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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۸۴

شماره ۶۸، پاييز ۱۳۸۴

۸۵

 چكيده 
ماهي سـيم با نام علمي   Abramis brama orientalis يكي از ماهيان با ارزش اقتصادي درياي خزر مي باشـد . صيد اين ماهي در سـال 
۱۳۸۰ - ۱۳۷۹ به مقدار ۱۷ تن بوده كه  ۱/ ۰ درصد از كل صيد ماهيان اسـتخواني را شـامل مي شـود. متوسـط طول ، وزن و سن اين 
ماهـي به تـرتيـب  ۳/  ۳ ±   ۷/ ۲۱ ســانتـي متـر ،  ۸۸/ ۹۹ ±  ۲/ ۱۹۱ گــرم و  ۹۱/ ۰ ±   ۷۲/ ۲ ســال ( X  ± SD ) انـدازه گـيـري شـد. 
رابـطــه نمـايــي طــول - وزن ايـن مـاهـــي  L ۲  /۹۰ و W  =۰ /۲۳۱۲ بـود (   R =۰ / ۹۱، R  ۲ = ٪ ۸۳ /۳۴ وn = ۱۶۰ ).  معادله رشـد 
برتالنفي ماهي سيم بر اساس داده هاي طول و سن به صورت زير برآورد شد. Lt = ۴۵ [ (۱- exp - ۰ / ۱۲۵ (t +  ۲/۷۶۸ ) ]  ضريب مرگ 
و مير كل ( Z ) ، طبيعي (   M ) و صيادي (   F ) به ترتيب برابر  ۹۲/ ۰ ،  ۲۸/ ۰ و  ۶۴/ ۰ در سال و نسبت بهره برداري (   E = Exploitation ratio ) برابر 

 ۷/ ۰ در سال محاسبه شد . بر اساس آناليز كوهورت ميزان توده زنده  ۳۶۲/ ۴۶ تن و   MSY به ميزان  ۹۹/ ۱۴ تن برآورد شد . 

 كلمات كليدي :  Abramis brama orientalis ، ضرايب رشد ، نرخ مرگ و مير ، ارزيابي ذخاير ، درياي خزر 

                    

پژوهش و سازندگي 

در امور دام و آبزيان  

 پويايي جمعيت ماهي سيم ( Abramis brama orientalis ) در 
سواحل ايراني درياي خزر در سال ۱۳۸۰ - ۱۳۷۹ 
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Population dynamics of Caspian sea bream (Abramis brama orientalis ) in Iranian coast of the Caspian sea in  
2000 - 2001
By: Sh. Abdolmalaki ., Caspian Sea Bony Fishes Research Center , Resources Managment Dep.Bandar Anzali,Iran
Bream (Abramis brama orientalis ) is one of the most commercial valuable fish  species of the Caspian sea . Total catch 
of this species was 17 tons in 2000 - 2001 fishing season , which constitute 0.10 % of the all commercial catch of fish 
species in Iranian coastal water .  The mean fork length , weight and age of this species was 21.7± 3.3   cm , 191 ±99.9  gr 
and 2.72± 0.91   year ( X  ± S.D )  repectively . Length - Weight relationship was expressed as W = 0.2312 L 2.90 ( R  2 = 
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۸۶ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۸۷

روش ها و مواد
مهر ۹ تاريخ از تعاوني پره ــركتهاي ش توسط ــتخواني ماهيان اس صيد
تالش صيادي (پره كشيها) كار ثبت آمار صيد و و گرديد ــروع ش ۱۳۷۹ ماه
استانهاي در شده ــنجي ماهيان صيد س ــت زيس نمونهبرداري تصادفي و و
ادامه ( ۱۳۸۰ فروردين صيد (۳۰ گلستان تاپايان فصل و مازندران ، گيالن
دقت ۰/۵ با چنگالي طول اندازهگيري شامل ماهيان سنجي . زيست داشت
سن ماهيان . ــت اس بوده گرم ۵۰ دقت با ــده ش ماهيان صيد وزن ، ميليمتر
تعيين ــگاه آزمايش در ۵۰ بزرگ نمايي با لوپ ــيله به وس فلس ــتفاده از با اس

. (۱۲) شـد
انجام  ۲ بار ــي ال ۱ هفتهاي و تصادفي به طور ماهيان ــنجي س ــت زيس
سنجي زيست سيم ماهي عدد ۱۶۰ تعداد شده ياد صيد فصل طي و گرفت

