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چکیده
عدد بچه 390200مجموع تعداددر 1387تا1382بچه ماهیان از سال و شاخص بازماندگی بمنظور بررسی مسیر حرکت

Codedاستفاده از گرم با 10تا6و 5تا3، 3گروه وزنی زیر3تاسماهی ایرانی در  WireTage (CWT)گردیدگذاري عالمت .
بچه عدد 101500تعدادمرجانی و شهیدرجاییشهید بهشتی، شهیدو بازسازي ذخایرتکثیرمرکز 3در1382در سالاز این تعداد 

نیز1387تا1383طی سالهاي . ي گردیدندرود، تجن و گرگانرود رهاسازهاي سفیدو بترتیب در رودخانهگذاريعالمتماهی 
بچهردیابی عملیات صید و . شدندرود رهاسازي و در رودخانه سفیدگذاريعالمتبهشتی در مرکزبچه ماهی عدد 288700

مجموع بطول در و ) رشته1(میلیمتر40و) رشته2هر یک (33و 22،26از جنس نایلون با چشمهتوسط دام گوشگیر اهیان م
تاسماهی ایرانی بچه عدد 1387،2827تا1382طی سالهاي . متر دریا در استان گیالن صورت گرفت10زیردر اعماقمتر 175

10تا 6عدد از گروه 22از ماهیان صید شده واجد عالمت،.بودندCWTعدد واجد عالمت 40صید گردید که از این تعداد 
رهاسازي بچه ماهیان در از آمدهبدست نتایج با توجه به .بودگرم3ز گروه زیرعدد ا1گرم و 5تا 3عدد از گروه 17گرم و 

بهمن، 12(شرق رودخانه سفیدرود ساحلی واقع در و نیز نتایج بدست آمده از صید ماهیان در ایستگاههاي رودرودخانه سفید
بهمن، 12(استان گیالن شرقیبه سمت شرق مصب و سواحلاهیانمدرصد 70بیش ازرسد به نظر می)دستک و چابکسر
ماه از زمان 15پس از ،هاي گرگانرود و تجنبا توجه به رهاسازي بچه ماهیان در رودخانه. ردندحرکت ک) دستک و چابکسر

ازرسد که بچه ماهیان رهاسازي شده بنظر می. عدد در لیسار صید گردید1چابکسر و ایستگاه عدد در 1بترتیب رهاسازي 
هاي مختلف وزنی هبین شاخص بازماندگی در گروآماري با مقایسه . اندکردهبه آبهاي استان گیالن مهاجرت گر استانهاي دی

ه گرم بود3گروه زیر برابر 20و گرم 5تا3برابر گروه 2تقریباگرم 10تا6مالحظه گردید که شاخص بازماندگی در اوزان
. دیابآنها افزایش بازماندگی شانس ، با افزایش وزن در زمان رهاسازيکهرود احتمال میبا توجه به نتایج اخیر .است

مهاجرت، رهاسازي، بچه تاسماهی ایرانی، CWT،بازسازي ذخایر:کلیديلغات

نویسنده مسئول*
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مقدمه 
درصد 90اي خزر بیش از در سالهاي نه چندان دور دری

ولی عوامل Ivanov, 2000)(کردمیتامینخاویار دنیا را
که از جمله کاهش ذخایر این ماهیان گردید اعث مختلفی ب

به خاویاري توان به ایجاد سد در مسیر حرکت ماهیان می
Warren(محلهاي تخمریزي & Beakman, 1992(، کاهش

دبی آب در فصل بهار بدلیل قوانین حاکم بر تنظیم خروجی آب 
برداشت شن و ماسه، صیدو)1992پاشکین و پاله تایوا، (سد
Schram(اشاره نمودآلودگی ه ورویبی et al., 1999(. با توجه
,WRI(پتانسیل محدود تکثیر طبیعیموارد فوق و بدلیل به 

سازي در اساس رهاعالقه روز افزونی در ارتقاي ذخایر بر،)1996
مندي بدنبال اثر مثبت این عالقهکه است آمدهدریا بوجود 

وژي لش سریع تکنورهاسازي بر افزایش ذخایر به همراه گستر
Ostrowslei(پرورش آبزیان بوجود آمده است  et al., 1996.(

در حال حاضر نیز اهمیت تکثیر مصنوعی و رهاسازي بچه ماهیان 
بر کسی پوشیده نیست و چنانچه در این امر خللی وارد شود، 

بچه .د شدنذخایر ماهیان در دریا دستخوش نابودي خواه
اند زینه قابل توجه تولید شدهماهیانی که با صرف وقت و ه

ها رهاسازي شده و امکان بایستی با نظارت دقیق به رودخانه
شرایط مناسب جهت مهاجرت به دریا و بازگشت آنها به رودخانه 

ین ارتباط طراحی یک روش در ا. جهت تخمریزي فراهم گردد
تواند کلید نجاتی براي استراتژي رهاسازيسازي میموثر رها

,Kenneth(محسوب گردد در بازسازي ذخایر معموالٌ). 1995
به اثرگذاري راندمان تولید و سهولت در دستیابیبررسی براي 

