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 139۷ دیتاریخ پذیرش:            139۷ مهر تاریخ دریافت:

 چکیده

ماهیان در راستای طرح  برداری ازنمونه انجام شد. 88-91این پژوهش در راستای یک طرح تحقیقاتی در سواحل جنوبی خزر از سال  

وسیله از صید به مصنوعی صورت گرفته که مولدین این ماهیان بعد در جهت تکثیر های در معرض خطرالمللی حفاظت از گونهکنوانسیون بین

این  قطعه ماهی مورد مطالعه قرار گرفت که از 742 در مجموع تعداد .ها به کارگاه شهید مرجانی انتقال یافتندصیدگاه ی مستقر درصیادان ادار

آمد. دست به کیلوگرم خاویار 56/2060 کیلوگرم گوشت و 17659 صید شد. در کل نر ماهی قطعه 326قطعه ماده و تعداد  416مجموع 

نتایج نشان داد دامنه طول . درصد بود 17/20 با 91 ترین درصد فراوانی در سالو کم درصد 12/35 با 88 سال برون درقرهگونه  فراوانی ترینبیش

بود. متوسط طول چنگالی تاسماهی ایرانی صید شده در حاشیه جنوبی  1391الی  1388های متر در سالسانتی 50-218چنگالی تاسماهی ایرانی 

حداقل و . رسید 1391متر کاهش در سال سانتی 4/123±20/1 با یک روند نزولی به 1388متر در سال سانتی 153±18/68 دریای خزر از

ترتیب متر و حداقل و حداکثر وزن بهسانتی ±8/18 و با میانگین )انحراف معیار( 35/154 و  مترسانتی 44/123 ترتیب باطول چنگالی به حداکثر

رسیدگی  4های رسیده در مرحله و ماده 3/1 به 1بود. نسبت جنسی نر به ماده  کیلوگرم ±27/9 ن انحراف معیارو با میانگی کیلوگرم 75 و 41 با

 به 88 سال درکیلوگرم  92/699 از استحصال شد و کیلوگرم خاویار 56/2060 در طول چهار سال در استان گلستان مجموعا و جنسی بودند

 3درصد آن دان  18/5 و 2درصد آن دان  29/16و 1درصد آن دان  51/78بیش از  88ر سال د و رسید 91سال  کاهش در کیلوگرم 59/379

 3 درصد آن دان 52/9 و 2 آن دان درصد 8/23 و 1درصد آن دان  66/66 بیش از 91در سال  اما فشرده بودند. درصد آن از نوع خاویار 8/0 و

 .رسید 91سال  کاهش در کیلوگرم 204/0به  88 سال در کیلوگرم 224/0و فاقد دان فشرده بودند. میزان صید در واحد تالش از 

  تالش واحد در وخاویار، جنسیت، دان، صید چنگالی، گوشت ، طولشناسی دریای خزرزیست، ماهی ایرانیتاس کلیدی: کلمات
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 مقدمه

