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ی مردم مشارکت خزربای ایدر( Rutilus rutilus caspicus) کلمهی ماهی عیطب ریتکث از حفاظت

 7931 سال سو، قره ی رودخانه در

،همایون 1،بهروز قره وی1،بایرام محمد قرنجیک1،اسمعیل پقه1،سید امین میرهاشمی رستمی1، عبداهلل حق پناه1*عباسعلی آقایی مقدم

، عبدالعظیم 1،سید مرتضی حسینی4، محسن یحیایی3،  مهدی نادری جلودار3اله زاده ساروی، حسن نصر2حسین زاده صحافی

 ،1فاضل

 و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، شیالتی علوم تحقیقات گرگان، موسسه-مرکزتحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی  -1
 کشاورزی، گلستان، گرگان. ترویج

 .ایران تهران، کشاورزی، ترویج و آموزش حقیقات،ت سازمان کشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه -2

 یجآموزش و ترو یقات،کشور، سازمان تحق یالتیعلوم ش یقاتخزر، موسسه تحق یایدر یانآبز یپژوهشکده اکولوژ -3
 ،مازندران،ساری.-161 یصندوق پست ی،کشاورز

 .گلستان، بلوار شهید شکاری یران،ا یالت، سازمان شگلستاناستان  یالتاداره کل ش -4
 

 دهیچک

 با کلمهی ماهی عیطب ریتکث هدف با گلستان( )استان ترکمن بندر شهرستانی کیلومتر ده در آبادازین منطقه در سو قره رودخانه در تحقیق نیا

 زیست محیط به عالقمندان و آموزاندانش ،یمحل ادانیص ،ییروستا بانوان شامل هدفی هاگروه. شد ، انجام1331در سال  مردمی مشارکت

 وی طراحی آموزشی هاکارگاه و هادوره. دیگرد انجامی دهدار وی فرماندار استان، التیش کل اداره ،یبخشدار با ترویجی جلسات بوده است.

 اندازه بای کیپالست فنس با انتخاب رودخانه از متر 055 طول بهی امنطقه آب،یی ایشیم و کییفیز عوامل براساس ،یاتیعمل فاز در. شد اجرا

 کلمه ماهی مولدین از قطعه  2255 تعداد گلستان استان شیالت کل اداره مشارکت با و محصور طرف دواز متر 25 متر بطولیمیل 15 چشمه

 مورد مستمر بطور مولدین مثلی تولید رفتارهای طرح اجرای طی در. شد رهیذخ مردم و همراهی صیادان گرمی و با 105 تا 15 هایوزن با

 احتساب با. شدند مشاهده رودخانه هیحاش اهانیگ وی مصنوعی هاالنهی رو به وضوح بر یافته لقاحی هاتخم تیدرنها. گرفت قراری بررس

 طور به کلمه، ماهی مولد هر از حاصل تخم تعداد و پرورش استخرهای دری طبیع تکثیر روش در تولید راندمان میزان و مولدین جفت

 و 6/16% آموزان دانش ،6/3% ادانیص حاصل از فعالیت نفوذ بیضر. دیگرد رودخانه وارد ماهی بچه و الرو ونیمیل ده معادلی ظرفیت نیمیانگ

 کل توسط ادارهی ریزبرنامه لزوم  به توانمیی عیطب ریتکث جهتی ترویج هایتوصیه بنابراین بعنوان. شد محاسبه 30% روستایی بانوان جامعه

 ، اشارهیزیرتخم مناسب محل تا رودخانه دهانه از انیماه مهاجرت مسیر از حفاظت و مراقبت بهره وری از مشارک مردمی به منظور شیالت،

 .نمود

 گلستان استان ،یمردم مشارکت  کلمه،ی ماه ،یعیطب ریتکث سو، قره رودخانهی: دیکل واژگان
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 مسئله انیب