بطور .گردداستفاده میعالمتگذاري اهداف تعیین شده از روش
براي کلیه جانوران یکسان است گذاريعالمتکلی پروسه 

)Geoghegan et al., 1990 .( روشهاي عالمتگذاريکلیهدر
ست که تعداد زیادي از ماهیان اآنباشدمیآنچه حائز اهمیت 

عالمتگذاري شوند، عالمت در طول مدت تحقیق در ماهی 
کنند نگهداري شود، عالمت براي افرادي که ماهی را صید می

Hilborn(قابل تشخیص باشد  & Walters., 1992 ( در و
منفی عالمت مورد استفاده بر بازماندگی ماهی تاثیر نهایت

Iselyنداشته باشد & Fontinot, 2000) .(
درخصوص عالمتگذاري بچه همطالعچندین در ایران تاکنون 

قطع در رودخانه و دریا از طریق و ردیابی آنها ایرانیماهیتاس
فدائی الف؛ 1381فدائی و همکاران، (قطع سبیلک اي وباله سینه

گذاريعالمتو ) ج138فدائی و همکاران، ؛  ب1381و همکاران، 
CWT)،؛ 1384فدائی و همکارانFadaee et al., 2006(

گونه تحقیقات در کشورهاي جهان این.صورت گرفته است
بطوریکه براي اولین بار داردساله 100بیش از داراي تاریخچه

Petersonگذاري روي ماهیان توسطالمتعمطالعات 1890در سال 

گذاري روي بسیاري از شهاي عالمتاضر انواع روحانجام شد و درحال 
Rien)(گیردمیهاي ماهیان صورتگونه et al., 1994 .

دائم در حال زیستی و غیرزیستی دریاي خزر که شرایط
بطور مستقیم و غیرمستقیم بر تغییر است و این تغییرات 

در این ین منظور دب.باشدخصوصیات بیولوژیک ماهیان مؤثر می
را ماندگی ن رهاسازي که بیشترین بازمناسبترین وزمطالعه

از طریق صید (ایرانی ماهیان تاسو نیز مسیر حرکت داشته باشد 
مورد بررسی متر دریا 10در اعماق زیر) در ایستگاههاي مختلف

.قرار گرفت

روش کارمواد و 
ـان پـس از         در این تحقیـق بمنظـور بررسـی مسـیر حرکـت ماهی

ـازي متر دریا10رهاسازي، در اعماق زیر  از و نیز مناسبترین وزن رهاس
گــذاري بچــه عالمــتبــرايCoded Wire Tags(CWT)عالمــت

در ایـن روش  . )et al., 1998Jefferts(گردیداستفاده تاسماهی ایرانی
دارايکـه  میلیمتـر  1بطـول یتگـ گـذار، عالمـت دستگاهاستفاده از با

پـس .گردیـد تزریقماهیسربرجستگیزیر  دربریده و ،شماره بود
بـا اسـتفاده از دسـتگاه ردیـاب     ایرانی در دریـا ماهیتاساز صید

بــه ونــدشناســایی گردیدمغناطیســی، ماهیــان واجــد عالمــت 
کــه در ناحیــه یدر آزمایشــگاه تگــ. شــدندآزمایشــگاه منتقــل  

ناحیـه  توسـط تیـغ جراحـی    ابتدا برجستگی سر ماهی قرار دارد 
جـدا از مـاهی  است CWTکه واجد عالمت ماهی برجستگی سر 

آن شـماره  و آن ناحیه جـدا شـده   و سپس به آرامی تگ از شده
بـا روش اخیـر از   . دیو ثبت گردواندهتوسط دستگاه مخصوص خ

عدد 390200مجموع در ) 1384بغیر از (1387تا1382سال 
ـا 3گـرم،  3گروه وزنـی زیـر   3ماهی در  ـا 6گـرم و  5ت گـرم  10ت

ـان  بچـه .گردیدندعالمتگذاري 24حـداقل عالمتگـذاري  پـس از  ماهی
ـاعت  ـایبرگالس در  ,Vreeland)(1990سـ ـاي فـ ـاددر وانهـ 2×2ابعـ
ـاي توسـط سـپس  ونگهداريمترمربع رودخانـه درمخصـوص  تانکره

گـذاري عالمـت عدد بچه ماهی 390200از مجموع.ندهاسازي گردیدر
داشت که از ایـن تعـداد   1382عدد اختصاص به سال 101500شده، 

ـایر شـهید    تکثیـر و  مرکـز  در عدد 25000 ـازي ذخ ـانی بازس و مرج
شــهید رجــائی و بازســازي ذخــایرتکثیــر و عــدد در مرکــز 36000
و گـذاري عالمـت بهشـتی  بازسازي ذخایرعدد در مرکز 40500
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رود رهاسـازي  تجـن و سـفید  ،هاي گرگانرودبترتیب در رودخانه
288700ز نی1387و 1386، 1385، 1383طی سالهاي. ندشد
و در رودخانـه  گـذاري عالمتبهشتیشهیدماهی در مرکز عدد

.)1جدول (سفیدرود رهاسازي گردیدند
متري از دام 9و 3،5صید تاسماهی ایرانی در اعماق براي

