)در لیتر

هدایت
الکتریکی

میکروزیمنس (
متر بر سانتی
)مکعب

امالحکل
محلول

گرم در یمیل(
)لیتر

اسیدیته

5/6-4008تر از کم432تر از کم003/0تر از کم50تر از کم15تر از کم160تا 754تر از کم5تر از کماستاندارد
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ها، بودن دادهپس از بررسی نرمال: روش انجام تحقیق
ها با میزان وضعیت عوامل غیرزیستی در مصب رودخانه

مقادیر استاندارد براساس جدول . یسه شدنداستاندارد مقا
) APHA=American Public Health Association(استاندارد 

باشد، مورد استفاده قرار گرفته که مناسب پرورش ماهی می
هاي مختلف بر ارتباط فاکتورهاي غیرزیستی رودخانه. است

ماهیان دوساله سفید با استفاده از روند بازگشت شیالتی بچه
. اسپیرمن بررسی شدآزمون همبستگی پیرسون، کندال و

هاي غیر زیستی با استفاده از آنالیز واریانس سپس مقایسه داده
ها با استفاده از آزمون دانکن در یکطرفه و مقایسه میانگین

.صورت گرفتSPSSدرصد با استفاده از 5دار سطح معنی

نتایج
ها بر بررسی وضعیت فیزیکوشیمیایی رودخانه

در این مطالعه تغییرات بدین منظور : تاندارداساس مقدار اس
ترین عوامل غیر زیستی در مصب چهارده رودخانه از مهمکیفی 

هاي سه استان شمالی کشور که رهاسازي بچه ماهیان رودخانه
1362سه دهه از سال طول گیرد، در ها انجام میآندر سفید 

ستاندارد مقایسه مقادیر با ا. گرفتمورد ارزیابی قرار 1391تا 
)APHA ( به اشکال زیر)استنشان داده شده) 11الی2شکل.

ساله در مقایسه با مقدار استاندارد20هاي مورد بررسی در طول دوره گرم در لیتر در رودخانهروند تغییرات کلسیم بر حسب میلی: 2شکل 

ساله در مقایسه با مقدار استاندارد20هاي مورد بررسی در طول دوره گرم در لیتر در رودخانهات کلر بر حسب میلیروند تغییر: 3شکل 
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ساله در مقایسه با مقدار استاندارد20هاي مورد بررسی در طول دوره روند تغییرات دبی بر حسب متر مکعب بر ثانیه در رودخانه: 4شکل 

ساله در مقایسه با مقدار استاندارد20ها در طول دوره روند تغییرات هدایت الکتریکی بر حسب میکروموس در رودخانه: 5شکل 

با مقدار استانداردساله در مقایسه20هاي مورد بررسی در طول دوره گرم در رودخانهروند تغییرات غلظت سدیم بر حسب میلی: 6شکل 
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ساله در مقایسه با مقدار استاندارد20هاي مورد بررسی در طول دوره روند تغییرات اسیدیته در رودخانه: 7شکل 

ساله در مقایسه با مقدار استاندارد20هاي مورد بررسی در طول دوره گرم در لیتر در رودخانهروند تغییرات سولفات برحسب میلی:8شکل 

ساله در مقایسه با مقدار استاندارد20هاي مورد بررسی در طول دوره گرم بر لیتر در رودخانهروند تغییرات منیزیم بر حسب میلی: 9شکل 
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ساله در مقایسه با مقدار استاندارد20هاي مورد بررسی در طول دوره م در لیتر در رودخانهگرتغییرات کل امالح محلول بر حسب میلیروند: 10شکل 

ساله در مقایسه با مقدار استاندارد20هاي مورد بررسی در طول دوره گرم بر لیتر در رودخانهروند تغییرات پتاسیم بر حسب میلی: 11شکل 

ها براساس ت غیر زیستی رودخانهبررسی وضعی
پس از سنجش نرمال بودن ):ANOVA(تحلیل واریانس