باشند ماهيان ترين ماهيان جهان ميماهيان خاوياري جزء كهن        

هاي عنوان فسيلهباشند و بشمالي مي ي نيمكرههاآب خاوياري مختص

زنده ارزش زيادي براي حفظ تنوع زيستي و علوم دارند. اين ماهيان 

اخير باشند. در طي قرن بها و گوشت لذيذي ميداراي خاويار گران

در اثر صيد بيش از حد و غيرمجاز و از  ذخاير ماهيان خاوياري اكثراً

اين گونه داراي دو نژاد  .بين رفته استهايشان از بين رفتن زيستگاه

 درياي خزر قسمت جنوبي در ترين فراواني راو بيشاست بهاره و پائيزه 

 هاي درمعرض خطر بحرانيو در ليست قرمز در طبقه گونه دارد

(Critically endangered) .كه ميزان صيد آن از دليل اينبه قرار دارد

 كاهش يافته است 2007 التن در س 137به  1960 تن در سال 440

. ذخاير ماهيان خاوياري (1389، شيالت ايران )گزارش سالنامه آماري

شدت كاهش يافته و بيم نابودي ههاي اخير بدرياي خزر نيز در سال

مندان به محيط زيست و محققين را نگران ذخاير اين درياچه نيز عالقه

زيستگاه آن در ماهي ايراني يک گونه مهاجر است. تاس. نموده است

هايي كه باشد. اين گونه در رودخانهمصبي دريا مي نواحي ساحلي و

ماهيان كند. بچهريزي ميداراي عمق زياد و بستر شني باشد تخم

و ماهيان بالغ براي  كننداولين تابستان خود را در رودخانه سپري مي

كه  هاي كوهستانياز مسير كوتاه به سمت رودخانه توليدمثل با عبور

اين تحقيق با هدف  كنند.مهاجرت مي ،داراي جريان آب سريع هستند

بررسي روند تغييرات كمي )تعداد، ميزان صيد، و استحصال خاويار( 

وكيفي )تركيب جنسي، سن، طول و...( محاسبه صيد در واحد تالش 

صيد ماهيان  پراكنش ها و بررسيروند صيد آن و بررسي خاوياري ماهيان

 88-91 هايسال مختلف هايمناطق و زمان در گونه تفكيکخاوياري به 

هاي ساحلي ايران در خاوياري آب اجرا درآمد تغييرات ذخاير ماهيانبه

 ،درياي خزر با بررسي پارامترهاي مختلف جمعيتي از قبيل آمار صيد

طول، سن، وزن، تركيب جنسيت و وزن خاويار  تالش، ازاي واحدبه صيد

 ل قرار گرفت. مورد تجزيه و تحلي

 

 هامواد و روش

صيدگاه به  5راستاي اين تحقيق در محدوده استان گلستان  در       

كه از شرق به  برداري )شاهد( انتخاب شدندهاي نمونهصيدگاه عنوان

چاالشت،  نفس،خواجه تركمن، از: صيدگاه فريدپاک، بودند غرب عبارت

د در تمام ايام صيد انجام هاي شاهبرداري در صيدگاهنمونه. ميانقلعه

، (fork)هاي نوع ماهي، طول چنگالي سنجي و دادهشد ماهيان زيست

بندي رقم خاويار، وزن جنسيت و رسيدگي جنسي، شكم خالي، وزن وزن،

 صيد در واحد تالش ميزان و صيد تالش كل و برآورد صيد و خاويار

cpue  اي با تر پارچهگيري طول از مثبت شد. براي اندازه در كامپيوتر

گرم و براي وزن  100متر، وزن ماهي از قپان با دقت دقت يک سانتي

افزار خاويار از ترازو با دقت گرم استفاده گرديد. اطالعات تحت نرم

تحليل  براي تجزيه و Spss افزارذخيره شده، از نرم  Foxpro پروفاكس

ها و ز نمونهكاربرده شده در آناليههاي بروش ها استفاده شد.داده

 باشد:شرح ذيل ميهاطالعات صيد ب

از رابطه خطي بين وزن ماهي و وزن  (Total Catch)برآورد صيد كل 

و صيد در واحد تالش  (Fishing effort)محاسبه تالش صيد ، گوشت

(CPUE) هاي شيالت فعاليت كه براي برآورد تالش صيد در صيدگاه

عنوان هگوشگير در يک روز ب رشته دام 100صيادي يک قايق با تعداد 

ضرب تعداد حاصل شد و از تعيين (Sparre ،1989) صيد استاندارد تالش

هاي صيادي در روزهاي صيد و ضريب تعداد دام برآورد شد. چون قايق

كند استفاده مي رشته دام گوشگير براي صيد 200قايق صيادي از هر

تعاوني ماهيگيران هاي شركت اعمال شد. در 2ضريب تعداد دام برابر 

صيد در  تعيين شد. عنوان استاندارد تالش صيدهكشي بپره هر بار پره

، واحد تالش عبارت از وزن ماهيان صيد شده برتالش صيد است

، (x±SD)محاسبه ميانگين طول، وزن، وزن و خاويار و انحراف معيار 

ت عبارت از وزن خاويار به وزن گوش خاويار به گوشت كه درصد محاسبه

 100در ماهي ضرب

 

