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 آبزی پایه بر صید برای مناسب ای گزینه ،(Rutilus frisii) خزر دریای سفید ماهی

 استان خندقلو مخزنی دریاچه موردی مطالعه) مخزنی های دریاچه در  پروری

 (زنجان

، 2کیوان عباسی رنجبر، 2، داود غنی نژاد2، سید حجت خداپرست2، علیرضا میرزاجانی1شهرام عبدالملکی

 3، محمود صیاد بورانی2حجت محسن پور ،2مرتضی نیک پور، 2کامبیز خدمتی
 

 کشاورزي، رشت، ايران  ترويج و آموزش تحقیقات، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان درياي خزر، سازمان 1
کشاورزي،  ترويج و آموزش تحقیقات، پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان 2

 بندر انزلی، ايران 

 سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان. زنجان، ايران 3 

 

 

 چکیده

رها سازي شده به درياچه مخزن سد خندقلو، به مدت يک (  frisiiRutilus) به منظور بررسی وضعیت بچه ماهیان سفید  

          به اين درياچه معرفی گرديده است 1332سال نمونه برداري از ماهیان درياچه انجام شد. ماهی سفید درياي خزر در سال 

)عمدي و يا تصادفی بودن آن مشخص نیست(. نتايج نشان داد که میانگین طول ماهی سفید صید شده در درياچه خندقلو 

            سانتی متر بوده است. میانگین وزن اين ماهی24و  33سانتی متر با حداقل و حداکثر طول بترتیب  1/22 ± 1/3برابر 

گرم بوده است. در نمونه هاي بدست آمده دامنه سنی  1211و  442گرم با حداقل و حداکثر وزن بترتیب  1121 ± 292

 شرط (. ضريبn=  4درصد صید را بخود اختصاص داده اند )عدد  42ساله  2سال بوده و ماهیان  5و  3ماهیان صید شده از 

 W= 0.0058 Lماهی سفید برابر  وزن و طول رابطه همچنین. است ودهب 23/1 ± 22/1 برابر درياچه سفید ماهیان وضعیت
شیب خط نشان دهنده رشد ايزومتريک اين ماهی در درياچه می باشد. در بررسی   bاست که میزان ضريب بوده 3.2463

ر نمونه که د Macrobrachium niponnesمحتويات معده ماهیان صید شده مقدار زيادي از میگوهاي موجود در درياچه )

 مورد تايید قرار گرفت( حضور داشته است.  De Greevهاي ارسالی براي موزه جانورشناسی لندن گونه مزبور توسط پروفسور 

رسیدگی جنسی قرار داشتند. بنظر می رسد ماهی سفید می تواند يکی از گزينه هاي  2همچنین گناد ماهیان ماده در مرحله 

 ي کشور با استفاده از گونه هاي بومی باشد.مناسب براي توسعه صنعت آبزي پرور

 

 ماهی سفید، طول، وزن، ضريب شرط وضعیت، درياچه مخزنی خندقلو استان زنجان، ايران کلمات کلیدی:

 

                                                           
 :نويسنده مسئول abdolmalaki2014@gmail.com 
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 مقدمه
 کشورهاي مردم براي غذايی مواد ترين اصلی از يکی آبزيان

شوند و با توجه به نقش و اهمیت آبزيان در  می قلمداد دنیا

تئین براي انسان، پرورش انواع آبزيان در سطح تامین پرو

 از وسیعی در دنیا مورد توجه قرار گرفته است.  استفاده

 اقتصادي، هاي چرخ گردش باري فراوانی اهمیت آبی منابع

دارند  مناطق اين زدايی محرومیت و کارآفرينی زايی، اشتغال

مخازن آبی  جمله از آب هاي داخلی، منابع از استفاده

 هدف با دو منظوره کشاورزي ها، استخرهاي خردپشت سد

 آبزي نگرشی با توسعه مناسب راهکارهاي تولید محصول از

 اين هدف. شود می محسوب پايدار توسعه بر پروري

 خرد آبی منابع از بهینه استفاده توان ارزيابی مطالعه

 خانقاه روستاي در پروري آبزي توسعه منظور به کشاورزي

 اين در. است بوده زنجان استان در ايجرود شهرستان

 و ها داده آوري جمع براي اي کتابخانه روش از پژوهش

 نمونه منظور به عملیاتی تحقیق روش نیز و پايه اطالعات

 ماهی پرورش براي کمی و کیفی هاي شاخص از برداري

 پارامترهاي. است گرديده استفاده تحقیق روش در

 با موجود زيکشاور آبی گاه ذخیره در هیدروشیمیايی

 با پارامترها و شدند مطالعه هکتار 3 تقريبی مساحت

 آبزيان پرورش استاندارد شرايط با همچنین و يکديگر

 شده گیري اندازه میزان دادند نشان نتايج. شدند مقايسه

 در مذکور آبی منبع در آب شیمیايی و فیزيکی فاکتورهاي

 دابیسر ماهیان پرورش براي استاندارد و مناسب محدوده

 عوامل از منطقه اقلیم و دمايی شرايط. بودند گرمابی و

 منطقه اين در پروري آبزي هاي فعالیت در کننده محدوده

 حرارت درجه بودن باال به توجه با. گردد می محسوب

 براي فوق آبی منبع سال، اول نیمه در آب دماي و منطقه

 به توجه با که است تر مناسب گرمابی ماهیان پرورش

 که منطقه اقلیمی وضعیت و پرورش دوره طول بودن هکوتا

 کپور ماهی بچه رسانی وزن به است، فراسرد خشک نیمه

 منبع براي تغییرات در هزينه کمترين داشتن پی در بدلیل

 تواند می امر اين که گردد می پیشنهاد مطالعه مورد آبی

 تاثیرگذار بردار بهره کشاورزان معیشتی شرايط بهبود در

 باشد.