. گرديد
پرهكشي  هر بار ازاي به ــده ش انجام صيد ميزان ، پره ناظرين ــط توس
براي صيادي واحد تالش و گرديده ثبت شده تهيه در فرمهاي گونه براي هر
. دادههاي جمعآوري (۲۴) شد گرفته نظر در يكبار پرهكشي ساحلي ، پره
نرمافزاري بستههاي توسط شده و Foxpro اطالعاتي  بانكهاي وارد ــده ش

. گرفتند قرار تحليل تجزيه و مورد Fisat (۱۳)و Statgraf  Qutrapro و
در  سن و طول دادههاي از با استفاده ، (۱۱) برتاالنفي پارامترهاي رشد
. همچنين (۲۰ ) گرديد برآورد ( Analysis of length at age) Fisat برنامه
براي نيز Powell - Wetherall روش از طولي دادههاي فراواني از استفاده با

. (۲۳،۲۱ ) جستيم سود L∞ محاسبه
 Length - Converted با استفاده از روش (Z ) كل مير و مرگ  ضريب
to, K , شده برآورد پارامترهاي از استفاده با Fisat برنامه در Catch Curve 
كاهش جمعيت نمايي معادله بر روش اين ــاس اس ــبه گرديد . محاس ، Loo

. (۱۹،۱۸) ميباشد
برآورد  Pauly تجربي فرمول از (M) يا طبيعي ــر مي مرگ و ــب ضري

.(۷) شد
L n M=0.0066 - 0.279 L n Loo  + 0.6543L nK+ 0.4634Ln T          

درياچه  ــاالنه آب س ــرارت ــط درجه ح ،متوس Tــول فرم ــن اي در ــه  ك
. مي باشد

Z ضريب  ــد كه ش ــبه محاس  F = Z - M از مير صيادي مرگ و  ضريب
نسبت بهرهبرداري ( . است صيادي مير و مرگ ضريب F و كل مير مرگ و

. (۲۲) شد رابطه FZ محاسبه از ، ( E 
ــت  بدس و وزن طول بين ، ارتباط W = a Lb نمايي تابع ــتفاده از اس  با

.(۲۲) آمد
طول چنگالي بر  ، L حسب گرم و بر ، وزن ماهي W اين رابطه  كه در

83.34 % , r = 0.91 , N = 160 ) . Length growth parameters of bream based on Von Bertalanffys can be written as : L t 
= 45 [ 1 - exp -0.125( t + 2.768 ) ] The instantaneous rate of total (Z) , Natural (M) and fishing (F) mortality coefficients were 
0.92 year -1 , 0.28 year -1 and 0.64 year -1 respectively .The exploitation ratio (E) was calculated as 0.7 .
 Based on cohort analysis , the biomass of this species was calculated as 46.362 tones and according of this amount of 
biomass , the MSY was estimated as 14.99 tones which is less than the catch of this species .

 Key Word : Abramis brama orientalis , Growth coefficient , mortality rates , Population Dynamics , Caspian Sea

مقدمه
ماهيان از يكي Abramis brama orientalis علمي نام با سيم ماهي
ميباشد. Cyprinidae خانواده از كه ــت اس خزر درياي اقتصادي با ارزش
كه به رودخانه هايي اكثر دست و دلتاي پايين قسمتهاي در اين ماهي
و كورا ترك ، ، اورال ولگا، رودخانههاي آنجمله از و خزر ميريزند درياي
.(۹) دارد وجود اترك سامور و ندرتًا و لنكران سواحل كوچك رودخانههاي
رودخانههاي و انزلي در تاالب اين ماهي خزر نيز درياي ايراني سواحل در
ــنگر ــد س س تا مصب از رود ــفيد س در رودخانه و آن خروجي و ورودي
از كفزيان مانند دوكفهايها، گونه اين . ماهيان بالغ ميشود (۴) مشاهده
موجودات از و زئوپالنكتونها از ماهيان بچه و ــتان و كرمها پوس ــخت س
بالغ سالگي ۴ - ۵ ــن س در ولگا ــيم س مينمايند. ماهي تغذيه ريزكفزي
۲ سالگي ــن در س ــي جنس بلوغ از ماهيان نر تعدادي ولي در ــود مي ش
و سالگي سن ۲ در نر ماهيان كورا، رودخانه در . است مشاهده شده نيز
(۸) اف به گزارش قلي ميگردند (۹). سالگي بالغ سن ۳ ماده در ماهيان
جمعيت و در سالگي ۳ ــن س در خزر در جنوب اين ماهي ــي بلوغ جنس