 نتایج 
 242 ،243، 356، 496ترتيب تعداد هب 1388-91هاي در سال       

ترتيب برون بهسنجي شد و از اين مجموع گونه قرهماهي زيست قطعه

 .صيد شد 91تا  88هاي عدد بين سال 205 و 105 و 212 و 249

 نشان 88-91 طي تحقيق انجام شده ميزان صيد استحصال شده در

 ،403 باشد.مي 1391الي  1388هاي از كاهش مقادير صيد طي سال

ها و عدد ماهي خاوياري توسط صيادان صيدگاه 241 ،247 ،359

 1391تعداد صيد در سال  2 پره صيد شد. مطابق جدول تعاوني صيادان

 كاهش يافته است.  درصد 4/42 معادل 1388 سال نسبت به

 3/39 ها برابرو در پره درصد 8/43 اين كاهش صيد در صيدگاه       

 هايسال طي صيد تعداد كاهش ها شاهدگونه تمامي در است و بوده رصدد

 5900برون ازميزان گوشت گونه قره 1مطابق جدول ايم. مذكور بوده

 و ميزان وزن رسيد 91سال  كيلوگرم در 3592به  88كيلوگرم در سال 

 رسيد 91 الدر س كيلوگرم 2718كيلوگرم به  4490گوشت خالص از 

 59/379به  88 در سال كيلوگرم 92/699 هم از و ميزان خاويار

 91الي  88هاي در سال 2مطابق با جدول  رسيد. 91سال  در كيلوگرم

-هبود ب ترين فراواني صيدماهي ايراني در كل صيد داراي بيشتاس

خود را به 88 درصد از كل صيد در سال 8/61 مقداركه طوري
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با يک روند نزولي اين مقدار براي اين گونه در سال كه اختصاص داد 

ماهي تاس 1380-82هاي در سال درصد رسيده است. 34/59به  91

 6/58به  51ايراني گونه غالب صيد بود. نسبت فراواني آن در صيد از 

 درصد فزوني يافت.
 

 

 

 88-91برونتغییرات گوشت و خاویار گونه قره :1جدول 

 سال
 وزن شکم پر

م()کیلوگر  

 وزن شکم خالی
 )کیلوگرم(

 وزن خاویار
 )کیلوگرم(

88 5900 4490 92/699  

89 5551 4215 78/655  

90 2616 1965 27/325  

91 3592 2718 59/379  
 

 88-91 برون: ترکیب درصد فراوانی گونه قره2جدول 

 

 

ميانگين طول فورک و طول كل  3مطابق جدول  دامنه طولی:       

 123/44به  مترسانتي 171 و 153/72 ترتيب ازبه 91الي  88از سال 

طول فورک و  حداقلكاهش يافت و  91متر در سالسانتي 138/97 و

 مترسانتي 105 و 90 ترتيب ازهم به 91تا  88سال  طول كل هم از

طول فورک  حداكثر. كاهش يافت 91سال متر در سانتي 61 و 50 به

 به مترسانتي 255 و 218 ترتيب ازبه 91تا  88سال  كل هم از و طول

و انحراف معيار طول  رسيد 91كاهش در سال  مترسانتي 212 و 196

 5/19و  3/18ترتيب از به 91 تا 88 فورک و طول كل هم از سال

 .يافتافزايش  91 در سال مترسانتي 14/27و  7/26متر به  سانتي

 از پر ميانگين وزن شكم خالي و 4مطابق جدول  دامنه وزنی:       

 و 13/26كيلوگرم به  26/82 و 20/41 ترتيب ازبه 91تا  88سال 

وزن شكم خالي و پر هم از  حداقل و كيلوگرم كاهش يافت 17/52

 كيلوگرم ثابت 3و 2همان كيلوگرم به 3 و 2 ترتيب ازبه 91ا ت 88 سال

كيلوگرم  75 و 64 ترتيب ازوزن شكم خالي و پر هم به حداكثرو  ماند

كاهش رسيد و انحراف  91سال  كيلوگرم در 41و 34به  88در سال 

كيلوگرم در  27/9و  9/6 ترتيب ازوزن شكم خالي و پرهم به معيار

 .افزايش رسيد 91كيلوگرم در سال  98/11و  04/9 به  88سال 
 135 اده رسيده ازم تعداد جنسيتنظر تركيب  از 5مطابق جدول        

 23رسيد و تعداد ماده نارس از 91عدد درسال 66به  88 عدد در سال

هاي رسيد و در سال 91افزايش در سال  عدد 35به  88سال  در عدد

عدد در  18 و 105ترتيب ازتعداد ماده رسيده و نارس به 91و  89

 رسيد. 90سال عدد در 10و 53به  89سال

 

 

 

