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 چکیده

به ان پشت سد بوستان، استان گلست اچهیدر در در فصول مختلفی بکار برده شده قالب دست دیابزار ص ییکارا یبا هدف بررس مطالعه، نیا

، با استفاده 0928 زییتا پا 0921از زمستان  ادانیصورت گرفته توسط ص دیاز ص ،سددریاچه پشت موجود در  انی. اطالعات ماهاجرا درآمد

 Cyprinusی )معمولشامل: کپور انیاز انواع ماه یقطعه ماه 022کل تعداد دست آمده است. در به 9و  9 یهاشکل با شمارهیاز قالب ج

carpio)، ماهاهیس( ی رازیCapoeta razii)، کاراس (Carassius gibelio) کولهزیو ت( یHemiculter leucisculus) وسط ت

دست هب جیبا توجه به نتا .میگو و خمیر بوده است های بکار برده شده در صید با قالب دستی با استفاده از دو طعمهطعمهشد.  دیص ادانیص

رفته شده، گ تمیوابسته لگار ریکه از متغ یاز مدل دهبا استفا دیص زانیبر م یوراندازه قالب، نوع طعمه، فصل و مدت زمان غوطه ریثأآمده از ت

ا طعمه کپور ب یماه دیص زانیاند. مداشته ماهیانکپور دیص زانیبر م یداریمعن ریثأت ،در مدل یمورد بررس یکه تمام پارامترها شدمشخص 

با  0928و تابستان و پاییز  0921در فصول زمستان سال  % 011به میزان  ریبا طعمه خم دیص زانیاز م شتریب یداریطور معنهب گویم

 دینداشتند. ص ی رازیماهاهیس دیص زانیبر م یداریمعن ریثأت یوربوده است. اندازه قالب و زمان غوطه  9و  9های شماره استفاده از قالب

درصد با قالب شماره  1/44میزان به 0928که بیشترین درصد صید در فصل پاییز  صورت گرفت ریخمطعمه  فقط با استفاده از یماهاهیس

 رشیکه مورد پذ ییهاه از طعمهاستفادو همچنین که اندازه قالب نتایج این مطالعه نشان داد  .بود 9درصد نیز با قالب شماره  1/40و  9

  .خواهد شد دیص شیباعث افزاگذار بوده و در میزان و صید انواع ماهی تأثیرشود یم یماههر گونه 

 

 .فصول مختلف، سد بوستان، استان گلستان ی،قالب دست کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

 ریساخت در مسانسان یهاسازه نیاز جمله مهمتر

 دیاست که با اهداف تول یمخزن یها، سدهارودخانه

و  یکشاورزمصارف  یآب برا هیته ل،یبرق، کنترل س

تولیدات (. 0924 ،یلی)اسماع شودیاحداث م یخانگ

ها پایه و اساس شبکه غذایی آبزیان را اولیه در دریاچه

مخازن آبی (. Deines et al., 2015تشکیل می دهد )

د که با نتو پویایی هس ههای اکولوژیک پیچیدمتسیس

 ,.Ccopa et al) باشندهای بشری در تعامل میفعالیت

 تیپشت سدها عالوه بر اهم یهااچهیدر. (2007

 عنوانبه زین شناختیبوماز نظر  یاجتماع-یاقتصاد

و  ندیآیشمار مبه یماه دیدر تول یمنابع با ارزش

 یآلمحلول و بار مواد  ییمواد غذا یحجم باال لیدلبه

 یبارور یهاستمیس ءجز زیوارد شده از حوضه آبر

کنند. یم نیمأرا ت انیآبز ییهستند که مواد غذا

ها اچهیدر در)تولیدات(  یتروف تیو وضع هیاول داتیتول

ونه هرگ ازینشیو پ انیآبز ییو اساس شبکه غذا هیپا

 دیباشند و در توان تولیم اچهیدر در یالتیش تیفعال

 نیریشآب  یهااچهیاز در یو استحصال ماه

نده کن نییتع یفاکتورها زانیبا م یادیز یهمبستگ

 یاکخ شکل یها، شاخصلیکلروف لیاز قب دیتوان تول

ها فسفر کل و ازت آن نی)مهمتر ی، مواد مغذاچهیدر

 یاز فاکتورها گرید یو برخ یکیالکتر تیکل(، هدا

و همکاران،  یدارد )محمد اچهیآب در ییایمیشکویزیف

 متنوع است. بسته اریها بسبا قالب دیص روش (.0924

 تسیز طیمح طیو شرا انیماه یستیز اتیبه خصوص
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در ساختمان و  ئیجز راتییتغ جادیتوان با ایها مآن

بداع ا دیص وهیقالب، تنوع الزم را در ش یریروش بکارگ

م ک ازیها، نبا رشته قالب دیص یهاتیاز مز یکیکرد. 