 کشورهاي مردم براي غذايی مواد ترين اصلی از يکی آبزيان

 در آبزيان اهمیت و نقش به توجه با و شوند می قلمداد دنیا

 سطح در آبزيان انواع پرورش انسان، براي پروتئین تامین

 Boyd and)است  گرفته قرار توجه مورد دنیا در وسیعی

McNevin, 2015). يابد مى تحقق زمانى غذايى امنیت 

 نظر از مقوى و سالم کافى غذاى به همواره مردم تمامى که

 طريق اين از باشند داشته دسترسى اقتصادى و فیزيکى

 فعال زندگى يک براى را خود غذايى هاى اولويت و نیازها

 آب منابع از استفاده .(1992، فائو)  کنند تامین سالم و

 استخرهاي سدها، پشت آبی مخازن جمله از داخلی، هاي

 از محصول، تولید هدف با کشاورزي منظوره دو دخر

 اشتغال ايجاد خصوص به پايدار توسعه مناسب راهکارهاي

 پروري آبزي نگرش با روستايی ي توسعه و زايی درآمد و

ترکیـه،  در کشور(. 1393 سیما، خوش و نوري) باشد می

 آب از( هزارتن 51حدود) آن شیالتی تولیدات درصد 3

 را کوچک و طبیعی درياچه 151 حدود و بوده داخلی هاي

 فکر ايران در (.Clickable, 1991) اند نموده ماهی دار

 براى سدها مخزنى هاى درياچه در شیالتى ذخاير ايجاد

 در کرج سد مخزنى درياچه کردن ماهیدار براى بار اولین

 والديکوف بنام گرديد و کارشناسى آغاز 1321 دهه اوايل

 به فائو از کرج سد و مسئوالن زيست محیط سازمان توسط

 که نمايد مى عنوان خود گزارش در وى. شد دعوت ايران

 ذخـايـر نیست قادر کرج سد درياچه غذايى فقر سبب به

 که کرد پیشنهاد و نمايد پشتیبانـى را ماهیان از اقتصـادى

 کمان رنگین آالى قزل با آبى بـوم زيست اين

(Oncorhynchus mykiss )دار ماهی يحىتفر صید براى 

 1942 تا 1945 سالهاى در(. Vladykov, 1964 ) شود

 Coregonus) سفید آزاد ماهى و کمان رنگین آالى قزل

lavaretus) شدند  معرفى درياچه اين به(Walczak, 

1972) . 

خانواده کپورماهیان و اخیرا  قبال متعلق به سفید ماهی

 علمی نام با Rutilus جنس از Leuscinidae خانوادهجزو 

Rutilus frisii kamenesky  (Eschmeyer et al., 

 ماهیان ترين ارزش با و ترين مهم از کیی، (2022

 با مقايسه در سفید ماهی. باشد می جنوبی حوزه اقتصادي
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 از و داشته بااليی اقتصادي ارزش استخوانی ماهیان ساير