 88-91برون گونه قره متر()سانتی نه طولیتغییرات دام :3جدول 

 سال            88 89 90 91

 شاخص              

 طول كل  حداكثر 255 220 210 212

 طول كل  حداقل 105 92 122 61

 طول فورک  حداكثر 218 205 189 196

 طول فورک  حداقل 90 78 107 50

 ميانگين طول كل  171 63/171 51/166 97/138

 ميانگين طول فورک  7/153 35/154 72/149 44/123

14/27 32/24 37/22 5/19 Sd       طول كل 

7/26 17/23 03/21 3/18 Sd   طول فورک 

 
 

 88-91 برونگونه قرهوزنی  امنهدتغییرات  :4جدول 

 سال

 شاخص

88 89 90 91 

 41 41 50 75 پرشكم وزن حداكثر

 31 30 47 64 خاليوزن شكم حداكثر

 3 12 4 3 پروزن شكم حداقل

 2 10 3 2 خاليوزن شكم حداقل

 17/52 91/24 18/26 26/82 پرميانگين وزن شكم

 13/26 71/18 88/19 20/41 خاليميانگين وزن شكم

Sd 98/11 05/8 82/8 27/9 پرشكم 

Sd 04/9 02/6 3/6 9/6 خاليشكم 
 

        

 سال

 گونه
 88 ترکیب درصد 89 ترکیب درصد 90 ترکیب درصد 91 ترکیب درصد

يرانيماهي اتاس  34/59  143 5/42  105 1/59  217 8/61  249 

88/7 شيپ  19 26/5  13 29/5  19 96/4  20 

ماهيفيل  6/21  52 7/28  71 5/14  52 6/14  59 

88/7 دراكول  19 8/17  44 8/14  53 2/11  45 

ماهي روسيتاس  32/3  8 67/5  14 40/6  23 44/7  30 

 403 100 359 100 247 100 241 100 جمع كل
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88-91های سیت ماهیان مورد بررسی در سالجنترکیب مقایسه  :5جدول   

 تعداد کل نر وماده سال
 تعداد نر ماده

کل ماده   جمع نارس رسیده نرکل    جمع نارس رسیده   تعداد کل نر 

88 249 135 23 158 87 4 91 95 

89 212 105 18 123 80 9 89 98 

90 105 53 10 63 39 3 42 45 

91 205 66 35 101 41 63 104 716  

 92/699ميزان خاويار از  6مطابق جدول  دامنه خاویاردهی:       

 رسيد 91كيلوگرم كاهش  در سال  59/379به  88كيلوگرم در سال 

كيلوگرم  27/325 و  78/655 مقدارترتيب بهبه 90و  89و در سال 

كيلوگرم در  3592به 88كيلوگرم در سال  5900بود. مقدار گوشت از 

 2616و  5551مقدار ترتيب بهبه 90و  89سال  و در رسيد91ل سا

خاويار و گوشت از  مقدار ،1شكل و  6 كيلوگرم بود. مطابق با جدول

 91تا  90يک روند كاهشي برخوردار بود اما از سال  90تا  88سال 

يک روند كاهشي   91تا  88روند افزايشي جزئي ولي در كل از سال  يک

به  88درصد در سال  51/78 از 1قم و از نظر ارقام  هم ر را طي كرد

 ترتيب ازهم به 3و  2 مارقاو  رسيد 91درصد كاهش در سال  66/66

. ارقام ندرسيد 91و  90درصد در سال  6 و 15درصد به  7و  22

 .  نددرصد صيد برخوردار بود 85/2 فقط 89فشرده هم تنها در سا ل 
 

 دامنه خاویاردهی :6جدول 

انخاویار استان گلست سال 1رقم  گوشت  2رقم  درصد  3رقم درصد   درصد رقم فشرده درصد 

88 92/699  5900 106 51/78  22 29/16  7 18/5  0 0 

89 78/655  5551 81 14/77  14 95/20  7 6/6  3 85/2  

90 27/325  2616 45 89/84  6 32/11  2 77/3  0 0 

91 59/379  3592 42 66/66  15 8/23  6 52/9  0 0 

 
 1351های طی سال A. persicusماهی ایرانی صید و صید در واحد تالش تاس نمودار: 1شکل 

 1391الی
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ميزان تالش صيادي  7مطابق با جدول  CPUE:تغییرات  دامنه       