منظور هاي غیر زیستی بهسپس دادههاي مورد استفاده، داده

با استفاده از آنالیز هاي مختلفبررسی تغییرات در رودخانه
).3و 2جداول (طرفه مورد بررسی قرار گرفتند واریانس یک
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هاي مختلفمقایسه مقادیر عناصر غیر زیستی در رودخانه: 2جدول 
کربناتبیسولفاتاسیدیتهکل امالح محلولمنیزیمپتاسیمرودخانه
15/0±012/0گرگانرود a77/16 ± 74/1 a2/3622 ± 9/327 a4/7 ± 084/0 ef77/26 ± 172/3 a68/4 ± 123/0 b

06/0تجن ± 004/0 b63/2 ± 122/0 b9/627 ± 2/43 b6/7 ± 077/0 cde16/2 ± 281/0 b49/4 ± 282/0  b

06/0بابلرود ± 008/0 b25/2 ± 07/0 bc9/481 ± 1/18 bc7/7 ± 037/0 c1± 075/0  b39/4 ± 133/0  b

05/0سرخرود ± 007/0 b54/2 ± 174/0 bc2/451 ± 4/12 bc6/7 ± 065/0 cd11/1 ± 086/0  b15/5 ± 162/0 a

02/0سردابرود ± 002/0 b91/0 ± 091/0 bcd9/170 ± 3/11 c2/8 ± 072/0 a19/0 ± 014/0 b98/1 ± 158/0 fg

18/0کیلهچشمه ± 121/0 b22/1 ± 086/0 bcd7/226 ± 4/10 c9/7 ± 078/0 b47/0 ± 053/0  b60/2 ± 160/0 e

09/0سفیدرود ± 005/0 b14/2 ± 092/0 bc7/736 ± 29/ b6/7 ± 059/0 c59/2 ± 0162/0  b58/3 ± 131/0 c

20/0لمیر ± 002/0 b38/0 ± 015/0  d4/109 ± 1/2 c3/7 ± 073/0 f24/0 ± 016/0  b0±0I

02/0یقحو ± 001/0 b43/0 ± 020/0  d123± 6/2 c3/7 ± 058/0 f24/0 ± 015/0  b61/1 ± 048/0 gh

02/0خشکرود ± 002/0 b68/0 ± 058/0  cd4/154 ± 8/3 c4/7 ± 10/0 cdef26/0 ± 024/0  b21/2 ± 062/0 f

03/0پلرود ± 002/0 b13/1 ± 042/0 bcd3/222 ± 6/3 c60/7 ± 050/0 cde37/0 ± 029/0  b05/3 ± 059/0 d

48/0خاله سرا ± 212/0 b45/0 ± 039/0 d9/133 ±4c4/7 ± 077/0 def22/0 ± 011/0  b82/1 ± 069/0 fgh

03/0ناورود ± 002/0 b68/0 ± 032/0 cd4/203 ± 6/3 c5/7 ± 056/0 cde25/0 ± 019/0  b87/2 ± 061/0 de

02/0چلوند ± 002/0 b39/0 ± 022/0  d6/127 ± 3/4 c3/7 ± 068/0 f33/0 ± 023/0  b54/1 ± 060/0 h

.ها استیاد بین میانگین دادهحروف مختلف نشانه تفاوت ز*

هاي مختلفمقایسه مقادیر عناصر غیر زیستی در رودخانه. 3جدول 
سدیمکلسیمهدایت الکتریکیدبیکلررودخانه
09/30گرگانرود ± 451/3 a88/21 ±4 b5683± 6/591 a17/9 ± 97/0 a59/35 ± 02/4 a

85/2تجن ± 398/0 bc21/15 ± 1/3  b5/972 ± 6/66 b49/3 ± 134/0 b42/3 ± 47/0 bc

92/1بابلرود ± 141/0 bc48/19 ± 19/3  b8/746 ± 3/27 bc06/3 ± 10/0 bcd02/2 ± 184/0 bc

68/0سرخرود ± 043/0 c38/4 ± 798/0  b22/701 ± 7/18 bc26/3 ± 20/0 bc23/1 ± 055/0 bc

24/0سردابرود ± 020/0  c54/4 ± 507/0  b9/263 ± 2/16 c42/1 ± 068/0 efg21/0 ± 011/0 c

30/0کیلهچشمه ± 021/0  c22/23 ± 142/3  b02/342 ± 9/19 c76/1 ± 096/0 efg4/0 ± 038/0 bc

040/5سفیدرود ± 023/0 b36/116 ± 46/19 a48/1143 ± 6/32 b77/3 ± 10/0 b75/4 ± 253/0 b