 همچنیناستفاده در عرشه است.  وردم یها به فضاآن

 ریاز سا یریگها که امکان بهرهگاهدیاز ص یاریدر بس

ا هاز قالب یراحتهتوان بیم، وجود ندارد دیص یابزارها

. (0925، ایران) استفاده کرد یریگیماه یبرا

بودن  تیفیبا قالب تازه و با ک دیص یژگیو نیمهمتر

ه ب یماه کهاست  لیدل نیبه ا یتازگ نیاست ا دیص

تواند تنفس کرده و یم ،دام افتاده امکان حرکت دارد

 .(Botta et al., 1987) زنده بماند

در خصوص استفاده از قالب و صید در مخازن 

پشت سد در ایران مطالعاتی انجام شده است. در 

 Eighaniو  Paighambariای که توسط مطالعه

( به بررسی ترکیب و نرخ صید و درصد ماهی 9101)

ای و صید شده زیر اندازه بلوغ با دو نوع قالب دایره

جی شکل با طعمه طبیعی و مصنوعی با استفاده از 

و  Paighambariقالب دستی پرداختند. همچنین 

 0921تا تابستان  0924( از زمستان 9191همکاران )

شد به مقایسه در سد درودزن استان فارس انجام 

فصلی ترکیب صید، تنوع زیستی و فراوانی طولی 

و همکاران   Eighaniماهیان صید شده پرداختند.

( نیز تأثیر نوع و اندازه طعمه بر کارایی صید 9108)

قالب در خلیج فارس را مورد بررسی قرار دادند. در 

تحقیقات انجام شده هیچکدام به بررسی تأثیرکارایی 

 طور خاصایسه آن در فصول مختلف بهابزار قالب و مق

نپرداختند. در مجموع هدف از انجام این مطالعه 

 برداریبررسی تأثیر اندازه قالب و نوع طعمه در بهره

از ذخایر دریاچه پشت سد بوستان، استان گلستان 

تواند مطالعه حاضر میپردازد. عالوه بر این می

رد مو انیرا در مورد وضعیت ماه یدیاطالعات مف

ی شناختبرداری در منطقه مورد بررسی از نظر بومبهره

نشان داده برداری از ذخایر و مدیریت صحیح در بهره

قالب دستی، ترکیب و نرخ  ییکاراو برآورد خوبی از 

  .دیآن منطقه را ارائه نماصید در 

 هامواد و روش

سد بوستان  ها:آوری دادهمنطقه مورد مطالعه و جمع

شهرستان کالله در  یلومتریک 5در ( 0)شکل 

 زیحوضه آبر یآبراهه اصل یشهر رو یغربشمال

 منظورشهرستان گنبد به یلومتریک 95گرگانرود و 

ساحل  یهکتار از اراض 4911حدود  یتوسعه کشت آب

ات از خسار یریو جلوگ انیراست گرگانرود، کنترل طغ

نوع  ازاحداث شده و  0989در سال  لیاز س یناش

 
 .مورد مطالعه در کشور و استان گلستان تیموقعنقشه  -0شکل 
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 51مخزن سد حدود  .همگن است یاکخ یسدها

و  یدارد )بهرام رهیذخ تیمترمکعب ظرف ونیلیم

حوضه گرگانرود  نیا یرودخانه اصل (.0921همکاران، 

 یایمختلف به در یهاشاخه افتیاست که پس از در

  (.0924و همکاران،  یلی)اسماع زدیریخزر م

 فصلی صورتبه اطالعات آوریجمع و بردارینمونه

 انصیاد شده توسط گرفته صورت صید از تصادفی و

 پاییز تا 0921از زمستان سال  بوستان سد در واقع

روز و هر روز نیز  9صورت ماهانه و در هر ماه به 0928

ریزی با استفاده از ساعت عملیات قالب 8تا  4بین 

صورت گرفت.  9و  9های شکل با شماره Jهای قالب

طعمه استفاده شده در قالب نیز از خمیر و میگو بوده 

طور به 0921در زمستان ی، ورمدت زمان غوطهاست. 