. فرا ميرسد ۲ سالگي سن كورا در آبگيرهاي فرعي
رويه از  بي ــت برداش بهعلت ماهي اين صيد ميزان حاضر ــال ح در
بين رفتن از و ها رودخـانه آلـودگي نيز و گذشته دهههاي طي ذخاير آن
كم ميباشد ــيار رودخانه ها بس و انزلي تاالب در آن تخمريزي مكانهاي
است (۵) بوده ۱۶۳۸ تن برابر ماهي اين صيد ۱۳۱۲ ميزان سال (۳). در
توجه به با . يافت كاهش تن ۱۷ به آن صيد ميزان ۱۳۷۹ ــال س در ولي
تكثير طريق اين ماهي از بازسازي ايران شيالت ، ماهي ذخاير اين كاهش
سيم ماهيان بچه سازي رها اما . داد قرار خود كار دستور در را مصنوعي
را ماهي سيم رفته بين از ذخاير نتوانسته هنوز مصنوعي از تكثير حاصل
در ايران ارزشمند شيالت تالشهاي عليرغم چراكه . ( ۳) نمايد تامين
در سال طول در ماهي رويه اين بي ، صيد آن ذخاير ــازي بازس خصوص
آالت مختلف انواع با آن شده از خارج و رودخانههاي وارده و انزلي تاالب
ماهي زيادي بچه تعداد پاييز و ــتان تابس طول در ميگيرد و انجام صيد
(۳) محلي صيد ميشوند صيادان توسط گرم اوزان زير يكصد در ــيم س
فـرصـت انـزلي تـاالب در ـــده ش صيـد مـاهيـان درصـد از ۹۰ و بيش
پاييز فصل در آن بر . عالوه (۱۰) هـم نـداشتـهاند را تخمريـزي يكبـار
بازسازي امكان و گرديده صيد دريا در پره صيادان تـوسط سيـم ماهيان
در ماهي اين ــر وضعيت ذخاي . (۳) ميبرد از بين ــي را ماه اين ــر ذخاي
بررسي مورد ( همكاران (۶،۵ و نژاد غني توسط درياي خزر ايراني سواحل
رسيدگي مورد ماهي اين جمعيت پويايي مقاله اين در . است گرفته قرار

ميگيرد. قرار

ماهي سيم... پويايي جمعيت
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. ميباشد شيب منحني b و ضريب ثابت a ، سانتيمتر حسب
از  MSY ــرآورد ب و (۱۵) ــورت از آناليز كوه ــبه بيوماس محاس ــراي  ب

. (۱۴ ) گرديد MSY محاسبه = ۰/۵ ( Y + MB ) فـرمـول
 M ، برداري ــال بهره س ابتداي در ماهي بيوماس B معادله اين در كه
درياچه ــتحصالي از اس محصول ميزان ، Y و ــي مير طبيع و ــب مرگ ضري

. ميباشد
ــلهاي  نس فراواني جدول ، ــيالتي ــت ش بازگش ضريب ــبه محاس براي
در صيد سني و تركيب شده صيد ماهي تعداد بر اساس ــيم س تجاري ماهي
جمع و گرديد )تنظيم سنجي زيست دادههاي اساس (بر مختلف ــالهاي س
ــازي رهاس ماهيان بچه تعداد بر ــل هر نس ــده از ش صيد ماهيان كل تعداد
نسل آن به مربوط بازگشت ضريب و نموده تقسيم نسل آن به مربوط ــده ش

. آمد بدست

 نتايج 
۱۷ تن  مقدار به ۱۳۷۹ - ــد ۱۳۸۰ صي فصل در ماهي اين ــد صي  كل
۷ تن آن مقدار اين از . شامل ميشود صيد را مجموع از درصد بود كه ۰/۱
) تن ۹ و مقدار از دريا ( درصد ۴۱/۲ معادل ) شركتهاي تعاوني پره توسط
معادل ) آن باقيمانده تن ۱ شد و صيد تاالب انزلي از ( درصد معادل ۵۲/۹

. پره بوده است به خطاي ناظرين مربوط ۵/۹ درصد )

.( شماره ۱
 ۳ و ۲ ماهيان را درصد سني بيشترين مشخص است جدول از  چنانچه
را سني تركيب به ۷۸/۸ درصد نزديك سني گروه دو اين بودهاند و دارا ساله
نابالغ و غير استاندارد ماهيان صيد را عمده ــمت قس و داد اختصاص به خود