رشته 7تعداد دام در هر یک از اعماق . گوشگیر استفاده گردید
،22شمهبود و جنس دام نایلونی با چ) متر25هر رشته بطول (

با توجه . بود) رشته1(میلیمتر40و) رشته2هر یک (33و 26
واحد تالش برابر است با یک سري دام که هربه مورد فوق 

یک از مدت زمان استقرار دام در هرومتر 175معادل 
و 1382عملیات صید در سالهاي . ساعت بود24ایستگاهها 

صورت ) یورشهرفقط در طول ماه (در فصل تابستان 1383
در سال . انجام نشدعملیات صید 1384گرفت و در کل سال 

تا عملیات صید از فصل تابستان شروع گردید و متعاقبا1385ٌ
در تمامی سالها، . فصول صورت گرفتکلدر 1387پایان سال 

زمان شروع عملیات صید در فصل تابستان، یک ماه پس از پایان 
فصول دیگر صید . آغاز گردیدرهاسازي بچه ماهیان در رودخانه 

با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوا، از اواسط هر فصل آغاز 
ایستگاه واقع در استان گیالن 7تمامی عملیات صید در . گردید
بهمن، دستک و 12آستارا، لیسار، شفارود، انزلی، :شامل

. )2و جدول 1نقشه (چابکسرصورت گرفت

1387تا 1382هی ایرانی عالمتگذاري شده در اوزان مختلف در مرکز شهید بهشتی طی سالهاي تعداد بچه تاسما: 1جدول 

گذاريعالمتسال 
گذاريعالمتوزن 

جمع13821383138513861387

230006200240002000030000103200گرم10تا6
4400017800500004000025000176800گرم5تا3

345005700300002500015000110200گرم3زیر 
101500297001040008500070000390200جمع

برداري و فاصله تقریبی آن از مصب رودخانه سفیدرودموقعیت ایستگاههاي نمونه: 1شکل 
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و فاصله تقریبی آن از مصب رودخانه سفیدرودصیدموقعیت ایستگاههاي:2جدول 

فاصله نسبت بهموقعیتموقعیت جغرافیایینام ایستگاهردیف
)کیلومتر(رودخانه  عرضطول

77شرق رودخانه293350235936پایگاه چابکسر1
26شرق رودخانه591050212337پایگاه دستک2
2شرق رودخانه535749322637بهمن312
0656494326370مصب رودخانه سفیدرود-
42غرب رودخانه262749492837بندر انزلی4
74غرب رودخانه041049243537پایگاه شفارود5
130غرب رودخانه275648145837پایگاه لیسار6
170غرب رودخانه265248232438پایگاه آستارا7

یک از ایستگاهها، اقدام پس از پایان زمان استقرار دام در هر
ایرانی صید شده به انکلیه تاسماهی. آوري دام گردیدعبه جم

و ثبت گردید و سپس با استفاده از شمارشتفکیک ایستگاه
کلیه تاسماهی ایرانی صید شده از مغناطیسی دستگاه ردیاب 

دار بودن مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لحاظ عالمت
شگاه پس از در آزمای.ندداشتن عالمت به آزمایشگاه ارسال گردید

خارج نمودن عالمت از ماهی و خواندن شماره حک شده روي 
و وزن ماهی ) سن ماهی(گذاريعالمت، زمان دقیق )تگ(عالمت 

هاي وزنی که ماهی در کدام یک از گروه(گذاريعالمتدر زمان 
اساس مشخصات ثبت شده در رب) در زمان رهاسازي قرار داشته

.ثبت گردیدگذاريعالمتزمان 
یک از ز طریق نسبت ماهیان صید شده واجد عالمت در هر ا
تا1382برداريبه تفکیک سالهاي نمونه(وزنی هايگروه

شده در همان گروه وزنی گذاريعالمتبه تعداد ماهیان ) 1387
محاسبه ) 1387تا1382گذاري  به تفکیک سالهاي عالمت(

Salminenگردید  et al., 2007)     .(
نسبت صید= اهیان صید شده  واجد عالمتم×100

گذاري شدهعداد ماهیان عالمتت
صید آن بزرگتر باشد نسبت هر یک از گروهاي وزنی که 

براي . در نظر گرفته شد100براي آن شاخص بازماندگی 
نسبت صید از هاي وزنی، همحاسبه شاخص بازماندگی دیگر گرو

سوم را داشت را ه دوم وهاي وزنی که نسبت صید آنها رتبگروه
نسبت به گروه وزنی که باالترین رتبه نسبت صید را داشت، 

Salminenمحاسبه گردید  et al., 2007)(.