 0928در فصل بهار  ،قهیدق 091تا  01حدود  نیانگیم

 991تا  5، در فصل تابستان از قهیدق 41تا  01 بین

متغیر  قهیدق 491ا ت 5در حدود  زییدر فصل پاو  قهیدق

آمار و اطالعات صید به تفکیک میزان صید . بوده است

  .ها درسال ثبت شدو نوع گونهبا استفاده از ابزار صید 

جهت بررسیییی تأثیر اندازه ها: تجزیه و تحلیل داده

وری بر قالب، نوع طعمه، فصیییل و مدت زمان غوطه

ماهی کپور ) ید  ( و Cyprinus carpioمیزان صییی

یاه مدلCapoeta raziiی رازی )ماهسییی های ( از 

شد. برای انتخاب بهترین مدل از  ستفاده  رگرسیونی ا

فاده اسیت معیار آکائیکه و ضیریب تعیین تعدیل شیده

  شده بیان ینتروپآبر اساس مفهوم آکائیکه  اریمع شد.

شان م ست و ن ستفاده از  دهدیا  یمدل آمار کیکه ا

. شییودیباعث از دسییت رفتن اطالعات م زانیبه چه م

عادل اریمع نیا گر،یعبارت دبه دقت مدل و  انیم یت

ندیبرقرار م را آن یدگیچیپ توسیییط  اریمع نی. اک

سوگویه  یمارآ دلم نیانتخاب بهتر یبرا کهیآکائ روت

و  هیتجز یبرا(. Akaike, 1974) شییید شییینهادیپ

با  انیماه دیدسیییت آمده از صیییهب یهاداده لیتحل

اسییتفاده  رهیمتغچند  ونیقالب از رگرسییاسییتفاده از 

 یبه ازا دیمقدار صیی منظور برآوردهمچنین بهشیید. 

به  دیمقدار صییی میروش از تقسیییاین واحد تالش در 

گار ند ما مان  مدت ز عداد قالب و  قالب در آب  یت

 (.Gulland, 1969) استفاده شده است
PUE=Cw/ ND 

Cw =؛ هوزن کل ماهی صید شده در هر مرحلN= 

 .مدت زمان ماندگاری قالب در آب= D؛ تعداد قالب

کننده بینیبرای بررسی رابطه بین متغیرهای پیش

های و نحوه اثرگذاری بر روی متغیرهای پاسخ از روش

رگرسیونی خطی چندگانه )بدون لگاریتم و با لگاریتم 

متغیر پاسخ( و پواسون استفاده شد. در رگرسیون 

های مدل نرمال باشند باقیماندهخطی بایستی توزیع 

خطی وجود نداشته باشد. و بین متغیرهای مستقل هم

خطی برای این منظور بررسی نرمالیته و عدم هم

 Shapiro-Wilkویلک )-ترتیب از آزمون شاپیروبه

Test .و شاخص عامل تورم واریانس استفاده شد )

خطی ، مالک هم9مقدار عامل تورم واریانس بیشتر از 

(Collinearity ،درنظر گرفته شد. رگرسیون پواسون )

های خطی تعمیم یافته محسوب یک روش در مدل

شود که در آن تابع احتمال برای متغیر پاسخ، می

شود. شرط اصلی توزیع پواسون در نظر گرفته می

استفاده از مدل رگرسیون پواسون معادل بودن 

ای نباشد. مبمیانگین و واریانس متغیر وابسته می

انتخاب بهترین مدل رگرسیون، دارا بودن ضریب 

زیه و باشد. تجتعیین باالتر و معیار آکائیکه کمتر می

انجام  4.0.0نسخه  Rافزار ها در محیط نرمتحلیل داده

  شد.