 آن باالي سازگاري قدرت و مقاومت به توجه با ديگر طرف

 بیشترين ،خود به صید اصلی رقم اختصاص نتیجه در و

 استخوانی ماهیان صیادي و صید نظام در را اهمیت

 حاشیه کشورهاي ساير حتی و خزر سواحل ايرانی درياي

 نژاد غنی و عبدالملکی) نمايد می باشد ايفا می خزر درياي

 از خزر  درياي  ايرانی  سواحل در سفید  ماهی (.1395 ،

  سواحل تا خزر  درياي  شمالی  قسمت در  ترك  رودخانه

 و  غربی  مناطق در  بخصوص و خزر  درياي  جنوبی  قسمت

  می  زندگی و  پراکنده  اترك  رودخانه  وحتی  انزلی  شرقی

  هاي  رودخانه در  ويژه  به و دريا  شمالی  قسمت در و کند

( 1931 ،  کازانچف) شـود می  مشاهده  بنـدرت  اورال و ولـگا

  درياي  جنوبی  حلسوا در  عمده بطور  ماهی  اين  عالوه  به و

 و  داشته  پراکنش  گمیشان  منطقه تا کورا  رودخانه از خزر

. باشد می  ايران  آبهاي  بومی  آن ذخاير درصد 91  مجموع در

 آن وزن اکثر حد و سال 11 الی 9 ماهی اين سن حداکثر

 سالگی سه سن در معموالً نر ماهی. رسد می کیلوگرم 4 به

 بالغ سالگی 2 در ماده ماهی و لگیسا 2 در موارد اي پاره و

 ,.Rabazanov, et al؛ 1322 ، صیاد رضوي) شود می

 دوکفه را سفید ماهی ي غذا عمده خزر درياي در(. 2019

 Mytilaster و  Cerastoderma lamarki هاي اي

lineatus گرد خرچنگ و گاماروس و                                 

 (Rhithropanopeus harrisii  )می تشکیل کرم ها و 

 فیتوپالنکتون ها از ها رودخانه در سفید ماهیان بچه. هدد

 می تغذيه حشرات الرو و ها فیتوبنتیک و زئوپالنکتون ها و

 . ماهی(1931 کازانچف، ;1322 صیاد، رضوي) نمايند

 بوده خزر درياي استخوانی ماهیان ترين مهم از يکی سفید

 نبود لذيذ و گوشت کیفیت باال، غذايی ارزش به توجه با و

ما قرار  کشور مردم و نشینان ساحل صیادان، توجه مورد

 براي قدم اولین .(1395)عبدالملکی و غنی نژاد،  دارد

 سال در و گرفت انجام 1313 سال در سفید ماهی تکثیر

 مرحوم توسط سفید ماهی بچه تولید مرکز اولین 1335

 احداث شفارود ي رودخانه کنار در فريدپاك مهندس

 تکثیر از حاصل الرو میلیون 239 ،1321 سال در گرديد،

 گیالن شرق و غرب هاي رودخانه در سفید ماهی مصنوعی

 همچنین(. 1332 پناه، عفت و شکوريان) شد رهاسازي

 آبزي صنعت براي گونه اين معرفی براي زيادي تالش هاي

اين . (1324است )دانش خوش اصل،  گرفته انجام پروري

ماهی در محیط استخر  محقق اشاره می کند که رشد اين

تا  215خوب بوده و در يک دوره پرورش به حداکثر وزن 

گرم رسیده است. وي همچنین پیشنهاد می کند که  311

جیره غذايی و نیز پرورش در آب لب شور درياي خزر نیز 

مورد مطالعه قرار گیرد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان 

طاهري  رضا محمد ايران )ايسنا( و به نقل از آقاي سید

 استان کشاورزي جهاد سازمان آبزيان و شیالت امور مدير

 استان کشاورزي آب ذخیره استخرهاي قم، ماهی سفید در

 در 32 سال در کشور در بار اولین شد و براي سازي رها

 پژوهشی معاونت همکاري با تحقیقاتی طرح يک قالب

 مجتمع در استان شیالت کارشناسان توسط استانداري،

 به اقدام ،(ع) االئمه جواد آبزيان پرورش و ورزيکشا

 گرديد استان شور لب و گرم آبهاي در سفید ماهی پرورش

 351 به گرم 2 وزن میانگین از پرورش اول سال در که

رسید ) ايسنا،  کیلوگرم يک وزن به دوم سال در و گرم

(. همچنین بچه ماهیان سفید نیز به صورت تصادفی 1339

 قشالق قزل درياچه نويسنده( در دي، نظر)يا شايد هم عم

 Bahramiکردستان رها سازي شده است ) استان در

Kamangar, Ghaderi, and Hossinpour, 2012 )  و

 هاي سال طی اين محققین گزارش می کنند که  در

 سازمان از شده صادر مجوز اساس بر 1333 تا 1334

گرمی  سفید پنج ماهی بچه عدد هزار 211 ايران، شیالت

 منبع اين به و خريداري کردستان استان شیالت اداره از

 .(1394همکاران،  و الهی فتح گرديد ) معرفی آبی
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 متوسط و شده واقع ايران غربی شمال در زنجان استان

 اقلیم داراي و میلیمتر 341 حدود آن ساالنه بارندگی

 استان در پروري آبزي فعالیت. است خشک نیمه و خشک

 آغاز استخر 14 و کارگاه 9 تعداد با 1325 لسا از زنجان

تن  121گرديد و کل تولید در منابع آب هاي طبیعی برابر 

 و مديريت سازمان اطالعات و آمار معاونت)بوده است 

يک روند  که با (1335 ، زنجان استان ريزي برنامه

برابر  13رسید که  1399تن در سال  2121صعودي به 

 مديريت سازمان اطالعات و مارآ رشد داشته است )معاونت

)که  خندقلو درياچه (.1211 ، زنجان استان ريزي برنامه و

نیز  شور گل درياچه و پري درياچه نام با اهالی بین در

 N365333 جغرافیايی موقعیت شود( در می شناخته

E472733 و ماهنشان شهرستان مرکزي بخش توابع از 

 شهر کیلومتري 25 و زنجان شهر کیلومتري 152

 استان پهنه در طبیعی درياچه دارد و تنها قرار ماهنشان

 نیمه هواي و آب داراي خندقلو درياچه است. زنجان

 کشیدگی و دارد قرار وسیع دشتی میان در بوده و خشک

 بارش طريق از آن آب همچنین است. شمالی – جنوبی آن

 آن پايین ارتفاع دلیل شود و به می تامین جوي هاي

 از حاصل سطحی هاي آب اطراف، هاي ینزم به نسبت

 زمینی زير جريان طريق از زمینی زير هاي آب و بارش

 اين دور تا دور. (1392 فخر، گردد )جاويد می آن وارد

 همراه به وسیع هاي دشت و کشاورزي مراتع را درياچه

 درياچه آب از کشاورزان است. گرفته فرا بلند هاي کوه

 پروران آبزي و کنند  می استفاده کشاورزي مصارف براي

 و دهند )رابط می پرورش ماهی درياچه اين در منطقه

 زيبا، انداز چشم بر عالوه درياچه اين ( و1334 داورپناه،

 .دارد منطقه اين اقتصاد در مهمی تاثیر

 درياچه اين به 1332 سال در خزر درياي سفید ماهی

 آن بودن تصادفی يا و عمدي) است گرديده معرفی

 میزان .(1395)عبدالملکی و همکاران،  (نیست مشخص

 استان در  مختلف هاي سال طی ماهی برداشت و تولید

  .است شده داده نشان 1 جدول در زنجان

 
 سازمان اطالعات و آمار زنجان ) اقتباس از معاونت استان در  مختلف سالهای طی ماهی برداشت و تولید میزان: 1 جدول

 (.1011، 1831زنجان،  تاناس ريزی برنامه و مديريت

 تعداد استخر تعداد کارگاه سال
مساحت 
 استخرها

مزارع و استخرهاي تولید در 
 پرورش ماهی

منابع تولید در 
 )تن( آبهاي طبیعی

جمع کل 
 تولید)تن(

1325 9 14 115 3/24 121 3/194 

1324 2 21 2/139 4/94 111 4/214 

1322 11 25 2/123 4/92 121 5/212 

1323 34 93 3/132 5/122 122 5/243 

1329 52 141 2/199 252 125 323 

1331 22 212 5/213 2/233 125 2/213 

1331 29 91 5/225 9/324 2/153 4/515 

1332 112 141 314 1/222 2/129 3/451 

1333 113 122 5/312 3/421 5/135 2/312 

1332 121 213 3/312 2/493 1/133 5/324 

1335 123 234 3/424 2/312 5/211 2/1112 

1334 135 223 9/925 4/242 423 4/1392 

1332 212 323 2/1133 1421 121 9/1321 

1333 225 391 1114 2211 211 2211 
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1339 231 552 3/1123 1/3592 211 1/3312 

1391 345 322 924 3/3151 2/229 2/5515 

1391 399 924 2212 5291 232 2213 

1392 232 939 1922 9225 223 9433 

1393 222 222 1232 3121 2112 11231 

1392    11195 2112 12213 

1395    11532 2119 13493 

1394    3213 2123 11541 

1392    12113 2121 14223 

1393    15123 2121 12213 

1399    15452 2143 12351 

 