بارتالش  16658بار تالش صيادي به  30324 از 91تا  88سال  از

 224/0ش هم از ميزان صيد در واحد تال رسيد و 91سال  صيادي در

و  رسيد 91وگرم كاهش در سال لكي204/0به  88كيلوگرم در سال 

 هاي فعال هم كاهش يافت.همان نسبت تعداد قايقبه

 

 CPUEتغییرات  دامنه :7 جدول

 CPUE تالش گوشت )کیلوگرم( سال

88 5900 3324 224/0 

89 5551 32462 171/0 

90 2616 25398 103/0 

91 3592 16658 204/0 

 

 حث ب

 عدد 249 برون ازتعداد گونه قره 2از نظر تعداد مطابق جدول        

با  91ولي در سال يافت كاهش  90عدد در سال  105به  88 در سال

عدد در سال  143به  90عدد در سال  105يک روند افزايشي و از 

قطعه مربوط به كشفيات بوده و  62 تعداد 91رسيد و در سال  91

دامنه طولي  از سن بلوغ و از ترغيراستاندارد و كمدرجه  همگي از

 90 نسبت به سال 91در مجموع در سال  بودند و ناچيزي برخوردار

 81به  90عدد گونه استاندارد در سال  105 برون ازتعداد گونه قره

دهنده تاثيرات و اين امر نشان رسيد 91عدد گونه استاندارد در سال

 از 88باشد ولي نسبت به سال ميرون بذخايرگونه قره رهاسازي بر

ماهي ايراني در ميزان سهم صيد تاس قطعه رسيد. 143قطعه به  249

. باشد)وزن شكم پر( مي درصد از كل صيد 4/44درصد الي  9/30ها پره

ماهي حاكي بر غالب بودن صيد گونه تاس 1386آخرين آمار از سال 

 62ماهي ايراني حوي كه تاسنباشد بهها ميايراني نسبت به ساير گونه

هاي ازون دهند گونهتشكيل مي درصد صيد را 23ماهي درصد و فيل

هاي درصد در رتبه 4و  4، 7 ماهي روسي هريک بابرون، شيپ و تاس

نتايج گشت تحقيقاتي كه  .(1387قلب، )بهروزخوش بعدي قرار دارند

 91/90و  8/70ترتيب اجرا در آمده است بهبه 1388و  1387در بهار 

(. 1389)توكلي و همكاران،  بود ماهي ايرانيمربوط به تاس صيد تركيب

و  81ترتيب با ماهي ايراني بهتاس 1384و  1383هاي در گشت سال

 (.1386توكلي و همكاران، ) بود داده خود اختصاصصيد را به درصد 83

سال روسي در  وسيله كشتيهخاوياري كه ب ذخاير ماهيان گشت ارزيابي

كار گرفته هترال ب 149در كل درياي خزر انجام شد از مجموع  1383

كل ماهيان  كه از عدد ماهي خاوياري صيد گرديد 1039شده تعداد 

 عدد چالباش 232درصد(،  1) ماهي معادلفيل عدد 10 شده تعداد صيد

برون عدد ازون 39درصد(،  8/72برون )عدد قره 757درصد(،  22/3)

 (.1383قلب، )بهروزخوش عدد هيبريد بوده است 1 درصد( و 8/3)