. مي دهد تشكيل
بهطوريكه  . ــد ــان ميده نش را ــيم س ماهي فراواني طولي ۱ ــودار نم
۲۲ طولي گروههاي در ماهي فراواني طولي اين بيشترين ــود ميش مالحظه

است . داشته قرار متري سانتي ۱۸ -
W است  =۰/۲۳۱۲ L ۲/۹۰ به صورت ماهي اين وزن - طول  رابطه نمايي

(R=۰/۹۱ ، R2=۸۳/۳۴% ، n=۱۶۰)
دادههاي  ــاس اس بر ــيم س ماهي براي (Loo, K , T)ــد رش  پارامترهاي

. نمودار ۲ ) ) است شده برآورد زير بهصورت طول و سن
Loo = ۴۵ سانتيمتر = K و ۰/۱۲۵ سال در to و = -  سال ۷۶۸/ ۲

 Lt= 45  [1- exp - 0/125 (t + 2/768) ]

Loo بـرابـر  ــزان ــز ميـ نيـ Powell - Wetheral روش از ــن همچنيـ
. ( ۳ نمودار است ( شـده محـاسبـه سـانتـي متـر ۴۰ /۷۷ 

 (Catch curve ) صيد روش منحني از طريق (Z ) كل مير و مرگ  ضريب

سني  ميانگين۵ ۴ ۳ ۲ ۱ گروههاي
متوسط(سانتيمتر) ۱۶/۹۱۹/۸۲۲/۲۲۵/۹۲۸/۶۲۱/۷طول ± ۳ /۳

(گرم) متوسط ۱۳۷/۶۱۵۶/۶۱۹۴/۸۳۰۵/۲۴۲۷/۵۱۹۴/۹ وزن ± ۱۰۷/۴

(٪) *۵/۶۳۶/۹۴۱/۹۱۰/۶۵تركيب سني ۱۰۰ 
۹۵۹۶۷۱۷۸۱۶۰ تعداد

اين  طول متوسط مي دهد كه نشان  نتايج
بوده ( X ± SD ) متر سانتي ۲۱/۷ ماهي ۳/ ۳ ±
۱۶ به ترتيب ماهي اين طول حداكثر و حداقل و
ميزان . است شده اندازهگيري ــانتيمتر س ۳۵ و
ميباشد. درصد ۱۵/۲۸ طول تغييرات ضريب
ــي ۸۸/ ۹۹ ± ۱۹۱/۲ ماه اين وزن ــن ميانگي
وزن و حداكثر ــا حداقل ب (  SD ± X ) ــرم گ
ــده ش ۷۲۰ گرم اندازهگيري و ۵۰ به تـرتيب
ميزان به ــز ني وزن تغييرات ــب ضري . ــت اس

. است بوده درصد ۵۲/۲
ــده برابر  ش صيد ماهيان ــني س متوسط
۱ سن حداكثر و حداقل با سال ۲/۷۲ ± ۰ /۹۱ 
تغييرات . ضريب است ــده ش تعيين سال ۵ و
جدول ) است بوده درصد ۳۳/۴۲ برابر نيز ۱۳۷۹سن در سال خزر درياي ايراني سواحل در سيم ماهي طول نمودار۱: فراواني

۱۳۷۹ - سال ۸۰ در زيست سنجي ماهي سيم : نتايج ۱  جدول

كل  تعداد  ٭
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است و شده برآورد سال در ۰/۹۲ برابر شده محاسبه رشد پارامترهاي بر اساس
مـرگ ضـريـب ميـزان و در سـال ۰/۲۸ برابر ( M ) طبيعي مير و مرگ ضريب
. ( ( نمودار ۴ محاسبه گرديد سال مقدار ۰/۶۴ در به ، نيـز (F ) ميـر صيـادي و

. ميباشد برابر ۰/۷ ( E = Exploitation ratio ) بهرهبرداري نسبت
وزن  ــط متوس و ماهي اين صيد كيلوگرم ۱۷۰۰۰ ــن گرفت نظر در ــا ب

. ميشود عدد ۸۷۶۲۹ برابر شده صيد ماهي كل تعداد ، كيلوگرم ۰/۱۹۴
سني گروه هر در شده صيد ماهي تعداد سني، تركيب به توجه با حال
زنده ۴۶/۳۶۲ توده شد وزن گرفته بهكار آناليز كوهرت جدول در و محاسبه
MSY , Maximum Sustainable ) ــت برداش قابل محصول حداكثر و ــن  ت
ميزان ــود مالحظه ميش طوريكه به گرديد. برآورد ــن ت و ۱۴/۹۹ ( Yield