گونه استفاده از پتانسیل هاي منابع آبی کشور و ظرفیت 

هاي بومی که قابلیت آبزي پروري را دارا هستند، در 

توسعه آبزي پروري از اهمیت بسزايی برخوردار می باشد 

(. با 1399؛ شکوهی و بهمنی، 1392)رامین و همکاران، 

( و 1222توجه به اهمیت و بازار پسندي ) رضوي صیاد، 

 نیز قابلیت تولید و  پرورش در آب شیرن ماهی سفید، در

 خندقلو مورد درياچه در آن زيستی وضعیت مقاله اين

 گیرد. می قرار بررسی

 مواد و روش ها 

هکتار تقريبا بیضی  111 تقريبی وسعت درياچه خندقلو با

 شکل بوده و داراي شیب ماليمی می باشد. اين درياچه

عرض دارد. بر اساس  متر 511 و طول کیلومتر 1.2

 تاريخ يابی که در عمق و مختصات تهیه به مربوط عملیات

متر  2گرفت، حداکثر عمق درياچه  انجام 1339/  2/ 22

(. همچنین تنوع 1395بوده است ) عبدالملکی و همکاران، 

زيستگاهی در آن وجود نداشته و فاقد گیاهان آبزي در 

حاشیه و يا داخل آن می باشد. با توجه به خصوصیات ذکر 

ی، شده، براي بررسی خصوصیات فیزيکی و شیمیاي

ايستگاه در پیکره  3پالنکتون ها و موجودات کفزي، 

درياچه خندقلو در اعماق مختلف تعیین شد. نمونه برداري 

از عوامل زيستی و غیر زيستی درياچه ها در ماههاي آذر 

انجام  1339و فروردين ، خرداد ، مرداد و آبان ماه  1333

 گرفت. در دي ماه و بهمن ماه سطح درياچه خندقلو از يخ

ضخیمی پوشیده شده و انجام نمونه برداري میسر نگرديد 

 (.1)شکل 

 

 

 

 

 زنجان استان شهرستان ماهنشان استان خندقلو درياچه در مطالعاتی ايستگاه های موقعیت:  1 شکل
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  بررسی وضعیت صید ماهیان درياچه :

صید تجاري در درياچه خندقلو توسط شرکت تعاونی جهاد 

ور کششی انجام می شود )ملینیکوف، تالش با استفاده از ت

(. اين تور به نوعی از انواع گوشگیر می باشد ولی 2119

بصورت تور پره از آن استفاده می گردد . فصل صید در 

درياچه از پايیز شروع و تا فروردين ادامه می يابد. با توجه 

به اينکه شرکت مذکور در شهرستان طارم استقرار دارد، 

اه هر هفته يکبار پره کشی در درياچه لذا به علت دوري ر

متر،  211صورت می گیرد. تور مورد استفاده داراي طول 

سانتی متر و  2تا  5متر، اندازه چشمه  3ارتفاع حدود 

می باشد. پره کشی در چهار نقطه در  141گلفتی نخ 

(. ماهیان درياچه 2اطراف درياچه انجام می گیرد )شکل 

  توفاك، سرگنده، کپور وشامل کپور ماهیان چینی )فی

آمور(، سیاه ماهی، ماهی کاراس و نیز تعداد اندکی ماهی 

در درياچه رهاسازي  1332سفید درياي خزر  که در سال 

 شده است. 

پس از باال کشیدن تور و تخلیه صید تجاري انجام شده 

توسط تیم  سفید توسط صیادان شرکت تعاونی، ماهیان

ي آب هاي داخلی بندر تحقیقاتی پژوهشکده آبزي پرور

 انجام آنها سنجی زيست و گرديده جدا صید انزلی، از

گرفت. طول ماهیان با استفاده از تخته زيست سنجی با 

سانتی متر و وزن ماهیان با استفاده از ترازوي  5/1دقت 

(. 13گرم اندازه گیري گرديد )شکل  11صحرايی با دقت 

از پنس ظريف  فلس ماهیان سفید صید شده نیز با استفاده

از محل هاي مناسب )باالي خط جانبی و زير باله پشتی( 

برداشته و جهت تعیین سن ماهیان در دفترچه هاي 

زيست سنجی با ذکر تاريخ و نوع گونه قرار داده شد و با 

( Chugunova , 1959) استفاده از روش هاي استاندارد

 داخلی هاي آب پروري آبزي در آزمايشگاه پژوهشکده

 .ین سن انجام گرفتعیت

همچنین ضريب شرط وضعیت از طريق فرمول زير 

 محاسبه گرديد:

 
وزن ماهی  Wضريب شرط وضعیت،  Kکه در اين فرمول 

طول چنگالی به سانتی متر می باشد. رابطه  Lبه گرم و 

 طول و وزن نیز از فرمول زير محاسبه گرديد :

 
گالی طول چن Lوزن ماهی به گرم،  Wکه در اين فرمول 

ضرايب رابطه طول و وزن می  bو  aبه سانتی متر و 

 باشند. 

 

 

 

 

 

 
 خندقلو درياچه ماهیان سنجی زيست و تجاری صید:  2 شکل
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  نتایج

 بررسی دوره طی در خندقلو ياچه در در آب حرات درجه

 تا 1339 ماه  آذر در گراد سانتی درجه 3/3 حداقل از

 نوسان در ماه دادخر در گراد سانتی درجه 22/3 حداکثر

 ± 4/35 برابر خندقلو سد آب دماي ساالنه میانگین. بود

 بوده( . X ± SD) است بوده گراد سانتی درجه 15/9

 و بهمن در خندقلو سد درياچه که است ذکر به الزم. است

 اکسیژن میزان میانگین. بود زده يخ ماه اسفند اواخر تا

 با  9/5 ± 1/33 خندقلو درياچه سطح در شده ثبت

 2/11 آن کف در و 11/4 و 3/2 بترتیب حداکثر و حداقل

 گرم میلی 9/3 و 2/2 بترتیب حداکثر و حداقل با  2/2 ±

 میانگین با درياچه آب شفافیت. گرديد سنجش لیتر در

 بترتیب آن حداقل و اکثر حد و متر سانتی 39/3 ± 12/2

 نشان نتايج. است شده گیري اندازه متر سانتی 11 و  41

 تروفی نظر از مختلف، شاخص هاي اساس بر که ددا

 فوق تا يوتروف هاي درياچه طبقه در خندقلو درياچه

 کننده محدود عنصر فسفر همچنین. دارد قرار يوتروف

 خصوصیات زير جدول در باشد می تولیدات نظر از درياچه

 است. شده آورده درياچه شیمیايی و فیزيکی
 

 