نسبت صید گروه وزنی با رتبه دوم یا بیشتر
شاخص بازماندگی= 

نسبت صید گروه وزنی با رتبه اول×100
با تعداد ماهیان صید مقایسه بین صید در واحد تالشبراي 

استفاده همبستگی ضریبشده در ایستگاههاي مختلف از آزمون
ماهیان صید شده در شاخص بازماندگی جهت مقایسه بین .شد

از آزمون ) گرم 3گرم و زیر 5تا3گرم و 10تا6(اوزان مختلف 
Chi-Squareتوسط ها تجزیه و تحلیل آماري داده. استفاده شد

. انجام شدSPSS) 15(افزار رمن

نتایج 
عدد تاسماهی 2827مجموع در 1387تا1382از سال

صید گردیدایستگاه واقع در استان گیالن 7در ایرانی توسط دام 
گردد که طی با توجه به جدول فوق مالحظه می.)3جدول(

بیشترین تعداد صید اختصاص به 1387تا1382سالهاي 
و کمترین تعداد صید اختصاص به )عدد1160(ایستگاه چابکسر 
تمامی ماهیان صید شده از .داشت) عدد148(ایستگاه آستارا 

2827از . مورد بررسی قرار گرفتندCWTلحاظ داشتن عالمت 
در . عدد واجد عالمت بود40،عدد تاسماهی ایرانی مورد بررسی

تعداد ماهیان صید شده واجد عالمت در ایستگاههاي 4جدول 
مقایسه بین تعداد ماهیان صید شده 5نیز در جدول مختلف و 

که معادل تعداد ماهی صید (واجد عالمت با صید در واحد تالش
شده در هر واحد تالش بوده که در اینجا هر واحد تالش شامل 

در CPUE)-ساعت است 24یک سري دام در مدت زمان 
.ایستگاههاي مختلف آورده شده است
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1387تا 1382تاسماهی ایرانی در ایستگاههاي مختلف طی سالهاي در واحد تالشتعداد و صید:3جدول 

سال
ایستگاه

جمع13821383138513861387
سري 

دام
CPUEسري تعداد

دام
CPUEسري تعداد

دام
سري CPUEتعداد

دام
سري CPUEتعداد

دام
تعدادCPUEتعداد

38127357/19247/212228/112163/1148آستارا
31017/333297/99652/712305/212363261لیسار

3627/20339139461/512436/312297/1219شفارود
9505/512556/412185/1211---3883/29انزلی
12

بهمن
399333343/1191394/15121308/1012228/1424

315351399339911/101248412131/1404دستک
33583/11932653/88918020122411/20121167/91160چابکسر
219429/44184712/26635954/9845698/68425032827جمع

1382- 87سالهايدر) گیالن(متر دریا 10تعداد تاسماهی ایرانی صید شده واجد عالمت توسط دام درعمق زیر:4جدول 

سال
ایستگاه

جمع13821383138513861387

2------- -------- -------- -------- -2آستارا
14------- -------- -21لیسار

2------- -------- -11------- -شفارود
3------- -- ------- 1- ------- 2انزلی

3216------- -------- -بهمن12
5------- -------- -131دستک
4634118چابکسر
111196340جمع

)1382–1387(در ایستگاههاي مختلف واجد عالمتنو تعداد ماهیاCPUEمقایسه بین :5جدول 

ایستگاه
عوامل

جمعچابکسردستکبهمن12انزلیشفارودلیسارآستارا

2423651840ماهیان صید شده واجد عالمت 
CPUE8/37/66/59/59/104/107/29-
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گردد بیشترین مالحظه می4و 3همانگونه که در جدول 
و نیز بیشترین تعداد ) عدد1160(تعداد تاسماهی ایرانی 

در ایستگاه چابکسر صید ) عدد18(تاسماهی ایرانی واجد عالمت 
در ایستگاههاي با نگاهی به میزان صید در واحد تالش. گردید

صید در واحد گردد که حداکثر، مالحظه می)5جدول (مختلف
اختصاص به ،تاسماهی ایرانی واجد عالمت صید شدهو تالش 

بهمن از لحاظ صید در واحد 12ایستگاه .داردایستگاه چابگسر
CWTتالش و صید تعداد بچه تاسماهی ایرانی واجد عالمت 

رتبه سار رتبه دوم و ایستگاه دستک رتبه سوم و ایستگاههاي لی
براساس آزمون ضریب .اندچهارم را بخود اختصاص داده

همبستگی بین صید در واحد تالش و ماهیان صید شده واجد 
همبستگی مستقیم و مثبت مشاهده ) 5جدول (CWTعالمت 
.(P<0.01; r=0.99)گردید 

عدد 40عدد تاسماهی ایرانی صید شده2827در مجموع از 
عدد 40از ). 4و 3جداول (بودند CWTت تاسماهی ایرانی واجد عالم

در . ندصید گردید1382عدد در سال 11،تاسماهی واجد عالمت
شدعدد تاسماهی ایرانی واجد عالمت صید 11تعداد نیز 1383سال 

2تعداد ،ساله2عدد ماهی 3از . عدد دو ساله بود3که از این تعداد 
رانی در مراکز شهید بچه تاسماهی ایگذاريعالمتعدد اختصاص به 

در ایستگاههاي بترتیب داشته که 1382در سال یی ی و رجانرجام
عدد تاسماهی 9تعداد 1385در سال .چابکسر و لیسار صید گردیدند

عدد 6تعداد 1386در سال . ندایرانی واجد عالمت صید گردید
عدد دو ساله 1که از این تعداد شدتاسماهی ایرانی واجد عالمت صید 