 

 نتایج

با  یماهقطعه  022آمار صییید در ولییوت م:تلف: 

 که در ینحوشد. به دیدر چهار فصل ص یقالب دست

تان  هار  0921فصیییل زمسییی نهگ 0928و ب  یهاو

(، قطعییه 95) (Cyprinus carpioمعمولی )کپور

( و قطعه 91) (Capoeta raziiی رازی )ماهاهیسییی

عه 4) (Hemiculter leucisculusی )کولهزیت ( قط

ستان و پا دیص صل تاب  یهاگونه 0928 زییشد. در ف

ی ماهاهی(، سییقطعه 51) (C. carpioمعمولی ) کپور

 Carassius) (، کاراسقطعه 44) (C. raziiرازی )

gibelio )(99 و تقطعه )کولهزی( یH. leucisculus)    
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صقطعه 04) ست آمدههب جیشد. با توجه به نتا دی(   د

نشدند. از  دیکاراس در فصول زمستان و بهار ص یماه

 آمییورکییپییور عییلییفییخییوار یییا  گییرییید یهییاگییونییه

(Ctenopharyngodon idella) ،ای یییاکپور نقره 

 ، (Hypophthalmichthys molitrix) توفییا یف

 Hypophthalmichthys) یا بیگ هد کپور سرگنده

nobilis )ماهو سییس( ی سییرگندهLucio barbus )

سیید بوسییتان با اسییتفاده از قالب  یهاموجود در آب

شدند. اطالعات مربوط به ماه دیص ا شده ب دیص انین

شده در جدول قالب  صید  ساس تعداد ماهی  و  0بر ا

نه طولی و وزنی  یانگین دام جدول همچنین م  9در 

مدل  (9جدول ) جیبا توجه به نتا ارائه شییده اسییت. 

سته لگار ریکه از متغ یدوم )مدل ش تمیواب ده( گرفته 

با کمتر نیعنوان بهترهب کائ اریمع نیمدل   و کهیآ

 یزهایآنال یشده برا لیتعد نییتع بیضر نیشتریب

 انتخاب شد.  یبعد

ثیر اندازه قالب، نوع طعمه، فصل و مدت زمان أنتایج ت

با  معمولی بر میزان صید ماهی کپور وریغوطه

)مدلی که از متغیر وابسته لگاریتم  9استفاده از مدل 

ارائه شده است. بر اساس  4 گرفته شده( در جدول

ثیر أنتایج، تمام پارامترهای مورد بررسی در مدل ت

 .(>15/1Pداشتند )داری بر میزان صید کپور معنی

داری طور معنیهب 9میزان صید ماهی کپور با قالب 

. در (>15/1P) باشدمی 9کمتر از میزان صید با قالب 

طور هبا طعمه میگو ب این نتایج میزان صید ماهی کپور

داری بیشتر از میزان صید با طعمه خمیر بوده معنی

ثیر مستقیم و أت وریغوطهاست. مدت زمان 

در (. >15/1Pداشت ) داری بر میزان صید کپوریمعن

 طورهمیزان صید کپور در فصل تابستان ب نهایت

 باشدیز میئداری بیشتر از میزان صید در فصل پامعنی

(15/1P<.) 

وع طعمه، فصل و نثیر اندازه قالب، أبا بررسی ت

  .، در دریاچه پشت سد، استان گلستاندر فصول مختلف (Hand line)آمار صید با استفاده از قالب  - 0 جدول

ل
ص
ف

ب 
قال
ره 
ما
ش

 

مه
طع
ع 
نو

 

داد
تع

 
ده
 ش
ید
 ص
ی
اه
م

 

ور
کپ

 
ی )
مول
مع

C
. 

ca
rp

io
) 

د(
رص
)د

 

یاه
س

ی )
راز
ی 
اه
م

C
. 

ra
zi

i
 )

د(
رص
)د

 

س )
ارا
ک

C
. 

g
ib

el
io

 )
د(
رص
)د

 

یز
ت

ه
ی )
کول

H
. 

le
u

ci
sc

u
lu

s
 )

د(
رص
)د

 

 21زمستان 

9 
 (1) 1 (1) 1 (2/59) 2 (0/41) 8 01 خمیر

 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (011) 5 5 میگو

9 
 (0/2) 9 1 (1/51) 00 (2/41) 2 99 خمیر

 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (011) 9 9 میگو

 28بهار 

9 
 (1) 1 (1) 1 (1/01) 0 (1/21)  2 01 خمیر

 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 1 میگو

9 
 (9/99) 4 (1) 1 (1/51) 4 (1/04) 9 09 خمیر

 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 1 میگو

 28تابستان 

9 
 (1) 1 (1/99) 01 (9/59) 99 (1/95) 00 44 خمیر

 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (011) 09 09 میگو

9 
 (1/94) 2 (1/99) 8 (1/91) 5 (1/09) 9 95 خمیر

 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (011) 9 9 میگو

 28پاییز 

9 
 (1) 1 (5/99) 4 (1/44) 00 (8/00) 9 01 خمیر

 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (011) 01 01 میگو

9 
 (1/40) 5 (9/8) 0 (1/40) 5 (9/8) 0 09 خمیر

 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (011) 0 0 میگو
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 رازی ماهیبر میزان صید سیاه وریغوطهمدت زمان 

