سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بررسی و تحلیل وضعیت تنوع گونهای سه ماهی کپور ،کلمه و سفید استان گلستان
طی سالهای بهرهبرداری 1384-1387



سمیه نودهشریفی* :گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
صندوق پستی49175-487:



یوسف پیغمبری:

گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

صندوق پستی49175-487:


سعید گرگین:

گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

صندوق پستی49175-487:
تاریخ دریافت :تیر 1396

تاریخ پذیرش :مهر 1396

چکیده
مطالعه حاضر باهدف بررسی و تحلیل وضعیت صید پره ماهیان استخوانی استان گلستان در یک دوره سه ساله طی سالهای 1384-87
با بررسی آماری دادههای موجود در تعاونیهای صیادی و اداره کل شیالت استان صورت گرفته است .نتایج حاکی از آن است که طی این مدت
اختالف معنیدار آماری در سطح  0/05بین تراکم و گونه ماهیان استخوانی صید شده برقرار بوده و صید روند نزولی دارد .در دوسال اول مطالعه
تراکم صید ماهی کپور> سفید> کلمه بوده است .در سال  1386ضمن تداوم روند کاهشی صید ماهی کپور نسبت به دوسال گذشته روند افزایشی
صید ماهی سفید نسبت به سالهای قبل به روشنی مشهود است و تراکم صید ماهیان نیز سفید> کپور> کلمه بوده است .بهعالوه در طی این مدت
باالترین میزان صید برابر با  503525کیلوگرم به ماهی سفید در سال  86و حداقل آن نیز برابر با  864کیلوگرم به ماهی کلمه اختصاص یافته
است.
کلمات کلیدی :صیده پره ،ماهیان استخوانی ،تراکم صید ،استان گلستان
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مقدمه
در حال حاضر ماهیان کپور ،کلمه ،سفید و کفال مهمترین ماهیان
استخوانی صید شده در شرکتهاي تعاونی پره در سواحل استان گلستان
میباشند که در زمره ماهیان با ارزش اقتصادي خزر قرار گرفته و در
میان مردم حاشیه خزر از اقبال مصرف باالیی برخوردارند .بدون تردید
ماهیان استخوانی دریايخزر از نقطه نظر تجاري ،اقتصادي و تأمین
بخش عمدهاي از پروتئین مورد نیاز و همچنین اشتغالزایی و کسب
درآمد و امرار معاش در زندگی قشر وسیعی از جامعه بهخصوص ساحل
نشینان اهمیت بهسزایی دارد .استان گلستان با دارا بودن  110کیلومتر
نوار ساحلی در کنار دریايخزر بهعنوان یکی از مناطق مستعد
ماهیگیري محسوب میگردد ،بهطوريکه سواحل متنوع ماسهاي ،گلی
و یا تلفیقی از آنها قابلیت این منطقه را جهت صید انواع ماهیان
استخوانی بیش از پیش با پراکنش متفاوت ساحلی نمایان میسازد .با
انجام تحقیقات در ارتباط با اثرات مخرب صید دام گستر بر تنوع
زیستی و پایداري بهرهبرداري ،موضوع ممنوعیت صید دام گستر در
دستور کار شیالت ایران قرار گرفت و از سال  1373مجدداً ممنوعیت
این روش صید در دریاي خزر بهصورت مرحلهاي و با هماهنگی
سازمانها و مقامات محلی و ملی آغاز شد که در نهایت در سال 1378
به پایان رسید (نعمتزاده .)1385 ،استان گلستان با وجود  19تعاونی
صید پره در سال 1384و تعداد  1391صیاد در سه منطقه صیادي
میانکاله ،خواجه نفس وگمیشان در  6ماه دوم سال فعالیت دارند.
نیروي انسانی شاغل در این تعاونیها بین  57تا  99نفر متغیر بوده و
دفعات پرهکشی تعاونیهاي پره بین  151-262با متغیر است (قربانی
و همکاران )1389 ،که در حال حاضر این تعاونیها به  17واحد و تعداد
نیروي شاغل در آن به  1420نفر میرسد (اداره کل شیالت گلستان،
 .)1394عمده ترکیب گونهاي ماهیان صید شده در این استان شامل
کفال پوزه باریک ( ،)Mugill cephalusگونه کفال (Liza salience
 ،)auratusکپور دریایی ) ،(Cyprinus carpioسفید (Rutilus frisii
) ،kutumکلمه ) (Rutilus rotilusو شگ ماهی ) (Alosa sp.است .البته
در برخی از موارد جهت ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاري نیز بهصورت
ضمنی با تور پره صید شده که با هماهنگی ناظران صید پره به
صیدگاههاي استحصال ماهیان خاویاري وابسته به شیالت ایران تحویل
داده میشوند .میزان صید تعاونیهاي پره عالوه بر تغییرات منطقهاي
متأثر از تغییرات جوي و اقلیمی نیز میباشد .ذخایر ماهیان استخوانی
بهدلیل برداشت بیرویه و از بین رفتن محلهاي تخمریزي طبیعی
ماهیان در رودخانهها و همچنین کاهش سطح آب دریايخزر روند
کاهشی شدیدي را داشته است (غنینژاد و همکاران .)1381 ،با اقدامات
انجام شده در زمینه بازسازي ذخایر و باال آمدن سطح آب دریايخزر
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و احیاي چراگاهی ،میزان ذخایر و صید ماهیان استخوانی رو به افزایش
است .افزایش صید ماهی سفید ناشی از رها کردن بچهماهیان ،مؤثرترین
عامل در افزایش صید ماهیان استخوانی میباشد .البته باید توجه داشت
که در سالهاي اخیر بهدلیل افزایش فعالیت صیادي قانونی و غیرقانونی،
کاهش ضریب بازگشت بچهماهیان رهاسازي شده ناشی از کاهش وزن
رهاسازي و کاهش تکثیر طبیعی را بهدنبال داشته است (عبدالملکی،
 .)1385بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل وضعیت صید
پره ماهیان استخوانی استان گلستان در یکدوره  3ساله طی سالهاي
 1384-1387با بررسی آماري دادههاي موجود در تعاونیهاي صیادي
و اداره کل شیالت استان و تعیین روند نوع گونه و میزان صید ماهیان
استخوانی در این استان جهت بهبود روند آتی بازسازي و احیاء ذخایر
بهاجرا درآمده است.