1387در سال ). 1385شده در سال گذاريعالمتگروه ماهیان (ود ب
عدد تاسماهی ایرانی واجد عالمت صید گردید که از این تعداد 3تعداد 

). 1386شده در سال گذاريعالمتگروه ماهیان (عدد دو ساله بود 1
تعیین شاخص بازماندگی ماهیان در اوزان مختلف، براي

ي مختلف در ستون سالی که ماهیان صید شده در سالها
عدد از ماهیان 3اند قرار داده شد بطوریکهگردیدهگذاريعالمت

در 6در جدول ندکه دو ساله بود1383صید شده در سال 
عدد از ماهیان صید 1و 1382سال گذاريعالمتماهیان ستون 

که دو ساله بود در ستون ماهیان 1386شده در سال 
عدد از ماهیان صید شده در سال 1و 1385سال گذاريعالمت
سال گذاريعالمتکه دو ساله بود در ستون ماهیان 1387
بر این اساس شاخص بازماندگی ماهیان در .قرار داده شد1386

6در جدول 1387تا1382اوزان مختلف رهاسازي طی سالهاي 
.آورده شده است

در شدهگذاريعالمتماهیان میاناز 6با توجه به جدول 
عدد 7گرم و 10تا6عدد اختصاص به اوزان 7، 1382سال 

تا6نسبت صید در اوزان . ندگرم داشت5تا3اختصاص به اوزان 
شاخص . درصد بود02/0گرم 5تا3و در اوزان03/0گرم، 10

از گروه ماهیان . درصد بود66گرم معادل 5تا3بازماندگی گروه 
تا6عدد اختصاص به اوزان 3، 1383شده در سال گذاريعالمت

عدد  1گرم و 5تا3عدد  اختصاص به اوزان 4گرم و 10
تا6نسبت صید در اوزان . گرم داشت3اختصاص به اوزان زیر 

3و در اوزان زیر 02/0گرم 5تا3و در اوزان 05/0گرم، 10
گرم و زیر 5تا3شاخص بازماندگی گروه . درصد بود02/0گرم 

شده گذاريعالمتاز گروه ماهیان . درصد بود40معادل گرم3
عدد  4گرم و 10تا6عدد اختصاص به اوزان 6، 1385در سال 

تا6نسبت صید در اوزان . گرم داشت5تا3اختصاص به اوزان 
شاخص . درصد بود01/0گرم 5تا3و در اوزان 03/0گرم، 10

از گروه ماهیان . د بوددرص33گرم معادل 5تا3بازماندگی گروه 
تا6عدد اختصاص به اوزان 4، 1386شده در سال گذاريعالمت

نسبت . گرم داشت5تا3عدد  اختصاص به اوزان 2گرم و 10
01/0گرم 5تا3و در اوزان 02/0گرم، 10تا6صید در اوزان 

درصد 50گرم معادل 5تا3شاخص بازماندگی گروه . درصد بود
عدد 2، 1387شده در سال گذاريعالمته ماهیان از گرو. بود

تا6نسبت صید در اوزان . گرم داشت10تا6اختصاص به اوزان 
مقایسه شاخص بازماندگی صید . درصد بود01/0گرم، 10

گرم بیانگر 10تا6گرم و 3-5گرم، 3در ماهیان زیر ) 6جدول (
,Chi-Square=185.82دار آماري استاختالف معنی P=0.000,)

(df=8 . بر این اساس میزان شاخص بازماندگی طی سالهاي مورد
گرم و زیر 5تا3گرم بیش از ماهیان 10تا6بررسی در ماهیان 

.گرم بوده است3
اطالعات مربوط به مجموع تعداد تاسماهی 7در جدول 

شده در اوزان مختلف و صید ماهیان گذاريعالمتایرانی 
1382متر دریا طی سالهاي 10شده در اعماق زیر گذاريعالمت

جدول مالحظه این همانگونه که در . آورده شده است1387تا
شده در گذاريعالمتعدد تاسماهی ایرانی 390200گردد از می

. عدد تاسماهی واجد عالمت صید شده است40اوزان مختلف، 
گرم 5تا3و در اوزان 021/0گرم، 10تا6نسبت صید در اوزان 

شاخص . درصد بود001/0گرم 3و در اوزان زیر 010/0
گرم 3گرم و زیر 5تا3گرم و 10تا6بازماندگی در گروههاي 

.درصد بود5/4و 100،50بترتیب معادل 
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1387تا1382طی سالهاي به تفکیک تاسماهی ایرانی نسبت صید و شاخص بازماندگی :6جدول 

سال 
گذاريعالمت

گذاريعالمتزن و
)گرم(

گذاريعالمتتعداد
)عدد(

ماهیان صید شده واجد 
)عدد(عالمت

نسبت صید 
)درصد(

شاخص بازماندگی
)درصد(

1023000703/0100تا13826
544000702/066تا3

------- -------- -------- -334500زیر 
106200305/0100تا13836

517800402/040تا3
35700102/040زیر 

1024000603/0100تا13856
550000401/033تا3

------- ------- -- ------- 330000زیر 
1020000402/0100تا13866

540000201/050تا 3
------- ------- -------- -325000زیر 

1030000201/0100تا13876
- ------- ------- -- ------- 25000گرم5الی 3

- ------- ------- -------- -15000گرم3زیر 
- ------- - ------- 39020040------- -جمع