38/1لمیر ± 035/0  c3/1 ± 10/0  b85/171 ± 5/3 c06/1 ± 037/0 g39/0 ± 019/0 bc

25/0حویق ± 017/0  c13/2 ± 285/0  b36/195 ± 2/4 c19/1 ± 0326/0 fg42/0 ± 019/0 bc

28/0خشکرود ± 022/0  c30/3 ±1 b26/245 ±6 c87/1 ± 054/0 efg17/0 ± 014/0 c

36/0پلرود ± 049/0  c09/23 ± 5/159/357 ± 7/7 c20/2 ± 041/0 def38/0 ± 053/0 bc

23/0سراخاله ± 017/0  c32/25 ± 15/11  b2/174 ± 2/18 c56/1 ± 064/0 efg17/0 ± 020/0 c

21/0ناورود ± 012/0  c32/5 ± 631/0  b8/320 ± 3/6 c30/2 ± 054/0 cde30/0 ± 029/0 c

33/0چلوند ± 023/0  c26/1 ± 124/0  b73/201 ±7 c24/1 ± 047/0 efg5/0 ± 034/0 bc

.ها استحروف مختلف نشانه تفاوت زیاد بین میانگین داده*

:وضعیت بازسازي ذخایر ماهی سفید دریاي خزر
اله دریاي خزر با مقدار مقایسه مقادیر بچه ماهیان سفید دوس

1390تا 1370هايبچه ماهیان رهاسازي شده در طی سال

طورکلی روند رهاسازي بچه ماهیان توسط دهد که بهنشان می
شیالت کشور افزایشی بوده و هرساله بر مقدار آن افزوده 

1370میلیون قطعه در سال 110که از مقدار طوريبه،شودمی
از طرفی . رسیده است1390سال میلیون قطعه در370به 
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دهد، ماهیان دوساله نشان میمنحنی بازگشت شیالتی بچه
. باشدساله نیز داراي روند افزایشی می2ماهیان میزان بچه

دهد ها نشان میها با یکدیگر و بررسی اختالفانطباق نمودار
طورکلی نمودار تعداد بچه ماهیان سفید، با نمودار میزان که به
هاي ازي سالیانه ماهی سفید انطباق نسبی داشته و تفاوترهاس

ماهی سفید اما روند افزایش رهاسازي بچه. اندکی باهم دارند
اختالف بین 1390سال تا 1370از سال .تري داردشدت بیش

تر ماهیان دوساله بیشماهیان رهاسازي شده با تعداد بچهبچه
کثر مقدار این حدا1389هاي که در سالطوريشود، بهمی

). 12شکل ( شود اختالف مشاهده می

ماهی سفید دو سالهماهیان سفید دریاي خزر با تعداد بازگشت شیالتی بچهمقایسه میزان رهاسازي بچه: 12شکل 

ها بر بازسازي ذخایر غیرزیستی رودخانهویژگیتاثیر
بین میزان همبستگی4و جدول 13در شکل: ماهی سفید

و میزان بازسازي ذخایر ي مربوط به عوامل غیرزیستی هاداده
.نشان داده شده است
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هاي مورد بررسیهمبستگی بین میزان صید با تغییرات عوامل غیر زیستی رودخانه: 12شکل

هاي همبستگی پیرسون، امل غیر زیستی با استفاده از آزمونماتریس میزان همبستگی بازسازي ذخایر ماهی سفید با عو:4جدول 
کندال و اسپیرمن

شاخص پتاسی
م سدیم منیزی

م
کلسی

م
سولفا

ت کلر بیکربنات اسیدیته هدایت 
الکتریکی

کل ذرات 
محلول دبی صید

پیرسون . 01/0 054/0 024/0 034/0 138/0 122/
0 645/0 277/0 057/0 018/0 238/0 1

دالکن 009/0 063/0 034/0 029/0 137/0 091/0 445/0 205/0 046/0 074/0 2/0 1
اسپیرم

ن

متغیر 
صید

017/0 058/0 054/0 029/0 184/0 106/0 608/0 314/0 045/0 06/0 296/0 1

بحث
روند تغییرات سی ساله هر کدام از فاکتورهاي مورد 

استاندارد نشان داد که رودخانه ها با مقدار بررسی و انطباق آن

هاي مهم حاشیه گرگانرود از نظر تمام عناصر در بین رودخانه
هاي مختلف از جنوبی دریاي خزر روند متغیري در طی سال