مواد و روشها
با توجه به اینکه بیشترین میزان صید در شرکتهاي تعاونی
پره استان گلستان طی سالیان اخیر متعلق به سه گونه ماهیان کپور،
کلمه و سفید بوده ،در تحقیق حاضر با تاٌکید بر وضعیت صید این سه
گونه و سپس سایر ماهیان دریايخزر انجام شد .این تحقیق براساس
اطالعات حاصل از میزان کل صید ماهیان استخوانی طی سالهاي
 1384تا  1387توسط شرکتهاي تعاونی پره در استان گلستان انجام
پذیرفت .محدوده صیادي استان گلستان با حضور فعال و استقرار
شرکتهاي تعاونی صیادي پره میباشد (شکل.)1

شکل  :1محدوده صید و استقرار شرکتهاي تعاونی صیادي پره در
سواحل جنوبشرقی دریاي خزر استان گلستان

بازه زمانی صید در این استان هر ساله از  20مهرماه تا پایان فرودین
سال بعد بوده که تعاونیهاي صیادي با حضور ناظرین صید شیالت
در این عرصه فعالیت مینمایند و پس از هر بار تورکشی در محدوده
 110کیلومتري استان گلستان نوع گونه ماهی ،وزن ماهی،
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نام منطقه صید شده ،نام تعاونی و دفعات پرهکشی در فرمهاي مخصوص
ناظرین ثبت و دادهها جهت دستهبندي ،تعیین وضعیت صید ساالنه
و دورهاي در هر منطقه در کل استان و در سطح کشور مورد تجزیه
تحلیل و بررسی قرار گرفت که در این مطالعه براي مقایسه بین گونهها
و میانگین صید آنها در سالهاي مورد بررسی از آزمون آنالیز واریانس
یکطرفه  ANOVAو مقایسه میانگین دانکن در سطح  0/05با
استفاده از نرمافزار  SPSS 18و  Excel 2007استفاده شد.

سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397
و حداقل آن نیز( 363866±3900کیلوگرم) درسال  1384دیده شد
(شکل .)4میزان صید سایر ماهیان سال  1386با (25268±221400
کیلوگرم) بیشترین میزان کل صید و در سال  1385با 12134
( 12134±1300کیلوگرم) کمترین میزان کل صید طی این مدت را
بهخود اختصاص داد (شکل.)5

نتایج
روند کلی صید طی این مدت بیانگر کاهش روند صید بوده و
حداکثر مقدار صید انواع ماهیان استخوانی در سال  1384برابر با
( )3277823±12000کیلوگرم و حداقل آن ()1041919±32000
کیلوگرم در سال 1386بود (شکل.)2
شکل :4میانگین صید ماهی سفید در استان گلستان از سال
1384-1387

شکل :2روند کلی صید پره در استان گلستان از سال 1384-1387
شکل :5میزان صید سایر ماهیان در استان گلستان از سال  1384تا
1387

شکل :3میزان صید ماهی کپور در استان گلستان از سال  1384تا
1387

میزان صید ماهی کپور طی این مدت (شکل )3نشان داد که این
گونه در سال 1384از حداکثر میزان کل صید (2282400±220000
کیلوگرم) و حداقل آن در سال  1386برابر با (352524±14000
کیلوگرم) بود .حال آنکه باالترین میزان کل صید ماهی سفید در
سال  1386و برابر با ( 503529±6000کیلوگرم)

این مسئله در گونه کفال همانند گونه کپور بیشترین میزان کل
صید ( 610994 ±10500کیلوگرم) در سال  1384و حداقل آن
( 159403±9000کیلوگرم) در سال  1386دیده شد (شکل .)6در ماهی
کلمه نیز این شرایط تکرار شده و در سال  1384با (1231±70
کیلوگرم) باالترین میزان کل صید و در سال  1385با (864±50
کیلوگرم) از حداقل میزان کل صید این ماهی برخوردار بود (شکل.)7
مطالعه میزان صید پره ماهیان استخوانی استان گلستان در سال
 1384بیانگر بیشترین و کمترین صید بهترتیب به صید کپور ،کفال،
سفید ،سایر ماهیان ،کلمه بود که این مسئله در سال  85نیز تکرار
شد ،ضمن مشابهت با سال اول مطالعه اختالف معنیدار آماري در
سطح  0/05را بین گونهها به روشنی نشان داد (شکل 8و  .)9سال
 1386نیز همین رابطه ( (P<0/05بین گونههاي صید شده برقرار بود
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و میزان صید بهترتیب سفید ،کپور ،کفال ،سایر ،کلمه بود همچنین
در این سال روند کاهشی صید ماهی کپور و کفال نسبت به دو سال
گذشته و روند افزایشی صید ماهی سفید طی این مدت دیده شد
(شکل.)10

شکل :9مقایسه میزان صید پره ماهیان استخوانی استان گلستان
در سال 1385
شکل :6میزان صید ماهی کفال در استان گلستان در سالهاي
1384-1387