)1387الی 1382سالهاي ( سال 6نسبت صید و شاخص بازماندگی تاسماهی ایرانی در طی :7جدول 

وزن 
گذاريعالمت

د تعدا
گذاريعالمت

تعداد بچه تاسماهی صید شده واجد 
)درصد(عالمت 

شاخص )درصد(نسبت صید 
بازماندگی

10320022021/0100گرم10تا 6
17680017011/050گرم5تا 3

1102001001/05/4گرم3زیر 
- ------- 39020040010/0مجموع
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بحث
هاي طرحبهآمیز نیاز یتیک برنامه عالمتگذاري موفق

اي در قبل از شروع عملیات عالمتگذاري و بعد از آن گسترده
یابد، دقت زمانی که حجم برنامه عالمتگذاري افزایش می. دارد

گذاري، صید در بحث عالمت.واهد یافتخطرح نیز افزایش 
گذاري شده از اصول اولیه جهت برآورد مجدد ماهیان عالمت

Pineبازماندگی جمعیت et al., 2003) ( و نیز کشف الگوهاي
Sheridan(شود میمهاجرت آنها محسوب & Melendez,

1990.(
عدد تاسماهی ایرانی صـید  2827از 1387تا1382از سال 

در . مربوط بـه ایسـتگاه چابکسـر بـود    صید شده، بیشترین تعداد 
.عدد تاسماهی ایرانی صید گردید1160مجموع در ایستگاه اخیر 

ایـن  در تصاص به ایستگاه آستارا داشت وخکمترین تعداد صید ا
. )3جدول (عدد تاسماهی ایرانی صید گردید148ایستگاه 

با نگاهی بـه میـزان صـید در واحـد تـالش در ایسـتگاههاي       
صید در واحـد  گردد که حداکثر، مالحظه می)5جدول (مختلف 
، اختصـاص  تاسماهی ایرانی واجد عالمـت نیز تعداد صید تالش و 

بهمـن از لحـاظ صـید در    12ایسـتگاه  . سر داردکبه ایستگاه چاب
صید تاسماهی ایرانی واجد عالمـت رتبـه   نیز تعداد واحد تالش و 

دوم و ایستگاه دستک رتبه سوم و ایستگاههاي لیسار رتبه چهارم 
آزمون ضریب همبستگی بین صـید در  .اندرا بخود اختصاص داده

همبسـتگی  CWTشده واجد عالمت واحد تالش و ماهیان صید
توان میبا توجه به مطالب فوق .مثبت مشاهده گردیدمستقیم و 

: هاي زیر رسیدبنديبه نتایج و جمع
با افزایش صید در واحد تالش، صید ماهیان واجد عالمت بیشـتر  - الف 
در شرایط طبیعی، )شدهگذاريعالمت(شود زیرا صید مجدد ماهی می

Pineباشـد  مـی صـید شـده   نسبتی از جمعیت et al., 2003)(  بـدین
ایستگاه چابکسر بدلیل صـید در واحـد تـالش بیشـتر، تعـداد      درلحاظ

؛ماهی واجد عالمت بیشتري صید گردید
براساس نتایج بدست آمده از صید ماهیان در ایسـتگاههاي  -ب 

بـیش  رسد کـه  مختلف واقع در بخشهاي ساحلی دریا به نظر می
در رودخانـه سـفیدرود و   ماهیان پـس از رهاسـازي   درصد 70از 

بـه سـمت شـرق    رسیدن ماهیان به مصب و بخش ساحلی دریـا،  
بهمن، دستک و 12(سواحل گیالن و شرق رود رودخانه سفید

؛کردندحرکت ) چابکسر
کیلـومتر از محـل   77گاه چابکسـر کـه در فاصـله    تدر ایس–ج 

.اندان صید گردیدهدرصد ماهی41رهاسازي قرار دارد، بیش از 
شود آن اسـت کـه چـرا ایسـتگاه     سئوالی که اینجا مطرح می

بـرداري در تمامی فصول نمونهاهچابکسر نسبت به سایر ایستگاه
در کنار عوامـل فـوق   .صید بیشتري را بخود اختصاص داده است

مهـاجرت تـوان بـه   نیز وجود دارد که میدیگري ترنکات پیچیده
15پـس از  گلستان و مازندران بـه گـیالن  بچه ماهیان از منطقه 
که خـود سـبب اخـتالط بـین تاسـماهیان      ماه از زمان رهاسازي 

شود و نیز صید ماهیان پس از رهاسازي شده از مراکز مختلف می
کیلومتري محل رهاسازي در دریا اشـاره  3تا1یکسال در فاصله 

انگیزتـرین  تـرین و شـگفت  مهـاجرت از جالـب  حـال به هر . نمود
و ماهیان نیـز بعنـوان   ) 1372شکوري، (فتارهاي جانداران است ر