 به هارودخانه یا ساکن هایآب در غالباً ماهی این .باشدیم خزری ایدر ارزش با انیماه از( Rutilus rutilus caspicu)کلمهی ماه

کند )جبله می تغذیه حشرات الرو درشت و و ریز پوستانسخت نرمتنان، بنتیکی، موجودات از و کرده زندگی جمعیدسته صورت

ماهی  .دارد وجود وزن و طول بین باالیی همبستگی بوده و منفی آلومتریک ازنوع از در دوره الروی آن (. رشد1333و همکاران، 

 یک از بیش عمقی با جاری ولی آرام جریان با آبی هایمکان تا رودمی پیش هارودخانه کیلومتری 20 تا تخمریزی جهت کلمه،

 . گرددمی باز دریا به دوباره تخمریزی از پس کلمه ماهی. کند پیدا را گیاهی پوشش با متر

یی جغرافیا مختصات بین ، مربع کیلومتر 1631 حدود مساحتی با که گلستان استان در سو قره آبخیز حوضه در سو قره رودخانه

 از رودخانه این اصلی هشاخ. است واقع شمالی عرض 36ْ  03َ  41" تا 36ْ  36َ 24" و شرقی طول 04ْ  42َ 4" تا 36ْ  2َ  31"

 نام به فرعی هایشاخه و سارهاچشمه پیمودن از بعد و ردیگمی سرچشمه قزیمان و سوس چر، اسب هایکوه متری 2355 ارتفاع

 نیا. دهدمی تشکیل را سوقره رودخانه فرعی، هایشاخه سایر با سرانجام و گرمابدشت نام به ترپایین کمی و باغشاه رودخانه

 ، Ampharetidae، Lumbriculidae آبزی، گانمهربی ماکروبنتوزها، کفزی موجودات هایگونه تنوع بودن دارا با رودخانه

Balanidae) رینظی کلید هایگونهی طبیع زیستگاه وی تخمریز محل عنوان به دست،پایین حاشیه در آبزی گیاهان وجود و 

 هستند مهم اقتصادی هم وی کیبیولوژ هایجنبه از هم که است( Capoeta gracilis)ماهی سیاه و( Rutilus rutilus caspicus)کلمه

( 1335) همکاران وی ریو کش( 1330) همکاران  و نامور(. 1331 همکاران، و پورصوفی ؛1311 ؛ عبدلی،1311 مستجیر، وثوقی و)

نشان  انزلی، و گمیشان منطقه دو را در ماهی این های بندی فاصله ژنتیکی، احتمال وجود جمعیتبر اساس نتایج حاصل از خوشه

 .دادند

 و نسل تداوم(. 1315 همکاران، و معصومیان) دارد ماهیان تاس مانند ارزش با ماهیان حیات درچرخه بسزایی کلمه، نقشی ماه

 ماهیفیل –( جیتال) کلمه – سوقره بنابراین، رابطه. دارد ماهیفیل ذخایر حفظ در انکارناپذیری و مستقیم اثر کلمه ذخایر حفظ

 توجه و اهمیت حائز اقتصادی و بیولوژیک، اکولوژیک هایجنبه از که است منطقه در حاکم اکولوژِیک دارمعنی رابطه چند از یکی

ماهی  جمعیت مجاز، غیر صید و خشکسالی ها،رودخانه نامناسب شرایط جمله از مختلفی بدالیل اخیر هایسال در. است ویژه

 ماهیان بچه شده و تکثیر مصنوعی بطور گلستان استان شیالت کل اداره توسط ساالنه، دلیل همین به و یافته شکاه شدتکلمه به

 این طبیعی تکثیر تقویت به نیاز با ارزش ماهی این ژنتیکی ذخایر حفظ برای وجود این با. گردندمی رهاسازی سو قره رودخانه به