 خندقلو سد درياچه در بررسی مورد مختلف ماههای در هیدروشیمی رهایفاکتو میانگین مقدار:  2 جدول
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 شامل خندقلو درياچه همانگونه که ذکر گرديد ماهیان

 کپور سرگنده، ماهی ماهی فیتوفاگ،) چینی ماهیان کپور

 شده توسط مديريت رهاسازي( آمور ماهی و معمولی

 سطتو شده رهاسازي) سفید ماهی استان زنجان، شیالت

 مانند بومی ماهیان از برخی و( تصادفی بصورت شیالت

 1339 لغايت 1329 سال هاي طی. باشد می ماهی سیاه

 1329 سال در تن 3 از خندقلو درياچه ماهیان صید میزان

، 3 شکل است. در بوده نوسان در 1332 سال در تن 24 تا

 لغايت 1329 سالهاي طی درياچه ماهیان صید میزان 

 . است شده دهدا نشان 1339

 

 

 

 

 

 

 

 
 1831 لغايت 1831 سالهای طی خندقلو درياچه در ماهیان صید روند:  8 شکل

 

 

 ماهیان صید میزان شود می مالحظه نمودار از بطوريکه

 سال در تن 3 از و بوده اخیر سال 11 طی نوساناتی داراي

 از. است بوده نوسان در 1332 سال در تن 24 تا 1329

 است، نشده انجام بخوبی صید اي گونه تفکیک آنجائیکه

 موجود صید در ها گونه از يک هر سهم از برآوردهايی تنها

 به نزديک فیتوفاگ ماهی 1339 سال در بطوريکه. بود

 1/3 آمور ماهی درصد، 12/2 سرگنده ماهی ، درصد 21/2

 اختصاص بخود را صید از درصد 11/3 کپور ماهی و درصد

لب در فون ماهیان درياچه حضور است. نکته بسیار جا داده

به درياچه  1332ماهی سفید درياي خزر بود که در سال 

معرفی گرديده بود که عمدي و يا تصادفی بودن آن 

مشخص نمی باشد. میانگین طول ماهی سفید صید شده 

سانتی متر با حداقل  1/21 ± 3/1در درياچه خندقلو برابر 

  24و  33و حداکثر طول بترتیب 

 ± 292متر بوده است . میانگین وزن اين ماهی سانتی 

 1211و  442گرم با حداقل و حداکثر وزن بترتیب  1121

گرم بوده است . در نمونه هاي بررسی شده، دامنه سنی 

 42ساله  2سال بوده و ماهیان  5و  3ماهیان صید شده از 

 (.  n=  4درصد صید را بخود اختصاص داده اند ) عدد 

 ± 22/1ماهیان سفید درياچه برابر ضريب شرط وضعیت 

 2243/3بوده است. همچنین رابطه طول و وزن برابر  23/1

L 11554/1  =W  4331/1 ؛ 2بوده است )شکل  =R
2.) 
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 : رابطه طول و وزن ماهی سفید درياچه خندقلو 0شکل 

 

در بررسی محتويات معده ماهیان صید شده مقدار زيادي 

 Macrobrachium) رياچهاز میگوهاي موجود در د

niponnes) که در نمونه هاي ارسالی  است داشته حضور

براي موزه جانورشناسی لندن گونه مزبور توسط پروفسور 

De Greev   وضعیت  5مورد تايید قرار گرفت. در شکل

ماده نشان داده شده است.  و ماهیان سفید نر گناد

ان در بطوريکه از تصاوير مشاهده میشود گناد اين ماهی

 مراحل باالي رسیدگی جنسی قرار داشته اند. 

 

 

 

 ماده و نر ماهیان گنادی وضعیت و خندقلو درياچه در شده صید سفید ماهیان:  1 شکل
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 بحث
 که هستند ارزشمندي هاي سرمايه منزله به درياچه ها

 تأمین پیرامون، محیط در زيرزمینی هاي آب تنظیم

 اقلیم خرد تعديل ،پرندگان و وحش حیات نیازهاي

 … و ماهیان و آبزي پرندگان صید شکار، ،(میکروکلیما)