بـه  . یکی از گروههاي بزرگ جانوري با این پدیده بیگانه نیسـتند 
رسد جهت دستیابی بدالیل صـید بیشـتر تاسـماهیان در    نظر می

نهایت تعیین الگوهاي پـراکنش الزم باشـد   در ایستگاه چابکسر و 
توپـوگرافی کـف   ماننـد  عوامـل مختلفـی   در یک بررسی جداگانه 

تونی در منطقه، رقابـت  کدریا، شوري آب، موجودات بنتیک و پالن
غذایی، احتمال کمتـر بـودن ادوات مختلـف صـید غیرمجـاز در      

.د بـر رسـی دقیـق قـرار گیرنـد     مور... و جریانات دریایی ،منطقه
بتـوان دالیـل صـید بیشـتر ماهیـان در      هـا  شاید در این بررسـی 

. وضیح دادتایستگاه چابکسر را 
بچه عدد390200در مجموع1387تا1382طی سالهاي 

تاسماهی ایرانی در اوزان مختلف عالمتگذاري و رهاسازي گردید
با توجه به .شدندصید شده گذاريعالمتعدد از ماهیان 40و 

عدد تاسماهی 40از مجموع کهنتایج بدست آمده معلوم گردید 
گروه ماهیان عالمتگذاري عدد از 22واجد عالمت صید شده 

نسبت صید ماهیان در گروه . گرم بودند10تا6شده در اوزان 
گذاري شده از گروه ماهیان عالمت. بوددرصد 02/0معادل اخیر 

عادلصید آن معدد صید شد که نسبت 17گرم 5تا3در اوزان 
گرم 3زیر در اوزان نهایت نسبت صید در درصد بوده و 01/0

).7جدول (درصد بود 001/0معادل
بازماندگی در شاخص گردد نسبت همانطور که  مالحظه می

گرم 5تا3برابر گروه 2بیشتر از گرم 10تا6هاي وزنی هگرو
.بودبرابر 20بیشتر از گرم 3گروه زیر براي بود و این نسبت 

گروه ،سالهاي مورد بررسیکلدهد که در مینشان6جدول 
100گرم داراي شاخص بازماندگی 10تا6ماهیان واجد عالمت

گرم داراي شاخص بازماندگی 5تا3و ماهیان واجد عالمت ندبود
) 1385سالدر(33و حداقل ) 1382در سال(66بین حداکثر 

هاي آماري بین میزان شاخص بازماندگی در گروه بررسی.بودند
ف گرم بیانگر اختال3گرم و زیر 5تا3گرم، 10تا6وزنی 
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گردد میزان همانطور که مالحظه می.دار آماري استمعنی
گرم در سالهاي مختلف متفاوت 5تا3بازماندگی در گروه وزنی 

تفاوت در ارقام بدست آمده از بازماندگی طی سالهاي . است
مختلف بدلیل پیچیدگی فاکتورهاي دخالت کننده بود که باعث 

ختلف رهاسازي در هر سال هاي مگردد تا بازماندگی در اندازهمی
Salminen(متفاوت باشد  et al., 2007.(

Kenneth اندازه ماهیان در اعالم نمود که 1995در سال
زمان رهاسازي تاثیر قابل توجهی در موفقیت رهاسازي دارد لذا 

مد نظر ،ایرخهاي احیاء ذبایستی بعنوان اولین فاکتور در برنامه
توان گفت که ندازه رهاسازي میدرخصوص بهترین ا.قرار گیرد

نهایت بیشترین در که بیشترین بازماندگی واي از ماهیاندازه
بازگشت شیالتی را داشته باشد بعنوان بهترین اندازه رهاسازي 

ن زبهترین ورسد بنظر میدر بررسی حاضرکهگردد قلمداد می
برعکس بهترین وزن . باشدگرم 10تا6رهاسازي گروه وزنی 

اي از ماهی سایز بحرانی به اندازه. ازي، سایز بحرانی استرهاس
شود که احتمال بازماندگی آن نزدیک به رهاسازي اطالق می

در این آزمایش به نظر شامل ماهیان سایز بحرانی .صفر باشد
نتایج بدست آمده اخیر . باشدمیگرم 3رهاسازي شده در اوزان زیر 

BritishدرCoho Salmonی ماهمشابه نتایجی است که روي آزاد

Columbia(Bilton et al., 1982)و کفالM. cephalus در خلیج
Maunalua)Kenneth, 1995 ( ايرودخانهتاسماهیوA.

fulvescens درMimsoca (Schram et al., 1999) صورت گرفته
روي رهاسازي بایستی منجر به تحقیقاتآنچه مسلم است .است

ی شود که نتیجه آن افزایش بازماندگی ماهی یژتعیین استرات
Leberباشد  et al., 1996) .( همانطور که مالحظه گردید

آزمایشات مختلف صورت گرفته بیانگر افزایش بازماندگی در 
اوزان باالتررها سازي است و به تعبیري دیگر مرگ و میر ماهیان 

Jokikokkoرهاسازي شده در اوزان پایینتر بیشتر است &)

Jutila, 2004(. بچه ماهیان در اندازه تلفات از مهم ترین دالیل
چالش هاي فیزیکی ساالنه و فصلی توان بهطولی پایینترمی