ماهي ايراني در طي دهه گذشته تاس گرددگونه كه مشاهده ميهمان

هاي تحقيقاتي برداريهمواره باالترين تعداد را در تركيب صيد و نمونه

ترين بيش دهندهنشان كه اخير گذشته با مطالعات و مطالعات است داشته

مطابق . باشد مطابقت داردماهي ايراني ميستركيب صيد با گونه تا

ترتيب به 91الي  88ميانگين طول فورک و طول كل از سال  3جدول 

متر در سانتي 138/97 و 123/44به  مترسانتي 171 و 153/72 از

سال  طول فورک و طول كل هم از حداقلكاهش يافت و  91 سال

متر سانتي 61 و 50 به مترسانتي 105 و 90 ترتيب ازهم به 91تا  88

سال  طول فورک و طول كل هم از حداكثر. كاهش يافت 91در سال 

 مترسانتي 212 و 196 به مترسانتي 255 و 218 ترتيب ازبه 91تا  88

و انحراف معيار طول فورک و طول كل هم  رسيد 91كاهش در سال 

 14/27و  7/26متر به سانتي 5/19و  3/18ترتيب از به 91 تا 88 سال از

يافت و اين كاهش دامنه طولي با كاهش افزايش  91در سال  مترسانتي

 كند.مي مطابقت گذشته هايسال در مطالعات ساير محققين طولي دامنه

 230الي  98ماهي ايراني بين دامنه طول چنگالي تاسعنوان مثال به

 طول ميانگين 1382سال  در بود. 1380-82هاي سال متر درسانتي

و نرها  10/155±16/12 هاماده در كه بود مترسانتي 32/13±30/151

شود كه ميانگين طول سانتي متر بود. مشاهده مي 79/11±78/142

 1379هاي كاهش يافت اما در طي سال 1378تا  1369سال  ها ازماده

( 1383 )مقيم و همكاران، ميانگين طول افزايش داشت 1382الي 

هاي متر در سالسانتي 80-218يراني ماهي ادامنه طول چنگالي تاس

ماهي ايراني صيد بود. متوسط طول چنگالي تاس 1391الي  1388

با  1388متر در سال سانتي 3/153±8/18از  شده در حاشيه جنوبي

مطابق . رسيد 1391 سال در مترسانتي 6/146±1/20 بهيک روند نزولي 

 ترتيب ازبه 91تا  88سال  از پر ميانگين وزن شكم خالي و 4جدول 

 كيلوگرم كاهش يافت 17/52و 13/26كيلوگرم به  26/82 و 20/41

 3 و 2 ترتيب ازبه 91ا ت 88وزن شكم خالي و پر هم از سال حداقل و

وزن شكم خالي  حداكثرو  كيلوگرم ثابت ماند 3 و 2همان كيلوگرم به

رم كيلوگ 41و 34به  88كيلوگرم در سال  75 و 64 ترتيب ازو پر هم به

وزن شكم خالي و پرهم به  كاهش رسيد و انحراف معيار 91سال  در

كيلوگرم  98/11و  04/9 به 88كيلوگرم در سال  27/9و  9/6 ترتيب از

اين كاهش صيد با مطالعات ساير محققين  .افزايش رسيد 91در سال 

 80هاي در سال عنوان مثالبه .كندهاي گذشته مطابقت ميدر سال

ماهي ايراني تشكيل داده ن ميزان صيد را گونه  تاستريبيش 82الي 

 ترتيبتن بود و به 330و  451، 559ترتيب سال  بود كه ميزان آن به

 (.1383 )مقيم و همكاران، شد را شامل صيد درصد 5/69و  7/67، 7/65
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درصد  95/4معادل  1382نسبت به سال  1391سال  صيد ميزان

شت تحقيقاتي انجام شده در بهار كاهش داشته است كه با نتايج دو گ

درصدي وزن توده زنده  93كننده كاهش كه بيان  89و بهار  81

ماهي تاس 1382الي  1380هاي در سال سو است.باشد همذخاير مي

ميانگين  1382كيلوگرم صيد شد. در سال  84الي  5/4ايراني در اوزان 

 ترتيببه ها و نرهاكيلوگرم كه در ماده 26/6±8برون وزن قره

برون ماده از قره وزن ميانگين كيلوگرم بود. 20/81±4/6و  2/7±18/29

روند  82الي  80 هايسال نزولي و در روند 1379الي  1369 سال

 1369-76هاي سال در طي وزن برون نر ميانگيندر قره صعودي داشت.