. ميباشد كمتر از ميزان صيد انجام شده شده برآورد MSY 
گذشته  سال هاي طي سيم نسلهاي تجاري ماهي فراواني ۳ جدول  در
بازگشت ضريب ميزان استنباط مي شود از جدول چنانجه . است شده آورده
بچه بازگشت شيالتي ضريب و ميزان پاييني است حد در اين ماهي شيالتي
ميباشد آمدن پايين حال در ۱۳۷۰ - ۱۳۷۴ سال از شده رهاسازي ماهيان
هـا رهـاسـازي اين و ــت اس ــده ش ماهيان نيز منعكس صيد در امر اين كه
در . است نگرديده دريا سيم در ماهي قـابل توجه ذخـايـر تشكيـل سبـب
صيد ماهي عدد هزار ۷۵۹/۳۴ تعداد ۱۳۷۱ - ۱۳۷۹ سالهاي طي مجموع
سيم رهاسازي ماهي بچه عدد ميليون مدت ۹۲/ ۹۶ همين در طي و ــده ش

. ميدهد نشان را درصد ۰/۷۸ حدود در بازگشت ضريب كه است شده

 ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ در سال خزر سيم درياي برتالنفي ماهي رشد منحني : نمودار۲

 ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ سال در خزر درياي سيم ماهي Powell - Wetheral منحني :  نمودار۳
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تنظيم  ــني س تركيب و ــده ش صيد تعداد ماهيان ــاس براس جدول اين
سيم ماهيان بازگشت بچه ضريب آمده بدست نتايج بر اساس . است گرديده
در درصد تا ۰/۸۳ درصد الي ۷۵ از ۶/ ۴ ۷۰ سالهاي طي در شده رهاسازي
در شده سيم رهاسازي بچه ماهيان ضريب بازگشت . مقدار ميباشد نوسان
قـابل ذخـايـر تشكيـل هـا سبـب اين رهـاسـازي و بوده پائيني بسيار حد

. است دريا نگرديده سيم در ماهي توجه

 بحث 
كه  ــت درياي خزر اس اقتصادي ارزش با ماهيان ــيم يكي از س ماهي
ــت رش اهالي بهخصوص و ــالن ــتان گي مردم اس اصلي آن ــده مصرفكنن

آب به ــادي گرايش زي و بوده ــالن گي منطقه بومي ماهي ــن اي ــد . بودهان
اما بوده ــه توج ــيار قابل بس ماهي اين ذخاير ــته در گذش دارد . ــيرين ش
ذخاير ، ــزي تخمري مكانهاي رفتن ــن بي از و رويه بي ــت برداش ــل بهدلي
۱۳۱۳ لغايت ۱۳۰۶ ــالهاي س طي . ــد ش زيادي صدمات دچار ماهي اين
به تن ۲۰۰ شوروي از و ايران مختلط شركت توسط اين ماهي صيد ميزان
در سبب افت شديد صيد اصولي غير برداشت ــيد اما همين رس تن ۱۶۴۰
رسيده صفر به ماهي اين صيد ميزان ۱۳۳۰ دهه در و گرديد ۱۳۲۰ سال
در ماهي اين صيد ميزان نمودار ۵ در . گرديد (۳) حذف شيالت آمار از و

است. آورده شده سنوات قبل طي
افزايش  برابر دو بيش از گذشته سال به ــبت نس ماهي اين صيد ميزان

سني   گروههاي
صيد  تعداد
(هزارقطعه)

كل تعداد
قطعه) (هزار

بقاء  ضريب
( S درسال(

و  ضريب مرگ
مير كل

(Z)

و  ضريب مرگ
صيادي مير

( F ) 

متوسط  تعداد
در ماهي

دريا(قطعه)

 ميانگين 
 وزن 

 (كيلوگرم) 

 وزن 
زيتوده(تن)