رگرسیونی بر اساس معیارهای  هایبا انواع مدل

آکائیکه و ضریب تعیین، مدلی که از متغیر وابسته 

 عنوان بهترین مدل انتخاب شدهب ،لگاریتم گرفته شده

ثیر اندازه قالب، نوع طعمه، فصل أنتایج ت .(5)جدول 

 رازی ماهیبر میزان صید سیاه وریغوطهو مدت زمان 

 وابسته لگاریتم)مدلی که از متغیر  9با استفاده از مدل 

ارائه شده است. بر اساس  4گرفته شده( در جدول 

ثیر أنتایج، تمام پارامترهای مورد بررسی در مدل ت

ماهی نداشتند داری بر میزان صید سیاهمعنی

(15/1P<)ماهی فقط با . در این نتایج صید سیاه

استفاده ازطعمه خمیر صورت گرفته است. مدت زمان 

 ماهیداری بر میزان صید سیاهثیر معنیأت وریغوطه

در  این گونهمیزان صید  همچنین. (>15/1Pاشت )ند

 .فصول مختلف( براساس اندازه قالب، نوع طعمه و Hand line) یشده با قالب دست دیص انیماه یو وزن یو دامنه طول نیانگیم -9جدول 

 فصل
 شماره

 قالب

نوع 

 طعمه

 (C. carpioمعمولی ) کپور

 )درصد(

( C. raziiماهی رازی )سیاه

 )درصد(

( C. gibelioکاراس )

 )درصد(

کولی هتیز

(H. leucisculus )

 )درصد(

   
طول 

(cm) 

 (gوزن )

 
 (cm)طول

 (g)وزن

 

 (cm) طول

 

 وزن

(g) 
  (cm)طول

 وزن

(g) 

زمستان 

21 

 

9 

 خمیر
94 

(91-92) 

941 

(051-921) 

91 

(04-99) 

011 

(49-918) 
- - - - 

 میگو
90 

(02-99) 

019 

(41-081) 
- - - - - - 

9 

 خمیر
91 

(94-92) 

981 

(021-921) 

99 

(04-95) 

84 

(40-914) 
- - 09 01 

 میگو
94 

(91-98) 

909 

(991-415) 
- - - - - - 

 28بهار 

9 

 خمیر
91 

(99-98) 

902 

(051-411) 
99 99 - - - - 

 میگو
91 

(95-92) 

959 

(911-914) 
- - - - - - 

9 
 - - خمیر

01 

(05-91) 

02 

(01-99) 
- - 09 01 

 - - - - - - - - میگو

تابستان 

28 

9 

 خمیر
94 

(04-90) 

025 

(41-921) 

94 

(04-90) 

048 

(49-415) 

05 

(04-08) 

41 

(41-29) 
- - 

 میگو
02 

(04-94) 

015 

(41-011) 
- - - - - - 

9 
 خمیر

98 

(91-94) 

944 

(011-821) 

99 

(91-94) 

058 

(12-991) 

04 

(04-01) 

49 

(42-11) 

00 

(2-09) 

00 

(8-04) 

 - - - - - - 901 95 میگو

 28پاییز 

9 

 خمیر
- 

 
- 

95 

(91-92) 

011 

(21-945) 

91 

(04-99) 

014 

(21-091) 
- - 

 - - - - - - 18 02 میگو

9 
 خمیر

91 

(99-94) 

412 

(081-9011) 

99 

(91-94) 

041 

(015-911) 
99 015 

8/00 

(00-09) 

01 

(01-01) 

 - - - - - - 991 92 میگو
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داری بیشتر از میزان طور معنیهفصل بهار و زمستان ب

 .(>15/1P) باشدصید در فصل تابستان می

 