 زيستی، هاي فاکتور .آنها است از منطقی حفاظت گرو در

 تاثیرات که است عواملی مهمترين از شیمیايی و فیزيکی

 بهبود بر طريق آن از و پرورشی آبزيان حیات در را بسزايی

 سبب کدام هر کاهش و افزايش و دارد آبزي کیفیت

. گردد می آبزي زندگی طبیعی ي چرخه در اختالل

 آن در ماهی که محیطی شیمیايی و فیزيکی شرايط

 آن مقاومت و رشد روي بر اي عمده تاثیر کند می زندگی

 حمله عفونی، بیماريهاي برابر در آبزيان ساير همانند

 کارايی و بازدهی ماهی، رشد کیفیت و سرعت انگلها،

 و محیطی عوامل تمامی شناختن. دارد ماهی پرورش

 و رشد با ماهیان تولید در فاکتورها اين بهینه میزان کنترل

 ويژگیهاي اينکه ديگر نکته. کند می کمک خوب سالمتی

 درجه و محلول اکسیژن میزان ،pH مانند آب کیفی

 قابل نحو به را آب در محلول مواد تواند می آب حرارت

 در مس و روي فلز مثال وانعن به دهد تغییر اي مالحظه

 آسیبهاي معین غلظت يک با قادرند اسیدي و نرم آبهاي

 غلظت همان با حالیکه در کنند وارد آبششها به اي کشنده

 سختی و 2 از باالتر pH با) قلیايی و سخت آبهاي در

 تقريبا( لیتر هر در کلسیم کربنات گرم میلی 211 از باالتر

 از(. 1322 پیغان، و یعبداهلل مشائ) هستند سمی غیر

 سد درياچه در آبی گرم ماهیان پرورش محدوديت هاي

می  زمستان ماه هاي  از برخی در درياچه زدن يخ خندقلو

 و داشته وجود ماه آذر اواخر از بستن يخ احتمال باشد و

 روز 21 میانگین با بهمن و دي ماه هاي در يخبندان اوج

 شده ذکر رآما اساس بر مجموع در افتد. می اتفاق

 پرورش کننده محدود عوامل از سال در روزه 15 يخبندان

 محسوب درياچه اين در آبی سرد و آبی گرم از اعم ماهی

 سطح در شده ثبت اکسیژن میزان میانگین.  گردد می

 2/2 آن کف در و لیتر در گرم میلی  9/5 خندقلو درياچه

 و مطلوب حد در که گرديد سنجش لیتر در گرم میلی

 Boyd (1923). است داشته قرار پروري آبزي ندارداستا

  براي  تحمل  قابل  اکسیژن  غلظت  حداقل  که  داشت  بیان

 در  ماهی  که دارد  زمانی  مدت  به  بستگی استخرها در  ماهی

   اکسیژن در  است  ممکن  ماهی  يک گیرد قرار می  شرايط  آن

 چندروز  نه ماا ساعت، چند  مدت  به لیتر در گرم میلی 1/5

  ارتباط  اکسیژن  غلظت  حداقل  اينکه ديگر. بماند  زنده

 و  فیزيولوژيکی  شرايط و  ماهی  اندازه و  نوع با  نزديکی

 گرمابی ماهیان. دارد فاکتورها ديگر و  شده  حل مواد  غلظت

 ماهیان از گروهی پیداست نامشان از که همانطور

 سريع تغییرات و شديد سرماي در که هستند گرمادوست

 و ماهیان اين بدن ساز و سوخت. دارند زيادي تحمل ، دما

 در و میشود کم حرارت درجه کاهش با آنها غذايی نیاز

 رشد قدرت.  گردد می متوقف سانتیگراد درجه 2 دماي

 بهتر سانتیگراد درجه 21 باالي دماي در ماهیان اين سريع

 میزان اتتغییر به نسبت ماهیان اين.  گردد می آشکار

 آبهاي در است قادر و داشته بااليی تحمل آب داخل امالح

. نمايد زندگی نیز  pH=  9  با قلیايی آبهاي و شور لب

 در بیشتر و کیلوگرم 21 تا برخی و بوده سريع آنها رشد

 اين ترين عمده که ماهیان کپور.  رسند می مساعد شرايط

 و آب داخل کفزي موجودات از می باشند ماهیان

 قادر گروه اين. کند می تغذيه بزرگ زئوپالنکتونهاي

 نیز گیاهی هاي دانه و آبزي گیاهان پوسیده مواد از هستند

 ارزش با مـاهیان از يکی سفید مـاهی. نمايد تغذيه

 درياي ايرانی سواحل صیادي و صید در باال بسیار اقتصادي

 فروش، قیمت و صید میزان لحاظ به و باشد می خزر

 محسوب استخوانی ماهیان صیادان براي اهیم مهمترين

 را استخوانی ماهیان کل صید%  51 از بیش.  گردد می

 درآمد در ماهی اين نقش و دهد می تشکیل سفید ماهی

 اساسی اهمیت از و بوده فوق مقدار از بیش صیادان

  .باشد می برخوردار

در تحقیق حاضر میانگین طول ماهی سفید صید شده در 

 حداکثر و حداقل با متر سانتی 1/21لو برابر درياچه خندق

است )تعداد نمونه  بوده متر سانتی 24 و 33 بترتیب طول

( میانگین طول چنگالی 1211عدد(. فضلی و همکاران ) 4

 –99و  1392-93ماهی سفید در سال هاي بهره برداري 
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سانتی متر گزارش نمودند.  4/32و  3/33به ترتیب  1393

ن اختالف، تعداد اندك نمونه ماهی يکی از علل مهم اي

بررسی شده در درياچه خندقلو در مقايسه با تحقیقات 

انجام شده در سواحل ايرانی درياي خزر می باشد. اگر چه 

عواملی مانند نوع تغذيه و نیز عوامل زيست محیطی محل 

زندگی ماهی و صید و بهره برداري می توانند بر روي رشد 

 (.  Wootton, 1998) بگذارندماهیان تاثیرات خود را 

 ماهی سفید در درياچه خندقلو برابر وزن و طول رابطه

W= 0.0058 L 
 بین رابطه در است. معموالً بوده 3.2463

 3 به نزديک يا و 3 برابر خط شیب يا b مقدار وزن، و طول

 خود بدن ابعاد تمام در که ماهیانی(. King, 2007) است

 باشد، 3 برابر خط شیب ارمقد يعنی دارند، يکسانی رشد

 3 از بزرگتر b مقدار اگر. هستند ايزومتريک رشد داراي

 3 از کمتر اگر و مثبت آلومتريک رشد داراي موجود باشد

 ,Wootton)است  منفی آلومتريک رشد داراي باشد

در رابطه طول و وزن  bبا توجه به مقدار ضريب  (.1998

می باشد، رشد   3ماهی سفید درياچه خندقلو که بیشتر از 

  اين ماهی در درياچه ايزومتريک بوده است.  

 خندقلو برابر درياچه سفید ماهیان وضعیت شرط ضريب

 نسبی وزن و چاقی محاسبه گرديد. ضريب 23/1 ± 22/1

 و 1321-21 برداري بهره سالهاي طی سفید ماهی

 ضريب میانگین. است داشته کاهشی روند 1339 -1391

 (.1391 همکاران، و فضلی) رسید 23/1 به 23/1  از چاقی

 چاقی ضريب میانگین( 1392) همکاران و همچنین فضلی

 29/1±13/1( ساري) گهرباران سواحل در سفید ماهی

 وضعیت از اطالعاتی چاقی ضريب .نمودند گزارش

 دهد می نشان را سالمت با مرتبط ماهی فیزيولوژي

(Kumolu and Ndimele, 2010). يبضر باالي مقادير 

باشد  می موجود زيست محیط مناسب شرايط بیانگر چاقی

(Blackwell et al., 2000 .)بخصوص متعددي عوامل 

 و تغذيه هوا، و آب جغرافیايی، موقعیت مختلف، فصول

 تحت را ماهی يک چاقی ضريب است ممکن گنادها توسعه

 شرط ضريب شاخص از. (Froese, 2006) دهند قرار تاثیر

 شود می استفاده ماهیان رشد کیفی بیارزيا براي وضعیت

(Anderson and Neumann, 1996.) 