۱۴۹۰۷۱۷۲۶۷۹۰/۷۳۰/۳۱۰/۰۳۱۴۹۶۰۰۰/۱۳۸۲۰/۶۷
۲۳۲۳۳۵۱۲۶۳۰۳۰/۵۳۰/۶۳۰/۳۵۹۳۵۱۹۰/۱۵۷۱۴/۶۸۲
۳۳۶۷۱۷۶۷۳۸۶۰/۲۸۱/۲۶۰/۹۸۳۸۳۸۱۰/۱۹۵۷/۴۸
۴۹۲۸۹۱۹۰۲۶۰/۳۳۱/۱۰۰/۸۲۱۱۵۶۱۰/۳۰۵۳/۵۳
۵۴۳۸۱۶۳۰۹۰ /۴۲۷

۴۶/۳۶۲ جمع

 ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ در سال خزر سيم درياي ماهي صيادي و طبيعي كل ، مير و ضرايب مرگ  نمودار ۴:

۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ در سال درياي خزر ماهي سيم آناليز كوهورت براي  جدول ۲ :
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استان پره ، در شركتهاي تعاوني توسط اين ماهي صيد است و كل داشته
. گرفته است انجام انزلي منطقه در گيالن و

در  ۱۳۷۱ - ۱۳۷۹ سال هاي طي در سيم ماهي رهاكرد صيد و  ميزان
است (۵). شده داده نشان جدول ۴

صيد ميزان ــته گذش ــال س ــود در طي ۹ مي ش مالحظه  بهطوري كه
داشته نيز نوساناتي بوده و افزايش حال تدريجي در بصورت ــيم س ماهي
بيشتري حد سالها در به بقيه نسبت ميزان صيد سال ۱۳۷۳ در و اسـت
تعداد افزايش ــيم ناشي از س ماهي صيد . افزايش ( تن ۳۶/۴ ) ــد ميباش
به ــيم س ماهي صيد افزايش ولي ــت اس بوده ــيم س ماهيان رهاكرد بچه
ضريب شده بچه ماهيان رهاسازي تعداد رهاكرد نبوده و افزايش ــبت نس
اين گونه، ذخاير ــن بين رفت از توجه به ــا . ب ــتهاند داش ــت پائيني بازگش
را گونه اين ــان ماهي بچه ــازي س ۱۳۶۹ كار رها ــال از س ايران ــيالت ش
ميزان بتدريج و ــود نم آغاز ــي انزل تاالب به ــدد ع هزار ۲۲۰ ــزان مي ــا ب
به ميزان رهاكرد ۱۳۷۹ ــال س در بهطوري كه يافت افزايش ــازيها رهاس

. ــت اس ــته داش مالحظهاي قابل افزايش كه ــيد رس عدد ۱۴/۴۹ ميليون
۱۲/۲۲ تا ۲ /۲۶ متـوسط بطـور ساله هر ۱۳۷۳ - ۱۳۷۹ ــالهاي طي س
ـــازي ــيم در تـاالب رهـاس س بچه ماهي ( X ± SD ) ــدد عـ ــون ميليـ

. گـرديـد
هستند افزايش ــد و رش توان داراي آبزيان ذخاير ــت كه اس ذكر الزم به
سطح ذخيره در ماندن باقي و است ــخصي مش و معين تا حد توان اين ولي
نيز و تخم ريز كافي و بالغ مولدين تعداد وجود نيازمند ، ــود خ واقعي ــد تولي
آبزي مختلف زيست مراحل طي در مناسب محيطي ــت زيس شرايط وجود
دليل وجود اين به با . ــت اس موجود كامل به يك تبديل تا تخم ــه مرحل از
بسيار متفاوت ، سال به ــت محيطي معموًال ميزان توليد سال زيس تغييرات
كـه عـامـل است داده ــان گونه، بررسيها نش خصوص اين . در (۷) ــت اس
نسـل مـاهي تغييـرات ايـن جمعيـت پـويـايـي تعييـن كننـده ـــي اسـاس

. (۱۶) ميباشد شـونـده اضـافـه
شيالت شركت گذاشته بود ، انقراض به رو ماهي آنجائيكه نسل اين از