 بحث

هدف از این مطالعه، بررسی کارایی قالب دستی جهت 

از جمله که سد بوستان  اچهیدرصید ماهیان در 

آبراهه گرگانرود در استان  یساخته شده بر رو یسدها

اده س دیروش ص کی ی. روش قالب دستبودگلستان 

 دیص اتیاز نظر ساختار ابزار و روش عمل یاست ول

 متنوع یهاگونه توانیم روش نی. با اباشدیمتنوع م

 زیزی و سطحیمیانی ی،کفز انیاز جمله ماه انیآبز

که  شدمشخص  یبررس نیرا مورد هدف قرار داد. در ا

 دیصماهی رازی سیاه و کپورمعمولی رینظ ییهاونهگ

 اریبس زانیها به مگونه ریو سا دادند لیغالب را تشک

و چند گونه گزارش شده در  اندشده دیص ی کمتر

دلیل دریاچه نیز مورد صید قرار نگرفتند که احتماأل به

ها باشد. با توجه به جمعیت ناچیز و یا جثه کوچک آن

میزان صید در فصول مختلف، از نظر فراوانی صید  هر 

 کپور )دقیقه( بر میزان صید وریغوطهثیراندازه قالب، نوع طعمه، فصل و مدت زمان أهای استفاده شده جهت بررسی تمقایسه مدل -9 جدول

 اچه پشت سد بوستان، استان گلستان.معمولی در دری

 (2rتعیین )ضریب  (AICمعیار آکائیکه ) مدل نوع مدل

 901/1 004/424 0 مدل خطی عمومی

 448/1 419/550 9 مدلی که از متغیر وابسته لگاریتم گرفته شده

 494/1 212/909 9 مدل خطی تعمیم یافته )پواسون(
 

ه در دریاچ معمولی)دقیقه(( بر میزان صید کپور وریغوطهمتغیرهای مستقل )اندازه قالب، نوع طعمه، فصل و مدت زمان  ثیرأنتایج ت -4جدول 

 .عنوان متغیر پاسخ با مدلی که از متغیر وابسته لگاریتم گرفته شدهبهپشت سد بوستان، استان گلستان 

 pمقدار  tمقدار  خطای معیار برآورد نام فاکتور

 119/1 581/99 991/1 959/5 عرض از مبداء

 110/1 -998/9 010/1 -510/1 9اندازه قالب 

 110/1 540/9 011/1 418/1 طعمه میگو

 985/1 111/0 911/1 928/1 بهار

 102/1 -419/9 082/1 -454/1 تابستان

 914/1 -194/0 904/1 -999/1 زمستان

 191/1 901/9 110/1 119/1 وریغوطهمدت زمان 
 

 ماهی)دقیقه( بر میزان صید سیاه وریغوطهثیراندازه قالب، نوع طعمه، فصل و مدت زمان أهای استفاده شده جهت بررسی تمقایسه مدل -5جدول 

 .رازی در دریاچه پشت سد بوستان، استان گلستان

 مدل نوع مدل
معیار آکائیکه 

(AIC) 

ضریب تعیین تعدیل شده 

(2Adjusted r) 

 998/1 548/129 0 مدل خطی عمومی

 198/1 828/82 9 گرفته شدهمدلی که از متغیر وابسته لگاریتم 

 941/1 912/8 9 مدل خطی تعمیم یافته )پواسون(
 

 رازی در دریاچه پشت سد، استان گلستان ماهیثیرمتغیرهای مستقل )اندازه قالب، نوع طعمه و فصل( بر میزان صید سیاهأتایج تن -4 جدول

 .لگاریتم گرفته شدهعنوان متغیر پاسخ با استفاده از مدلی که از متغیر وابسته به

 Pمقدار  tمقدار  خطای معیار برآورد نام فاکتور

 119/1 941/92 090/1 099/5 عرض از مبداء

 491/1 -124/1 002/1 -124/1 9اندازه قالب 

 115/1 -299/9 909/1 -494/1 بهار

 01/1 -911/0 098/1 -082/1 تابستان

 111/1 -285/9 054/1 -404/1 زمستان

 941/1 -218/1 110/1 -110/1 وریغوطهمدت زمان 

 

 



 0410، 02، شماره 01دوره                                                                                             رورییعلوم آبز یهنشر

084 

 