 . باشدمی تکثیر زمان در سو قره رودخانه از حفاظت طریق از ماهی

 ستیزی هاتیفعال در آنهای هایهمکار شیافزا وی عیطب ریتکث انجام دری مردم این مقاله ترویجی، استفاده از مشارکت از هدف

 ریذخای بازساز ،یعیطب مثلدیبا استفاده از تول باشد. زیرامی ارزش بای ماه نیا ریذخای بازساز بعنوان روشی کارآمد دری طیمح

( نشان 1محل اجرای این پروژه در شکل ) .باشدی م ریپذامکان ،یستیز وی کیژنت تنوع حفظ و نهیهز نیکمتر با انیماه و انیآبز

 داده شده است.
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 گلستان استان در " تکثیر طبیعی ماهی کلمه با مشارکت مردمی" پروژه ی اجرا محل و سو قره رودخانه تیموقع نقشه .1 شکل

 کاردستاورد یا راه

 گلستان، التیش کل اداره با جلسات یک، فاز در. گردید انجام  1331 زمستان سال تا بهار ازی اتیعمل فاز دو در پروژه نیا

 .(2 شکل)برگزارگردید  نیازآباد و صیادان محلی دهداری و سیجوال کلمه ذخایر بازسازی مرکز بندرترکمن، شهرستانی فرماندار

  

 و کلمه ریذخای بازساز مرکز سیرئ کل، اداره دیص کارشناسان و معاونت قات،یتحق مرکز کارشناسان و استیر ،یبخشدار با جلسه .2 شکل

 یمحل ادانیص

 در نیمروج و نیرابط ،یجیترو پرسنل ،یمحل ادانیص و بردارانبهره فعالیت ها در راستای جلب مشارکت مردمی شامل آموزش

ی اعضا نمونه،ی محل بردارانبا بهرهی هیتوج جلسات ،یاستخوان انیماه دیصی اونتعی هاشرکتی اعضا وی محلیی روستا جوامع

 یونیزیتلو ویی ویرادی هابرنامه آموزان، اجرایدانش ویی روستا جوامع ریسا و یاستخوان انیماه دیصی تعاونی هاشرکت
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 مزرعه، همچنین جشن است.بوده منطقه در تابلو پالکارد و ،(0 و 4 شکل( )پوستر، بروشور،ی)جیترو اتینشر و پخش (3شکل)

 . انجام گردید زید نیاسال و فیلم شینما

 

  

  

 با فعاالن اجرایی و نیز مصاحبه تلویزیونی ستیز طیمح فعاالن و آموزان دانشی برای سخنران وی آموزش دورهی برگزار .3 شکل

 

 

 در بین مردم منطقه شده عیترویجی توز بروشور ازی ا نمونه  .0 شکل     سو رودخانه قره اطراف در شده نصبی بنرها ازی ا نمونه .4 شکل

 

ی همراه ویی روستای شورا ،یمحل ادانیص آموزان، دانش ،ییروستا بانوان جمله ازی محل جوامع مشارکت با تماماً دوم فاز

 گرفت. در این فاز انجام منطقهی شداربخ وی فرماندار منابع، حفاظت ست،یز طیمح الت،یش اداره رینظیی هاارگانی وهماهنگ

 طیشرا گرفتن درنظر با گرگانی داخلی آبها انیرآبزیذخا قاتیتحق مرکز توسط ازآبادینی روستا در سو قره رودخانه ازی بخش

 از .دیگرد انتخاب ،اهانیگ بسترو جنس ها، ندهیآالی احتمال ورود محل دما، اکسیژن، ، PH کدورت، رینظ آبیی ایمیش و کییزیف
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 شرق و غرب قسمت از بود،ی مالیم جریان دارای که سوقره رودخانه درمسیر متر 055 طول به ایمحدوده شده انتخاب یمنطقه

 مهارشده رودخانه هایکناره در شده کوبیده هایچوب توسط که متر 25 بطولو  متریمیل 15 چشمه اندازه بای کیپالستی هافنس با