۱۳۷۱۱۳۷۲۱۳۷۳۱۳۷۴۱۳۷۵۱۳۷۶۱۳۷۷۱۳۷۸۱۳۷۹ سال

صيد(تن)  ۲/۷۲/۷۶۳۶/۴۱۶/۷۴/۴۱۷/۴۱۸/۱۸/۳۹۱۷ ميزان

قطعه) (ميليون رهاكرد ۵/۹۵/۵۱۰/۳۱۱/۳۸/۴۸۱۳۱۳/۷۹۱۴/۲۲۱۴/۴۹تعداد

 سالبهره 
برداري

۱۳۷۸۱۳۷۷۱۳۷۶۱۳۷۵۱۳۷۴۱۳۷۳۱۳۷۲۱۳۷۱۱۳۷۰۱۳۶۹۱۳۶۸۱۳۶۷
 جمع 
صيد

۷۱-۷۲۱۶/۲۴۴/۸۲۱/۱۶ /۲۸۸/۴
۷۲-۷۳۴۲/۴۴۱/۶۸ /۹۰/۶۵۹۳/۵
۷۳-۷۴۸ /۵۱۰۲/۳۴۶/۸۱۵۷/۶
۷۴-۷۵۱۵/۷۲۷/۵۱۱/۸۵۵
۷۵-۷۶۱۱/۷۳۳/۲۱۱/۷۴ ۶۰/۶
۷۶-۷۷۶ /۵۴۷/۴۱۳/۹۴ /۱ ۷۱/۹
۷۷-۷۸۲۰/۹۳۸/۳۳۱/۴۸ /۷۳ /۵ ۱۰۲/۸
۷۸-۷۹۴/۳۸ ۱۲/۹۴۱۶/۵۷۷/۰۳۰/۲۰۷۰ /۲۰۷ ۴۱/۳۳

 ۷۹-۸۰ ۵ /۸۸۳۲/۲۳۶/۵۳۹/۲۴۴/۳۶۸۸/۲۱

فراواني   جمع
هر تجاري

نسل
 ۵/۸۸ ۳۶/۵۸ ۷۰/۳۷ ۷۰/۶۱۱۰۱/۸۹۷۱/۷۱۵۵/۵۱۱۶۰/۵۱۰۴/۵۵۳/۷۲۱/۷۵۶/۲ 

رهاكرد   تعداد
(ميليون
قطعه)

۱۴/۴۸۱۳/۷۹۱۲/۹۹۸ /۴۸۱۱/۲۱۰/۳۵ /۵۲۵ /۹۳۲ /۲۷۰/۰۶۵   

 ضريب 
(٪) بازگشت

۰/۸۳۰/۹۱۰/۷۱ ۲ /۷۴ /۶    

شده  رهاسازي سيم ماهيان تعداد بچه و صيد آمار : ۳  جدول

قطعه)  سيم (به هزار نسلهاي ماهي فراواني تجاري  : شماره ۴  جدول
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ــازي رهاس به تكثير و اقدام ماهي اين اندك ــيار بس از ذخاير حمايت جهت
مولدين ــت كه اس ذكر به الزم . نمود ۱۳۶۹ ــال س از گونه بچه ماهيان اين
در كه سيم ماهي جفت از يك ــازي ماهيان تكثير شده از مولد س نياز مورد
بدست بود ، شده تعاوني تهيه ــركتهاي ش صيد ۱۳۶۵ از - صيد ۶۶ فصل

. (۲) آمد
با  ــب متناس ــالهاي اخير س طي ــيم س ماهي صيد ميزان ــش افزاي
بيش ــار فش آن علت كه ــت اس نبوده اين ماهي رهاكرد ــزان ــش مي افزاي
ماهي ــتاندارد اين غير اس صيد ، آن ذخاير ــر ب صيادي ــدازه صيد و ان از
تاالب در قانوني غير و نيز وجود صيد و كوچك ) ــغ نابال ــًا ماهيان (عمدت
مولدين ــكيل جمعيت سبب عدم تش ــال است كه طول س تمام در انزلي

. است شده ماهي اين
داده  اخير نشان سالهاي طي ــيم س ماهي ــني س تركيب ۶ نمودار  در

. است شده
و ۲ ماهيان سني تركيب درصد ــت اس ــخص مش نمودار از به طوريكه
است سني گروه هاي ساير از ــتر بيش فوق همواره سالهاي طي ــاله در س ۳
تركيب شدهاند . ــاهده ساله مش سني، ماهيان ۶ تركيب در ــال ۷۹ در س و
۲ تا آذربايجان از ماهيان در جمهوري آغاچ قزل سيم در خليج سني ماهي
بهخود را سني درصد تركيب ۸۰ ساله بيش از ۴ و ماهيان ۳ و بوده ساله ۵
در سيم ماهي ــل نس ــود ميش بهطوريكه مالحظه اختصاص دادهاند (۸) .
حد در و درصد ماهيان بالغ از ماهيان جوان تشكيل شده است ما ــواحل س
تحت نشانههاي از خود اين كه كمياست بسيار