فصل نسبت به فصول دیگر مقادیر متفاوتی داشته که 

ها ر فصلایدر این بین سهم فصل تابستان به نسبت س

 تواندبیشتر بود. وجود نوسانات در میزان صید می

ناشی از نوع مهارت و تجربه صیادان منطقه باشد. صید 

تحت  ماهی کاراس در دو فصل زمستان و بهار احتماالا 

تأثیر عوامل مختلف از جمله دمای آب، تغییر ذائقه 

 (. 0922ماهی و یا کم آبی باشد )مالشاهی، 

بر اساس در خصوص شکل و اندازه قالب نیز 

 هاچیدر نیا انیماه دیص بیدر ترکحاصل،  یهاافتهی

 9شد که بیشترین صید توسط قالب شماره مشخص 

صورت گرفته بود و بسته به نوع ماهی صید هرنوع با 

های متفاوت صورت گرفته است. استفاده از شماره

Herrmann ( 9108و همکاران )اندازه  اثر در مطالعه

 ریش یماه یرو بر اندازه بیو ترک دیص ییقالب و کارا

(Scomberomorus commerson) فارس  جیدر خل

کوچکتر هنگام  انیماه دیبازده صکه  بیان داشتند

تر بوده است، نییبزرگتر پا یهااستفاده از قالب

در  دیص یوردر بهره یقابل توجه شیافزا نیهمچن

 یهاقالب یبزرگتر برا یهازمان استفاده از طعمه

که  وجود داشته است یریگیبزرگتر درهنگام ماه

 یاربردبهره یبا قالب و طعمه بزرگتر الگو یریگیماه

از  یشتریب دیصمقدار سمت ها را بهگونه نیاز ا

و همکاران  Pacheco دهد.یم رییبزر  تغ یهایماه

( در مطالعه خود که با استفاده از دو نوع قالب 9190)

انجام شد، گزارش کردند که ترکیب  Jای و سبک دایره

ها بین دو نوع قالب تفاوت صید برای اکثر گونه

جز ماهی تن چشم درشت که داری نداشت بهمعنی

ن ای نشانسبت قابل توجهی افزایش را در قالب دایره

( در مطالعه خود با 9190و همکاران )Soykan داد. .

عنوان تاثیر نوع قالب و طعمه که با استفاده از 

های متفاوت برای هر گونه بکار برده شد گزارش طعمه

بیش از  Jکردند که میزان صید توسط قالب سبک 

 درصد بوده است.   51

پذیری نوع طعمه عامل مهم تأثیرگذار بر انتخاب

(. در Lokkeborg et al., 2014گونه در قالب است )