  (.6 شکل)گردید  محصور بود،

  

 سوقره در مناطق تعیین شده از رودخانهی گذارالنه و محصورنمودن .6 شکل

 

 و قزل) باشدمی سرو و کاج برگ و شاخه منظور نیبد گیاه ترینمطلوب و هست گذاریالنه به ازین کلمه ماهیی عیتکثیرطب در

 از( مصنوعی بسترهای) هاییکاکابان رودخانه درداخل محلی جوامع و صیادان مشارکت با اساس، براین(. 1363 مختوم، خلوص

ی دریا کلمه ماهی مولد قطعه 2255 تعداد. شد قرارداده نظر مورد محل دری تخمریز هایمکان بعنوان سرو و کاج هایسرشاخه

 (.1 شکل)  دیگردی معرف محصور محیط به گرمی 105 تا 15 وزن با خزر

 

 جوال یس کلمه ریذخای سازباز مرکز ازی انتقال کلمه نیمولد .1 شکل

 ند،یفرا کل آنان در مشارکت و یمحل جامعه آموزش. دیگرد انجامی محل جامعه و ادانیص توسط تماماً منطقه از مراقبت و حفاظت

 ان،یدرپا. شد انجام رودخانه، حفظ ضرورت و تیاهم از دادنی آگاه وی رساناطالع در پوستر و بروشور بنر، از استفاده ،یسخنران

ی بیتقر زانیم برآورد و نیمولدی زیتخمر دیی(، تا3ها در زیر لوپ آزمایشگاهی )شکل با مشاهده تخم ( بررسی و1)شکل  هاابانک

 صورت گرفت. الرو، دیتول

 



 ...با خزری ایدر (Rutilus rutilus caspicus) کلمهی ماهی عیطب ریتکث از حفاظت                                     و همکاران آقایی مقدم

77 

 

  

 لوپ ریز کلمهی ماه تخم .3شکل       )بسترمصنوعی(ا کاکابان به دهیچسبی هاتخم: 1 شکل

 

( تعداد روزهای کاری و نفرات مشارکت کننده 2دهد. همچنین در جدول )ها را نشان می، فعالیت های انجام شده و مخاطبین آن1 ولدر جد

 است.های اجرایی آورده شدهدر فعالیت

 گلستان استان پروژه حفاظت از تکثیر طبیعی ماهی کلمه با مشارکت مردمی دری اجرای ط در گرفته انجام . اقدامات1جدول

 

 

 

 مخاطبی هاگروه ها تیفعال و اقدامات فیرد

 یمحل ادانیص و ساکنان ن،یمروج ن،یرابط تیسا انتخاب وی بررس 1

 یجیترو پرسنل و منطقه استان جیترو ادارات و اجرا بخش بای هماهنگ 2

 یستخوانا انیماه دیصی تعاونی هاشرکتی اعضا منطقه مدارس و روستاهای شوراها و هایاریده بای هماهنگ 3

 یمحل ادانیص و بردارانبهره بردارانبهره وی محل ادانیص منطقه، حفاظت یگان بای هماهنگ 4

 یاسالمی شوراها و هایدهیاریی )روستا گرانلیتسه و مددکاران یجیترو جلساتی برگزار 5

 یاسالمی شورا ،یی روستا ،یمحل جوامع اتیعمل حیتشر جلساتی برگزار 6

 آموزاندانش ادان،یص ،ییروستا زنان یآموزشی هاکالسی برگزار 7

 یمحلی ادیص جامعه و آموزاندانش ، جوانان یدانیمی هاتیفعال 8

 ویی ویراد برنامه تابلو، پالکارت، بروشور، پوستر، پخش)  اقدامات ریسا 9

 طرحی اجرا اتیعملی ابیارز جهت پرسشنامه پخش ،یونیزیتلو

 آموزاندانش معلمان، ادان،یص ،یومحلی بوم نیساکن
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 استان پروژه حفاظت از تکثیر طبیعی ماهی کلمه با مشارکت مردمی در. تعداد نفرات، روزهای کاری و محصوالت آموزشی، در 2 جدول