 Rezayev and Zarbaliyeva (1921) گزارش اساس بر

 میکرو از سفید ماهی الروهاي خزر درياي غربی سواحل در

 زئوپالنکتونها از اساسا قد انگشت مرحله در و ارگانیزمها

 زي از اولیه سنین در سفید ماهی. نمايد می تغذيه

 تدريج به و کرده تغذيه( دافنی روتیفرها،) جانوري شناوران

 حتی و ها کفزي حشرات، و الر پشه، و الر از تغذيه به قادر

. شود می مهرگان بی از بعضی و پوستان سخت و تنان نرم

 منحصرا آن تغذيه کند می رشد سفید ماهی که همانطور

 متر، سانتی 21 از بیش طول در و باشد می بنتوزها از

  Mytilaster lineatusاي دوکفه و گرد خرچنگ از اساسا
 غذايی اقالم دامنه ماهی اين رشد با و مینمايد تغذيه

 بین. يابد می گسترش ماهی اين توسط شده مصرف

 نشده مشاهده تفاوتی ماده و نر ماهیان غذايی طبیعت

 در ماهی اين غذايی طیف اصلی عناصر از نرمتنان. است

 گزارش اساس بر. باشد می سنی گروههاي کلیه

Abdulrakhmanov ماهی اصلی غذاي 1942 سال در 

 میگوها و پودها آمفی نرمتنان، عمده بطور را بالغ سفید

 دارد می بیان 1931 سال در کازانچف. دهند می تشکیل

 خرچنگهاي از میانی خزر غربی سواحل در سفید ماهی که

 صورت در سفید ماهی. کند می تغذيه نیز( Crab)گرد

 دوکفه صدف مانند اصلی غذاهاي به دسترسی

 خرچنگ و Balanus پوست سخت ، Cerastodermaاي

 به اينصورت غیر در و نمايد می تغذيه آنها از Crab گرد

 حجم شدن پر تا و آورده روي تصادفی يا فرعی غذايی مواد

 – 1325 کمر، زرين) نمايد می استفاده آنان از روده

 میگوها ، خندقلو درياچه در که رسد می بنظر(. 1322

 سفید ماهی و دهند می تشکیل را ماهی اين اصلی غذاي

 اين که اي عديده مشکالت وجود با خندقلو درياچه در

 توجهی قابل رشد از باشد، می روبرو آن با درياچه

 . است بوده برخوردار
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 توصیه ترویجی 

روتئین رشد روزافزون جمعیت و نیاز جامعه به تامین پ

ايجاب می کند که توسعه آبزي پروري پايدار با بهره 

برداري از منابع آبی مستعد صورت گیرد و مخازن آبی 

پشت سد ها از منابع بالقوه توسعه آبزي پروري در سطح 

کشور به حساب می آيند. تنوع بخشی گونه هاي پرورشی 

. و به ويژه گونه هاي بومی از اهمیت بسزايی برخودار است

 کاهشپرورشی از طريق  هاي گونه بخشی تنوعوريکه بط

 مختلف، هاي بیماري بروز مواقع در پروري آبزي ريسک

 پرورش درآمد افزايش جايگزين، مختلف هاي گونه داشتن

 اشتغال کشور، در آبزيان تولید افزايش آبزيان، دهندگان

 توسعه امکان که هايی بخش در) روستايی توسعه زايی و

به توسعه آبزي پروري مسئوالنه  (،ندارد وجود کشاورزي

می نمايد. اين مسئله از اهداف و سیاست  را شايانی کمک

هاي اصلی سازمان شیالت ايران و موسسه تحقیقات علوم 

( Rutilus frisiiشیالتی کشور می باشد. ماهی سفید )

بومی درياي خزر است، از پتانسیل و  هاي که يکی از گونه

 پروري حصر به فردي براي آبزياستعدادهاي خاص و من

 برخوردار بوده و مطالعات در کشور و تحقیق حاضر نشان

 زيست نامساعد شرايط به نسبت سفید ماهی که دهد می

 شايسته و بوده برخوردار بااليی بسیار مقاومت از محیطی

 قابل ماهی يک بعنوان سفید ماهی به بیشتري توجه است

پیشنهاد می شود که گیرد.  صورت آبی منابع در پرورش

گرم براي ماهیدار کردن  11ماهی سفید در اوزان باالي 

 آن جامع مطالعات با همراه)منابع آبی مستعد و مناسب 

 .رهاسازي گردد (آبی منبع

 

 منابع 

 استان در خزر درياي سفید ماهی . پرورش1339، ايسنا

 از )  ،3/2/11211در شده بازيابی يابد. می توسعه قم

https://www.isna.ir/news/qom-
 -در -خزر -درياي -سفید -ماهي -پرورش/4433

 يابد -می -توسعه -قم -استان

 زمین ريخت شواهد بررسی ،1392،.ب فخر، جاويد

 زمین فصلنامه. ماهنشان منطقه در ساختاري و ساختی

 .29 – 94 صفحات. 4 شماره دوم، سال ساخت،

) . پرورش بازاري ماهی سفید 1324اصل، ع.،  خوشدانش 

Rtilus frisii kutum )  درياي خزر. مجله علمی

 .29-53شیالت ايران، تهران صفحات 

 هاي جاذبه. 1334 ،.ر. غ داورپناه، و. ر. ع رابط،

 استان طبیعی منابع هاي عرصه موجود اکوتوريستی

 اهکارهاير اي منطقه همايش مقاالت مجموعه. زنجان

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه جغرافیا، ازديدگاه توسعه

 .آستارا

 معرفی و . شناسايی1392نفر(.  14رامین، م. و همکاران )

کشور.  داخلی هاي آب پروري آبزي هاي ظرفیت

کشاورزي، تهران.  ترويج و آموزش تحقیقات، سازمان

 صفحه. 29

 موسسه.  سفید ماهی.  1322 ،. ب ، صیاد رضوي

 .ص 145. تهران ، ايران شیالت آموزش و حقیقاتت

. بررسی فیزيولوژيکی  1322 -1325زرين کمر ، ح . 