های بکار برده شده در عملیات صید این مطالعه طعمه

با قالب با استفاده از دو طعمه میگو و خمیر بوده است 

ها و در فصول مختلف دارای که هر یک از طعمه

ه دست آمدبه طوری که از نتایجکارایی خاصی بوده به

 زمان مدت و فصل طعمه، نوع قالب، اندازه از تأثیر

از  استفاده با کپور ماهی صید میزان بر وریغوطه

شده  گرفته لگاریتم وابسته متغیر از که مدلی

 مورد پارامترهای داری تمامدهنده تأثیر معنینشان

 Eighaniدر مطالعه . است کپور صید میزان بر بررسی

 طعمه اندازه و نوع تأثیر روی بر( 9108) همکاران و

 بررسی از پس انجام شد، شیر ماهی صید کارایی بر

 مصنوعی طعمه که شد مشخص جایگزین هایطعمه

 یدص الگوی تغییر و کلی صید کارایی کاهش به منجر

 نشان هاآن نتایج. شودمی کوچکتر ماهیان سمت به

 و صید کلی بازده روی طعمه اندازه و نوع که داد

گذارد. می تأثیر شده صید شیر ماهی اندازه ساختار

Henriques ( در مطالعه9199و همکاران ) ای که با

دو طعمه مصنوعی و زنده با قالب دستی انجام دادند 

 دینوع طعمه مورد استفاده با صگزارش کردند که 

 توسط دیگر ایمطالعه در ندارد. یارتباط

Paighambari و Eighani (9101 )انواع روی بر 

 هدف با فارس خلیج در مختلف هایطعمه با قالب

 ود با طول هایفرکانس صید، میزان و ترکیب برآورد

 و طبیعی هایطعمه با شکل J و ایدایره قالب نوع

 باالترین که داشتند گرفت، بیان صورت مصنوعی

 طبیعی طعمه با و جی سبک هایقالب با صید میزان

 دادکه ها همچنین نشاننتایج مطالعه آن. آمد دستبه

معمولی  شعری ماهی برای طول فراوانی توزیع

(Lethrinus nebulosus )گیش ماهی و (Alectis 

indicus) دارد، وجود تیمارها بین داریمعنی تفاوت 

 هاگونه سایر برای داریمعنی اختالف که حالی در

 جز ماهی به هاگونه اکثر برای همچنین. گزارش نشد

 هایقالب بین توجهی قابل تفاوت معمولی شعری

 کوچک و بالغ ماهیان صید برای شکل جی و ایدایره

( در 9199و همکاران ) Kusuma .نداشت وجود

ای که با استفاده از قالب دستی و با دو نوع مطالعه

طعمه زنده و مصنوعی انجام دادند، گزارش کردند که 
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اندازه قالب نقش مهمی بر مقدار صید ماهی دارد. 

امل ع ها بیانگر عدم همبستگی بین دونتایج مطالعه آن

  )نوع طعمه و اندازه قالب( در صید بوده است.

ها در ترکیب صید ماهیان دریاچه براساس یافته

 ها کامالا تعدادی از گونه شد کهمشخص سد بوستان 

ماهی هستند. با وجود اینکه وابسته به رهاسازی بچه

ر قدرت تکثیر دصورت طبیعی ها بهاز این گونه برخی

، اما به لحاظ فشار زیاد صید نیاز نددریاچه سد را دار

صورت مصنوعی در دریاچه رهاسازی شوند. است تا به

ها از وضعیت صید و رهاسازی در این دریاچه آگاهی

تری از ذخایر ماهیان موجود و شناخت بهتر و جامع

 ارزشمند قابل احیاء در این گونه مخازن هایظرفیت

وجود  ،عالوه بر این دهد.سترس قرار میدر را د

های ماهی بومی آن منطقه در سبد صید مردم گونه

و صیادان و همچنین لزوم استفاده از انواع  منطقه

 نیازمند ،جهت کارایی متفاوتابزارهای صید به

تری در خصوص بکارگیری سایر تحقیقات گسترده

یم مستق همه این موارد بیانگر ارتباط. باشدمیابزارها 

بین مدیریت نوع و اندازه قالب در صید ماهی با 

ان توهای مختلف بوده و به نسبت اندازه ماهی میاندازه

های مختلف بهره برد، گیری از قالب با شمارهدر بکار

های در توان با استفاده از طعمهعالوه بر آن می

دسترس و قابل پذیرش هر ماهی عملکرد صید را 

دست آمده از فصول توجه به اطالعات بهافزایش داد. با 

توان بر اساس میزان آب موجودی مخازن مختلف می

پشت سد و فراهم بودن شرایط صید و بر اساس نتایج 

دست آمده در فصل تابستان اقدامات بهتری جهت به

افزایش بازدهی صید بکار برد. 

 منابع
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 .094-092(: 0)1. انیآبز یشناسمجله بوم .کردستان(
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امه . پایان نپشت سد بوستان، استان گلستان اچهیدر

یان، کارشناسی ارشد رشته صید و بهره برداری آبز
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Abstract  

This study was performed to investigate the effectiveness of the hand line used in different seasons in the lake of 

the Bustan Dam, Golestan Province. Data on the fishes in the dam lake was obtained from the catch from winter 

2018 to fall 2019, using J-shaped hooks with numbers 3 and 2. A total of 199 specimens were caught by the 

fishermen, including common carp (Cyprinus carpio), Caspian scraper (Capoeta razii), Prussian carp (Carassius 

gibelio) and Sharp belly (Hemiculter leucisculus). Baits used in fishing were shrimp and paste baits. According 

to the results of the effect of hook size, type of bait, season and soak time on the amount of catch using a model 

derived from the logarithmic dependent variable, all the parameters investigated in the model have a significant 

effect on the number of carp caught. The number of carp caught with shrimp bait was significantly higher than 

the catch with paste bait by 100% in the winter of 2018 and summer and autumn of 2019 using hooks number 2 

and 3. Hook size and soak time did not have a significant effect on the amount of Caspian scraper caught. Caspian 

scraper was caught only using paste bait, and the highest percentage of the catch was 64.7% with hook number 2 

and 41.7% with hook number 3 in the fall season of 2019. The results showed that the size of the hook and the 

use of baits that are accepted by any type of fish have an effect on the amount and catch of various types of fish 

and will increase the catch. 

 

Keywords: Hand line, different seasons, Bustan Dam, Golestan Province. 

 

 

 

 

 

 

 