)(Saura et al., فاکتورهاي بیوتیک از قبیل رقابت،1992
Fjellheimکار شدن ماهیان اشاره کردشوغذایی  &)

(Johnsen, 2001).یک زمان که بچه ماهیان دراز آنجایی
به وزن ) روز پس از کشت در استخر45تا30بین (مشخص 

رسند لذا در یک دوره زمانی کوتاه حجم زیادي از رهاسازي می
نهایت این پدیده در شوند که ماهیان به رودخانه رهاسازي می

تواند ماهیان را بدلیل رقابت غذایی یا شکار شدن توسط می

البته با سپري شدن . نمایدپذیر موجودات شکارچی بسیار آسیب
زمان و افزایش مهاجرت بچه ماهیان به مناطق دورتر از محل 
رهاسازي یا سرد شدن آب و مهاجرت بچه ماهیان به مناطق 

کاسته از فشار رقابت غذایی رسد که، بنظر میتر دریاعمیق
بدست آمده هاي تعداد نمونهآنچه مسلم است .خواهد شد

بدلیل وزان مختلف رهاسازي بازماندگی در ادرخصوص 
ولی در حد انتظار نبوده گذاريعالمتمحدودیت تعداد و زمان 

گذاري در مقیاس کوچکتر این بدان معنا نیست که طرح عالمت
اهمیتی ندارد بلکه هر اطالعاتی در جاي خود از ارزش واالیی بر 

نتایج بدست آمدهبدین لحاظ(Neilsen, 1992)خوردار است 
به یکی از اهداف راهگشایی جهت ادامه کار و دستیابی تواند می

. گردد) وزن مناسب رهاسازي(مهم شیالت

تشکر و قدردانی 
بدینوسیله از آقاي دکتر مطلبی ریاست محترم مؤسسه 

محمد پورکاظمی ریاست محترم و آقاي دکترشیالت تحقیقات 
آقاي ان،دمخاویاري دکتر داماهیان المللیبینانستیتو تحقیقات 

دکتر محمود بهمنی معاونت وقت انستیتو و آقاي دکتر کیمرام 
و شیالت رئیس بخش بیولوژي و ارزیابی ذخایر مؤسسه تحقیقات 

تمامی پرسنل پرافکنده مدیر گروه آبهاي شمال و فرخ آقاي دکتر 
، کردندرا در انجام مراحل مختلف پروژه یاريماکه انستیتو
.آیدقدردانی بعمل میتشکر و 

از آقایان مهندس طلوعی ریاست محترم مرکز تکثیر و پرورش 
ماهیان خاویاري شهید بهشتی و مهندس عفت پناه ریاست 

پور محترم مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري شادروان یوسف
و همچنین کارشناسان محترم آن مجتمع آقایان مهندس 

یدار و درویشی و مهندس صیقلی و مهندس رسولی و مهندس ب
دیگر همکاران آن مراکز که کمال همکاري را در انجام عملیات 

.نمایدمیصمیمانه تشکر ندعالمتگذاري و رهاسازي ماهیان داشت
از تمامی مسئولین و پرسنل شریف حفاظت منابع آبزیان 
استان گیالن که کمال همکاري و مساعدت را در جهت ردیابی 

. آیدمیمانه قدردانی بعمل میصند ماهیان عالمتگذاري شده داشت
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Abstract
To study moving direction and survival index of Persian sturgeon fingerlings, a total of

390200 individuals of the fish in three weight classes: less than 3g, 3 to 5g and 6 to10g were
marked by coded wire tags (CWT) during 2003 to 2008. In 2003, 101500 of these individuals
were marked in Shahid Beheshti, Shahid Rajaee and Shahid Marjani Sturgeon Rearing
Centers, in north of Iran and then released in Sephidrud, Tajan and Gorganrud rivers. During
2004 to 2008, 288700 pieces were marked by Shahid Beheshti Rearing Centers and released
in Sephidrud River. Catch and detection of fingerlings carried out by gill net prepared from
nylon with mesh sizes 22, 26, 33 (2 filaments for each mesh) and one 40mm mesh size.
Totally, 175 meters of net was used to study fishes in waters under 10m depth in Guilan
province. In all, 2827 pieces of this fish were caught of which 40 had CWT and these
belonged to weight classes 6-10g (22 pieces), 3-5g (17 pieces) and under 3g (one piece).
Results on release and catch of the fingerlings for Sephirud River showed that more than 70%
of fingerlings moved to eastern parts of the estuary and eastern coasts of Guilan province
(stations like 12 Bahman, Dastak and Chaboksar). Of the fingerlings released in Gorganrud
and Tajan rivers, only one piece was caught in Chaboksar and another in Lisar after 15
months. Hence, we postulated that the fingerlings released in Mazandaran and Golestan
provices migrated to Guilan province coasts. Statistical analysis of the survival index in
different weight classes indicated that the class 6-10g had higher survival rate, twice than
class 3-5g and 20 times more than that of the class under 3g. Considering these results,
probably the higher weight at release time can be effective in increasing the survival rate of
the Persian sturgeon fingerlings.
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