 گلستان

 تعداد عنوان فیرد

 2 مزرعه روز 1

 60 (روز نفر) مزرعه در محقق حضور 2

 10 (نفرروزی )جیتروی دهایبازد انجام 3

 10 (روزی )ترویج – تخصصیی هانشست و جلسات 4

 3 (دقیقهی )ونیزیتلو ویی ویراد برنامه 0

 31 (تعداد)پوستر دیتول 6

 31 (تعداد)بروشور دیتول 1

 12 (تعداد) پالکارت 3

 12 (تعداد)بنر 15

 135 (تعداد)  پرسشنامه  عیتوز 11

 1 (تعدادی)آموزشی هادوره 12

 15 (نفرروزی)ادیصی هایتعاون و یمحل ادانیص آموزش 13

 365 (نفرروزیی)روستا زنان آموزش 14

 35 (روز نفر) پهنه کارشناسان آموزش 10

16 
 (روز نفریی )روستا آموزاندانش آموزش

350 

 

 

-می خشیب اثر میزان یا نفوذ ضریب ،ییاجرا مراحل در گرفته صورت اقدامات از آمده بدست جینتای ابیارز در هاشاخص ازی یک

 .                   گرددیم محاسبه ریز فرمول از استفاده با که.استداشته افزاییهم عددی نظر از میزان چه شده انجام فعالیت که معنی بدین باشد

% *100iN
I
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Ni :شده تولید الرو تعداد طرح، ت کننده درجوانان مشارک روستایی، زنان صیادان، تعداد تواندی م و نظراست مورد تعداد با برابر 

 .باشد...  و

 N :ی محل جوامع ریسا و منطقهیی روستا زنان کل و صیادان کل تعداد رینظ است خاص جامعه آن از کل افراد تعداد با برابر

 منطقه. آن دریی روستا

 نیا داتیتول و باشدیم صفر به کینزد رودخانه در خزری ایدر کلمهی ماهی عیطب ریتکث در گلستان استان سهم حاضر حال در

 باشدیم جوال،یسی استخوان انیماه ریذخای مرکزبازساز در التیش توسط انجام شدهی مصنوع ریتکث به وابسته گونه، عمدتاً

تساب می باشد که براین اساس با اح ٪0میزان بازگشت شیالتی ماهی کلمه  منابع، براساس(. 1336 ران،یا التیش سازمان سالنامه)

 مولد هر از حاصل تخم 3115 تا 6105 تعداد و پرورشی استخرها دری عیطب ریتکث روش در دیتول راندمان زانیم و نیمولد جفت

-بچه و الرو ونیلیم ده معادلی تیظرف نیانگیم طور به که گفت توانیم ،(1310 همکاران، وی نوروز ؛1333 ،یبندان) کلمهی ماه

 به صفر از رودخانه نیا در طرحی اجرا از پس نفوذ بیضر حداقل نیبنابرا. شد دیتول رهیزنج وارد(  ونیلیم 1 -12 نیبی ) ماه

 در صیادن تعداد گفتن در نظر با که بودند نفر 20 بررسی این در پوشش تحت صیادان تعداد. دیرسی ماه بچه عدد ونیلیم 0/1

 .است بوده صفر معادل طرح اجرای از قبل که دیگرد محاسبه درصد 6/3 معادل نفوذ ضریب نفر، 155 تعداد به طرح اجرای محل

 اجرای محل روستای در زن 1555 تعداد گرفتن درنظر با که بود نفر 305 طرح این پوشش تحت روستایی زنان تعداد نیهمچن

 این پوشش تحت نوجوان و آموز دانش 205 از شیب.شد محاسبه درصد 30 برابر منطقه این در مطالعه این نفوذ ضریب طرح،