ها بسیار خود نشان داده و دامنه تغییرات آن از سایر رودخانه
چنین نتایج نشان داد که رودخانه گرگانرود هم. باشدتر میبیش
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ها از نظر دو فاکتور سولفات، پتاسیم، دبی سدیم، منیزیم و تن
کلسیم داراي وضعبت مناسبی است، اما از نظر سایر فاکتورها 
نظیر کلر، هدایت الکتریکی و کل امالح محلول در وضعیت بد 

)1378(با نتایج مطالعات فضلی قرار دارد، این نتایج کامالً
فیزیکوشیمیایی آن کیفی عناصر خوانی داشته و وضعیتهم

.اندرودخانه را مناسب ندانسته
هاي تجن و سفیدرود طرفی نتایج نشان داد که رودخانهاز

نیز از نظر کلر، هدایت الکتریکی و کل امالح محلول مانند 
توان گفت چنین میهم. گرگانرود داراي وضعیت بدي هستند

هاي رودخانههاي استان مازندران و گلستان نسبت به رودخانه
هاي استان گیالن در وضعیت بدتري قرار دارند و رودخانه

این نتایج، . جز سفیدرود همگی وضعیت بهتري دارندگیالن به
و ) 1388(با مطالعات انجام شده توسط خاکپور و همکاران 

راستا بوده که وضعیت هم) 1388(گوهردوست و همکاران 
عناصر شیمیایی رودخانه گرگانرود را از نظر وجود برخی

هاي چنین نتایج نشان داد که رودخانههم. اندنامناسب دانسته
سرا و خشکرود، در تمام فاکتورهاي مورد لمیر، حویق، خاله

جز کلسیم در رده خوب قرار دارند، بررسی به
پور و همکاران مشابه نتایج خانینتایج این تحقیق کامالً

هاي رودخانهکه اکثرنمودندي بیانامطالعهبوده که طی)1388(
خزر در گذشته، مکان تکثیر طبیعی ماهی سواحل ایرانی دریاي

هاي فقط رودخانهمختلف،دالیلحاضر بهحالدرولیسفید بوده،
هاي شیرود از محلچلوند، لمیر، شفارود، شلمانرود، خشکرود،

ل اصلی مهاجرت بهاره و تکثیر مصنوعی ماهی سفید در سواح
مقایسه میانگین فاکتورهاي . باشندایرانی دریاي خزر می

هاي مختلف نشان داد که از بین فاکتورهاي غیرزیستی رودخانه
کربنات، اسیدیته، منیزیم، کلسیم، هدایت مورد بررسی بی

ترین تفاوت بین میانگین الکتریکی و امالح محلول داراي بیش
ترین کمکلر و سولفاتها بودند و عناصر سدیم، پتاسیم،رودخانه

طورکلی در تمامی فاکتورهاي مورد به. را نشان دادندتفاوت
کربنات و اسیدیته، رودخانه گرگانرود بررسی غیر از پتاسیم، بی

هاي مورد بررسی از خود ها را در بین رودخانهترین تفاوتبیش
هاي تحقیقات جهت با یافتهاین موضوع نیز هم. نشان داده است

) 1388(، گوهردوست و همکاران )1382(پور و همکاران خانی
.باشدمی) 1388(و خاکپور و همکاران

ها نشان داد که بررسی میزان همبستگی بین این داده
ها با تغییرات طورکلی بین تغییرات غیر زیستی رودخانهبه

کربنات داري وجود ندارد و تنها بیبازسازي ذخایر ارتباط معنی
دارتري با میزان یدیته از بین سایر خصوصیات ارتباط معنیو اس

. ماهیان دوساله ماهی سفید داشتندبازگشت شیالتی بچه
بررسی نتایج نشان داد که بین میزان تغییرات پتاسیم، سدیم، 
سولفات، کلر، کلسیم، کل امالح محلول، دبی و هدایت 

ك است الکتریکی و روند تغییرات بازسازي ذخایر به حدي اند
ها وجود گونه ارتباطی بین آنتوان گفت که هیچمیکه تقریباً