تغذيه و عادات غذايی ماهی سفید در محدوده بندر 

انزلی . پايان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد 

 ص. 142اسالمی واحد شمال تهران ، تهران .

 و تکثیر اريخچهت. 1332 ،.ا پناه، عفت و. م ،شکوريان

 ،2 و 1 گیالن شیالت فصلنامه. ايران در ماهی پرورش

  .9-13 بندر انزلی. صفحات

 آب منابع . پتانسیل يابی1399شکوهی، ع. ر. و بهمنی، ا.، 

 حساب به آبی از بودجه آبزي پروري به تخصیص براي

 شانزدهم، ايران، سال آب منابع نیامده. مجله تحقیقات

 . 341 – 323: صفحات 1شماره 

  خزر و حوزة  درياي  . ماهیان 1931.   ، ان  ، اي  کازانچف

  . سازمان 1321.  شريعتی  ابوالقاسم  . ترجمه  آبريز آن

.   . تهران  ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت  و انتشارات  چاپ

  .صفحه 121

 پرورش و . بهداشت1322و پیغان، ر.،  . م ، مشائی عبداهلل

 121انتشارات نوربخش، تهران. گرمابی.  ماهیان

 صفحه. 

https://www.isna.ir/news/qom
https://www.isna.ir/news/qom
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.ماهیان استخوانی  1395، ش. و غنی نژاد ، د.  عبدالملکی

درياي خزر : زيست شناسی ، صید و صیادي ، بازسازي 

 ذخاير. موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، تهران.

 صفحه. 219

. مطالعه سد خاکی  1395، ش. و همکاران.  عبدالملکی

اهنشان  استان زنجان.موسسه خندقلو  شهرستان م

 صفحه. 134تحقیقات علوم شیالتی کشور، تهران.

. 1394فتح الهی، ت.، زادمجید، و. و بهرامی کمانگر، ب.، 

شاخص هاي تولید مثلی جنس نر ماهی سفید 

(Rtilus frisii .ساکن در رودخانه قشالق سنندج )

نشريه توسعه آبزي پروري، سال يازدهم، شماره چهارم، 

 .  42 – 23ت صفحا

 ،.ش عبدالملکی، ،.ر پورغالم، ،.ر. غ دريانبرد، ،.ح فضلی،

. 1391 ،.ا. س صفوي، و. ا پورغالمی، ،.ع. غ بندانی،

 Rutilus frisii) سفید ماهی ذخاير کیفی بررسی

kutum Kamensky, 1901 )طی خزر درياي در 

 شیالت علمی مجله. 1321- 1391 سال هاي

 .53- 42 صفحات. 2 ايران،شماره

. 1392 ،.ا. ع نباز،اج و. م نادري، ،.ر. غ دريانبرد، ،.ح فضلی،

 ماهی نسبی چاقی ضريب و چاقی ضريب تغییرات

 درياي شرقی سواحل در (Rutilus kutum) سفید

 شناسی زيست پژوهشی-علمی مجله(. گهرباران) خزر

 .15 -22 صفحات. 21  شماره.  11 دوره دريا،

 ،.ع. غ بندانی، ،.ر. غ دريانبرد، ؛.م بورانی، صیاد ،.ح فضلی،

 و ذخاير ارزيابی. 1211(. نفر 13) همکاران ساير و

 در استخوانی ماهیان ذخاير از برداشت وضعیت بررسی

 موسسه(. 1392- 99) خزر درياي ايرانی سواحل

 صفحات تعداد. تهران کشور، شیالتی علوم تحقیقات

33.   

و تکنولوژي صید . ادوات صیادي 2119ملنیکوف، و. ن.، 

. موسسه 1333ماهی. ترجمه علی اصغر خانی پور، 

 صفحه.   222تحقیقات شیالت ايران، تهران. 

 ريزي برنامه و مديريت سازمان  اطالعات و آمار معاونت

 زنجان استان آماري سالنامه .1335.  زنجان استان

 و جنگلداري کشاورزي، -پنجم فصل ، 1332 سال

 .223صفحه  .شیالت

 ريزي برنامه و مديريت سازمان  اطالعات و آمار ونتمعا

 زنجان استان آماري سالنامه. 1211.  زنجان استان

 و جنگلداري کشاورزي، -پنجم فصل ، 1399 سال

 .53 صفحه .شیالت

بر  شیالت . نقش1393 ر. سیما، خوش و ا. ق.  نوري،

 برآبزي با تاکید روستايی ي توسعه و درآمدزايی

 و راهکارها پايدار، توسعه المللی بین پروري. کنفرانس

 محیط طبیعی، منابع کشاورزي، محوريت با ها چالش

گردشگري،تبريز.   و زيست
.https://civilica.com/doc/354595 
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Abstract 

In order to investigate the status of Caspian Sea kutum (Rutilus frisii) released to Khandaghlou Dam 

reservoir, a sample of fish fauna was carried out for one year. The Caspian Sea kutum was introduced 

to this reservoir in 2003 (It is not clear that it was deliberate or accidental). The results showed that 

the mean length of Caspian kutum caught in the Khandaghlou reservoir was 42.1 ± 3.1 cm with a 

minimum and maximum length of 38 and 46 cm, respectively. The average weight of this fish was 297 

± 1120 grams with a minimum and maximum weight of 667 and 1400 grams respectively. In the 

samples, the age range of this species was 3 and 5 years old, and the 4-year-old fish had comprised 

67% of the catch (n= 6). The condition factore coefficient of the Caspian Sea kutum of the lake was 

equal to 1.48 ± 0.27. Also, the relationship between length and weight of this fish was equal to 

W=0.0058 L 3.2463, which indicates the isometric growth of this fish in the lake. In examining the 

contents of the stomach of caught fish there was a large amount of the shrimp of the lake 

(Macrobrachium niponnes) which was confirmed by Professor De Greev in samples transmitted to the 

London Zoology Museum. Also, the female gonads were in the fourth stage of sexual maturity. It 

seems that due to the high adaptability of Caspian Sea kutum, this species can be identified as one of 

the most suitable options for the development of the country's aquaculture industry using native 

species.It seems that white fish can be one of the suitable options for the development of the country's 

aquaculture industry using native species. 
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