 6/16 شاخص این در نفوذ ضریب طرح، اجرای محل در آموزدانش 1055 حدود تعداد گرفتن نظر در با که گرفتند، قرار طرح

 جهتی عموم افکار و مردم شتریب هرچه مشارکت تیاهم حاضر،ی بررس از حاصل اتیتجرب به توجه با. دیگرد محاسبه درصد

 نیبد مطلوب تیفیک با گلستان استان در رودخانه 2 تعداد فقط حاضر حال در. شودیم ترانینما مشابه در مطالعات اهداف تحقق

 دیتول از حاصلی ماهبچه و الرو عدد ونیلیم 65-155 دیتول لیپتانس ،یمردمی هامشارکت و طرح نیا جهینت در. دارد وجود منظور

 . استی نیبشیپ قابل فوقی هارودخانه در کلمهی ماهی عیطب مثل

 :باشندیم لیذ شرح به که دیگردیی شناسا مشابهی هاطرح موفقی اجرا منظور به مهم نکات و هاچالش مطالعه نیا رد

 :یتیریمدی هاچالش -1

 وی اجتماع ،یفرهنگ ک،یاکولوژی ساختارها بری مبتن وی واقعی ازهاین بهی توجهیب رودخانه، ازی برداربهره در نامطلوب تیریمد

اطالع رسانی نامطلوب به  ،یآبز منابع حفاظت گانی زاتیتجه و تعداد بودن محدود ان،یروستائ نینظر ب اختالف مردم،ی اقتصاد

 امکان عدم بر رودخانه آبی دب اثر کاهش ماهیان،ی طبیع مثل دیتول و حفاظت موارد در روستاها نیمعتمد و هایاریده شوراها،

 چالش از مناسبی روبیال عدم و ادیز رسوبات لیبدل جیخل به رودخانه دهانه شدن بسته ،ی رقانونیغ دیص رودخانه، به مهاجرت

 .باشدی می تیریمدی ها
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 :یمردم مشارکت به مربوطی ها چالش -2

 و انیماهی عیطب مثلدیتول حفاظت، امر در مختلفی هارده در مردم عموم و بردارانبهرهی کاف و مناسب مشارکت عدم صورت در

 ستهیشا مشارکت عدم لیدال لیتحل ویی شناسا. شد نخواهد سریم انیماه از داریپا و حیصحی برداربهره امکان ،هارودخانه اءیاح

 . دینمای انیشا کمک موضوع حل به تواندیم انیماه و هارودخانه ازی برداربهره به امور در مردم و بردارانبهره

 یجیتروی هاهیتوص 

قات یتحق ربط از قبیل مرکزهای ذیسازمان توسط هارودخانه هیحاش و نینشساحل مردم نزدی عیطب ریتکث تیاهم انیب و شرح -1

 .یدهدار و التیش کل اداره شیالت،

 و هارساختیز آوردن فراهم وی مصنوع ریتکث حذف ای کاهش مدتانیمی گذارهدف و التیش کل ادارهی زیربرنامه لزوم -2

 در لیتسه و هارودخانه به رودکوچ انیماه نیمولد امن مهاجرت جهتی( تیحاکم نظر از چه وی فرهنگ نظر از چه) الزم طیشرا

 .یعیطب ریتکث روند

  .یزیرتخم مناسب محل تا رودخانه دهانه از انیماه مهاجرت ریمس از حفاظت و مراقبت-3

 از روزانه مراقبت وی بررس ،یزیخمرتی برا مناسب محل در سرو و کاج مانندی درختان برگ و شاخ از استفاده بای گذارالنه-4

 از مراقبت ،(چسبندیم اهان موجود در آبیگ و درختان برگ و شاخ به انیماه نیا یافته لقاح تخم) محل در شده گذاشتهی هاالنه

  ا.یدر به برگشت ریمس در حاصل انیماهبچه
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