از . باشدمی1/0تر از دست آمده کمهب2Rندارد زیرا میزان
هاي مورد بررسی نشان طرفی نتایج بررسی همبستگی بین داده

داد که بین تغییرات میزان صید در دوره سی ساله بررسی شده 
) پیرسون، اسپیرمن و کندال(از نظر هر سه ضریب همبستگی 

دار چندان باالیی با متغیرهاي بررسی شده وجود ارتباط معنی
بنابر این با توجه روند کاهشی صید دریاي خزر و کاهش . ندارد

ها، یقیناًبازسازي ذخایر ماهی سفید و بازگشت شیالتی آن
عوامل مختلفی نظیر طبیعی و غیر طبیعی در این موضوع نقش 

ماهیان بچه% 80که بیش از طرفی با توجه به ایناز . دارند
گرم وزن دارند و رهاسازي بچه 1تر از سفید رهاسازي شده کم

گیرد که دبی و هاي خرداد و تیر انجام میماهیان عمدتاً در ماه
ها در امر دلیل استفاده از آب رودخانهها بهها در این ماهرودخانه

اي مطالعه،پیشنهاد می گرددرسد، حداقل خود میکشاورزي به
با . ماهی سفید صورت پذیردبر روي وزن مناسب رهاسازي بچه

توجه به تاکید محققین مبنی بر وجود ارتباط بین عوامل 
منظور گردد بهغیرزیستی و بازسازي ذخایر دریایی پیشنهاد می

بررسی و شناخت دقیق تاثیرات عوامل غیر زیستی و تاثیرات 
.ز بررسی گرددتجمعی عناصر نی

منابع
،.و یغمایی، ف. شعبانی، ع؛.زاده، هحسین؛.امینیان، ب.1

بررسی خصوصیات تولیدمثلی ماهی سفید در دریاي .1389
شماره . مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. خزر
.36تا 25فحات ، ص79

،.زاده، مو حسن. دستجردي، ع؛.رهسپار، ا؛.حاجیان، م.2
کننده کیفیت آب ررسی برخی پارامترهاي تعیینب.1388

مجموعه مقاالت دوازدهمین همایش ملی . رودرودخانه زاینده
. بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

.  صفحه250
گیري بقایاي سموم کشاورزي اندازه.1390،.حسینی، م.3

زمان هاي طاالر و تجن، طرح پژوهشی ساارگانوکلره رودخانه
.صفحه150. اي استان مازندرانآب منطقه
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مجله علمی . سفید در چهار رودخانه حوزه جنوبی دریاي خزر
.59تا 45فحات ص،9ره شما. شیالت ایران

؛.پورغالمی، ا؛.بورانی، م؛.عبدالملکی، ش؛.نژاد، دغنی.7
ارزیابی .1382،.و بندانی، غ. عباسی، ك؛.فضلی، ح

مرکز . 1381-82ماهیان استخوانی دریاي خزر در سال 
.صفحه151. تحقیقات شیالت گیالن، بندر انزلی

؛.ورغالمی، اپ؛.بورانی، م؛.عبدالملکی، ش؛.نژاد، دغنی.8
ارزیابی .1380،.و بندانی، غ. عباسی، ك؛.فضلی، ح

مرکز . 1379-80ماهیان استخوانی دریاي خزر در سال 
.صفحه149. تحقیقات شیالت گیالن، بندر انزلی

ارزیابی . 1379،.و عبدالملکی، ش. مقیم، م؛.نژاد، دغنی.9
مرکز . 78-79ذخایر ماهیان استخوانی دریاي خزر در سال 

.صفحه98. بندرانزلیحقیقات شیالت استان گیالن،ت
ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی دریاي .1384،.نژاد، دغنی.10

. مرکز تحقیقات شیالت ایران، تهران. 80-82خزر در سال 
.صفحه169

ماهیان بررسی کمی کیفی رهاسازي بچه.1378،.فضلی، ح.11
ازندران و هاي استان مخاویاري رهاسازي شده به رودخانه

مرکز تحقیقات شیالت استان . 1378گلستان در سال 
.صفحه78. مازندران

هاي بررسی فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه.1381،.واردي، ا.12
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