شکل :10مقایسه میزان صید پره ماهیان استخوانی استان گلستان
در سال 1386

شکل :7میزان صید ماهی کلمه در استان گلستان از سال  1384تا
1387

بحث

شکل :8مقایسه میزان صید پره ماهیان استخوانی استان گلستان
در سال 1384
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بهطورکلی صید ماهیان استخوانی دریايخزر نوسانات زیادي را
در سالهاي گذشته داشته و از ارقام موجود چنین استنباط میشود
که این ذخایر تحت بهرهبرداري بیرویه قرار داشته و فشار صید بر روي
برخی از گونهها مانند کپور در استان گلستان کاهش شدید جمعیتی را
در آبهاي خزر بهدنبال داشته است .در نتیجه مدیریت ماهیگیري
باید در جهت حفظ ماهیان براي نسل امروز و آینده در جهت افزایش
کیفی و حفظ تنوعزیستی و میزان ذخایر تالش نماید.
علت افز ایش صید را به عواملی همچون شرایط مناسب آب و هوا
و پرآبی رودخانهها در محل طبیعی بازسازي ذخایر آبزیان ،بهینهسازي
ذخایر آبزیان در کارگاههاي تکثیرمصنوعی و نیمهطبیعی ماهیان
استخوانی ،حفاظت از ذخایر آبزیان توسط یگانحفاظت منابع ،رعایت
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قوانین صید و نظارت در عملیات صید توسط کارشناسان شیالتی
مرتبط دانست (یحیایی .)1384 ،بهعالوه ناامن بودن زیستگاهها و
کثرت صیاد در سواحل گیالن باعث فرار ماهیان استخوانی دریايخزر
از سواحل استان گیالن بهسوي آبهاي استان مازندران و گلستان
گردیده است که کاهش محسوس صید ماهیان استخوانی دریايخزر
بهویژه ماهی سفید در این استان را بهدنبال داشته است .در گذشته نه
چندان دور در استان گلستان ماهی سفید صید نمیشد که مهاجرت
ماهیان از سواحل گیالن سبب شده است که هماکنون ساالنه بیش از
دو هزار تن ماهی سفید فقط در این استان صید شود (کازرونیمنفرد،
 .)1384از سوي دیگر بنابر گزارش غنینژاد و همکاران ( )1381در
طی این سالها صید ماهی سفید بیش از  50درصد صید ماهیان
استخوانی را در آبهاي شمالی ایران بهخود اختصاص داده است حال
آنکه در سال  1310گونه فوق تنها  %16از ترکیب صید پره را در
برمیگرفت که این روند افزایشی میتواند از رهاسازي بیش از 2/3
میلیارد عدد بچهماهی سفید و کاهش ذخایر سایر گونهها نشاٌت گرفته
و در استان گلستان طی این مدت بهروشنی مشهود است.
بهعالوه براساس اطالعات موجود میتوان گفت تنوع گونهاي
ماهیان صید شده برحسب منطقه صیدگاهی از نظر عمق و نوع بستر
و تنوع زیستی غذايزنده و ماهیان اقتصادي تفاوتهاي بارزي دارد که
این امر نمایانگر روند افزایشی صید ماهی کپور در بسترهاي گلی و
پس از آن بسترهاي شنی ماسهاي که از غناي باالتر غذایی برخوردار
است .از سوي دیگر نتایج حاصل از این بررسی در سال  1384ماهی
کپور  %70از ترکیب صید ماهیان استخوانی این استان را بهخود
اختصاص داد (محمدنژادشموشکی و همکاران.)1392 ،
از آنجاکه ماهی کفال گونهاي رودکوچ نبوده و در دریا تخمریزي
و تکثیر میکند ،علت روند کاهشی صید آن را میتوان به ورود گونه
مهاجم شانهدار خزر  Mnemiopsis leidyiدر سال  1379و گسترش
آن در آبهاي خزر بهویژه در مناطق جنوب و جنوبشرقی آن نسبت
داد .بهویژه آنکه گونه مهاجم فوق غالباً از زئوپالنکتونها ،تخم و الرو
ماهیان تغذیه میکند ( Kamakimو همکاران.)2000 ،
گستردگی شانهدار خزري در فصل گرم سال بهشدت افزایش
مییابد  ،حالآنکه این تراکم در ماههاي سرد سال داراي روند نزولی
است (فضلی و روحی .)1381 ،از طرفی کفال ماهیان گونهاي مهاجر
بوده و براي زمستانگذرانی از مناطق میانی و شمالی دریايخزر به
بخشهاي جنوبی آن مهاجرت میکنند (قربانی و همکاران.)1389 ،
همچنین تخمریزي کفال پوزه باریک ) (Mugill cephalusدر ماههاي
تیر و مرداد تخمریزي کفال طالیی ) (Liza auratusاز مهرماه آغاز و تا
پایان آذرماه ادامه دارد (فضلی و روحی .)1381 ،لذا با توجه به زمان
تکثیر دو گونه فوق و گستردگی حضور Mnemiopsis

سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

 leidyiدر فصل تابستان احتماالً بر روي جمعیت کفال پوزه باریک که
در تابستان تخمریزي میکند موٌثر بوده اما بر روي جمعیت کفال
طالیی که در پاییز تکثیر دارد تاٌثیر چندانی نخواهد داشت (محمد
نژادشموشکی و همکاران .)1392 ،در عین حال یکى از عواملى که در
طى سالهاى اخیر باعث فشار بر ذخایر و بهرهبردارى بىرویه از
ذخایرگردیده ،سهم بسیار زیاد ماهیان غیراستاندارد و نابالغ است.
کوچک بودن اندازه چشمه در قسمت کیسه پرههاى ساحلى باعث
گردیده که سهم ماهیان غیراستاندارد در صید ،در حد بسیار زیادى
باشد (عبد الملکی.)1385 ،
روند کاهشی صید کلمه و سایر ماهیان در آبهاي استان گلستان
را نیز احتماالً میتوان اینگونه تحلیل کرد که صید ماهی کلمه تابعی
از صید ماهی سفید بوده و در صورت بهبود شرایط تکثیر و ذخایر
ماهی سفید صید اینگونه نیز فزونی خواهد یافت چراکه این دو گونه
به لحاظ بستر زیستگاهی و شرایط تکثیر و رژیم غذایی داراي قرابت
فراوانی با یکدیگر بوده و کاهش صید ماهی سفید طی این مدت اثر
مستقیمی بر روند صید ماهی کلمه داشته است .حالآنکه صید سایر
ماهیان که عمدتاٌ شگ ماهیان و ماهیان خاویاري این استان را در
برمیگیرد ،از کاهش ذخیره انواع شگ ماهیان بهویژه گونه کلیکا که
غذاي اصلی ماهیان خاویاري بهعنوان گونهاي بسترخوار )Bottom
 )feederبوده و عالوه بر ماهیان ریز از انواع ماکروبنتوزها نیز تغذیه
میکند و کاهش حضور مولدین خاویاري جهت تکثیر و بازسازي ذخایر
آنها طی مدت نسبت داد (گیالنی .)1390 ،درنتیجه مدیریت ماهیگیري
باید در راستاي توسعه پایدار صید و حفظ ذخایر براي نسل حاضر و
آتی در جهت حفظ تنوع زیستی و افزایش کیفی و کمی ذخایر آبزیان
تالش نماید .بهعالوه اقدامات مدیریتی نباید تنها در راستاي حفظ یک
گونه اقتصادي خاص عمل نموده بلکه میبایست در برگیرنده حفظ
اکوستیم تمامی گونههاي داراي قرابت زیستی و اکولوژیکی هستند
باشد .بنابراین بهمنظور حفظ و مدیریت ذخایر ،افزایش درآمد صیادان
در صورت مهیا بودن صیدگاهها و تراکم تولید ماهیان پره کاهش تعداد
واحدهاي صیادي و تعدیل صیادان پیشنهاد میگردد.
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