. است گونه ذخاير اين بودن فشار
ماهيان  ــت اين بازگش ضريب بودن ــن  پايي
. ــد ميباش گونه بودن اين ــاس حس بر گواه نيز
سالهاي طي بازگشت ضريب ميزان بهطوريكه
. است بوده درصد ۰/۷۸ متوسط بطور ۷۱ - ۷۹

اين  وزن و ــول ط ميانگينهاي ــه ب نگاهي
بر ديگري ــواه گ نيز ــته گذش ماهي در دهههاي
ميانگين . ــت اس بوده ماهي ازاين رويه بي صيد
۱۳۴۸ ــالهاي ۱۳۵۱ - س طي اين ماهي طول
،(۳) بوده نوسان ــانتيمتر در س تا ۳۹/۸ از ۲۵/۶
ــال س در ــده صيد ش ميانگين طول ماهيان ــا ام
. طـي ــت اس ــانتيمتر بوده س ۱۳۷۹ برابر ۷/ ۲۱
و طـول ميانگين ، ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ ـــالهـاي س
بهترتيب ۱۸ انـزلـي تـاالب در سيم ماهيان وزن
۲ آنها دامنه سني گرم بوده و و ۱۹۱ متر سانتي
جوان بودن دهنده كه نشان است بوده ۴ سال تا
. (۳) ميباشد انزلي تاالب ماهي در اين ذخاير

سال  به نسبت ــال ۱۳۷۹ س در ميزان صيد
است اما ــته مالحظهاي داش قابل افزايش ۱۳۷۸
و غير نابالغ ماهيان را صيد از زيادي هنوز درصد
ــبت نس همچنين . ميدهد ــكيل ــتاندارد تش اس
از حاكي نيز ــده ش ــبه محاس ( E ) بهره برداري
ماهي اين ــر ذخاي از حد از ــش بي ــرداري بهرهب

. ميباشد
حمايت  به نياز ماهي اين ــر ذخاي بهطوركلي
را اقدامات ذيل بايد ذخاير افزايش و براي ــته داش
ماهيان رهاكرد بچه افزايش تعداد : قرار داد نظر مد
رهاسازي ، ماهيان بچه وزن ميانگين افزايش ، سيم
،اعمال زمانهاي مناسب و در مكانها ماهيان بچه
بي صيد ــادي و جلوگيري از و صي صيد ــت مديري
اندازه افزايش ، انزلي تاالب در قانونمند و غير رويه
رعايت و توبره تعاوني در قسمت پره هاي ــمه چش
بررسي و ــمتهاي آن قس ساير در ــتانداردها اس

. (۶،۵) ماهي اين طبيعي تكثير امكان

۱۳۰۶-۱۳۷۹ سالهاي خزر ايراني درياي سواحل سيم در ماهي صيد ميزان :۵ نمودار

۱۳۷۶ -۱۳۷۹ سالهاي طي سيم ماهي سني تركيب : نمودار۶
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۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۹۳

تكثير مصنوعي از طريق ذخاير ــازي بازس اگرچه ــت كه ذكر اس الزم به
توليد در افزايش مؤثر و انقراض حال در ــاي گونه ه و حفظ ــه احياء ذخاير ب
اين ــتفاده از اس در يكي از مخاطرات مهم ، اما ميكند كمك صيد ميزان و
نتيجه در و آبزي گونه ــك ي ژني ذخاير نابودي و ــرات ژنتيكي تغيي ، روش
كاهش ، بقاء ــازگاري كاهش س آن كه بهدنبال ــت اس ــتي زيس تنوع كاهش
ذخاير ــت دادن دس از و تدريجي كاهش و ــي جنس ــبت نس تغيير ، ــد رش

. (۱) ميدهد رخ نيز طبيعي

قدرداني و تشكر
تحقيقات مركز وقت محترم ــت رياس دكتر پيري از آقاي ــم الزم ميدان
مسئول از همچنين . نمايم تشكر الزم مساعدتهاي بهخاطر گيالن شيالت
در جمع آوري كه بخش عزيز در ــكاران و هم ذخاير مديريت بخش ــرم محت
در . تشكر مينمايم ، ــيدهاند زيادي كش زحمت سنجيها ــت داده ها و زيس
داشتهاند صميمانه همكاري فوق مقاله تهيه در كه عزيزاني كليه از مجموع
زحمات از ناچيز گوشه اي اين اثر و اميدوارم دارم سپاس را و ــكر تش نهايت

. نمايد منعكس را عزيزان اين
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