 )مقيم و همكاران، هاي بعد نوسانات كاهشي داردافزايش دارد و سال

 1391الي  1388هاي سال ماهي ايراني طيميانگين وزن تاس (.1383

كيلوگرم  21/9±7/8 و 24/4±8/5 ،9/24±5/8 ،8/25±5/9 ترتيببه

ماهي ايراني  ميانگين وزن تاس 1391گيري شده است. در سال اندازه

كيلوگرم بود كه بسيار  15/80±0/5 و 27/2±8/7 ترتيبها و نرها بهماده

ميانگين  .باشدمي 1382 هايگين وزن اين ماهيان در سالتر از ميانكم

هاي صيد ماهيان خاوياري ماهيان ايراني صيد شده در داموزن تاس

باشد روند نزولي ميانگين كاهش وزن را ها ميتر از پرهمراتب بيشبه

مالحظه نمود.  توانهاي مورد بررسي ميها طي سالها و پرهصيدگاه در

كيلوگرم  75معادل  شده داراي وزني ماهي ايراني صيدترين تاسبزرگ

تعداد نر رسيده  كيلو گرم بوده است. 4و حداقل وزن ماهي صيد شده  

عدد در سال  63 و 41عدد به  4 و 87 ترتيب ازبه 88و نارس در سال 

 و 39عدد به  9 و 80 ترتيب ازبه 90و  89هاي و در سال رسيد 91

 88كل تعداد ماده و نر رسيده از سال  رسيد و در 91عدد در سال  3

اين نتيجه  و كاهش ولي تعداد ماده و نر نارس افرايش يافت 91تا 

افزايش  و توده ذخايرژني و برداشت بيش از حد از زي به ذخاير فشار

ماده و نرهاي رسيده و افزايش  باشد و كاهش تعدادمجاز ميصيد غير

هاي گذشته سال محققين در ساير نرهاي نارس با مطالعات تعداد ماده و

هاي نسبت ماده 1380-82هاي سال مثال در عنوانبه كند.مطابقت مي

 درصد بود 2/69، 3/64، 4/63ترتيب بهبرون ماهي ايران يا قرهتاس

ايراني جنس  ماهيگونه تاس ماهيان ماده در .(1383 )مقيم و همكاران،

 1388( در سال عدد 567درصد ) 3/60باشند غالب در سهم صيد مي

 1391كه در سال  باشدكل سواحل شمال ماده مي ماهي ايراني درتاس

تواند ماده مي جنس درصد كاهش اين كاهش يافته است. درصد 7/53به 

اي از رسد تعداد قابل توجهنظر ميناشي از آمار صيد پره باشد زيرا به

شده عنوان نر رسيده ثبت ههاي صيادي بماهيان ماده نارس در پره

  است.

 88مقدارخاويار و گوشت از سال  1 شكلو  6 مطابق با جدول       

يک روند  91تا  90يک روند كاهشي برخوردار بود اما از سال  90تا 

يک روند كاهشي  را طي  91تا  88افزايشي جزئي ولي در كل از سال 

 66/66به  88درصد در سال  51/78 از 1و از نظر ارقام  هم رقم  كرد

 7و  22ترتيب ازهم به 3و 2و رقم رسيد 91هش در سال درصد كا

رسيد. ارقام فشرده هم تنها  91و  90درصد در سال  6 و 15درصد به 

و اين نتايج نشان  درصد صيد برخوردار بود 85/2 فقط 89ل در سا

توده برداشت بيش ازحد از زي ژني و دهنده فشار بيش از حد به ذخاير

نتيجه باعث كاهش كيفيت ذخاير در با كاهشمجاز و غير و افزايش صيد

كاهش كيفيت و  و اين كاهش خاويار و بندي خاويار خواهد شددرجه

هاي گذشته مطابقت در سال محققين ساير مطالعات با خاويار بنديهجدر

 5/17الي  5/0برون خاوياردهي قره دامنه 1380-82هاي در سالدارد. 

كيلوگرم بود  10/5 ،10/5 ،58/4ترتيب دهي بهميانگين خاويار كيلوگرم،

كاهشي و پس از آن  روند 1375دهي تا سال خاويار ميانگين كليطورهب

( ميانگين 1383)مقيم و همكاران، افزايش داشته است 1382تا سال 

 بوده 1391 سال در گرمكيلو 41/5±74/1ماهي ايرانيدهي تاسخاويار

در  آن شدن تركم و دهيخاويار ميانگين ميزان جزيي تفاوت. است

ماهي ايراني صيد شده در شود. تاسديده مي 1382مقايسه با سال

دهي باالتري نسبت به ساير فصول هاي بهار داراي متوسط خاويارماه

 3/16، 4/16، 2/15ترتيب به 1382الي  1380هاي در سال باشند.مي

 و همكاران،)مقيم  خاويار بود برونقره رسيده ماده ماهيان بدن وزن درصد

 1/24ايراني  ماهيمتوسط خاويار به وزن بدن ماده رسيده تاس (.1383

 3/24و در پره برابر  0/24درصد و در ماهيان صيد شده در دام برابر 

ميزان  7مطابق با جدول  بوده است. 91الي  88هاي درصد در سال

 16658بار تالش صيادي به  30324 از 91تا  88سال  صيادي از تالش

ميزان صيد در واحد تالش هم  رسيد و 91سال  تالش صيادي در بار

 91وگرم كاهش در سال لكي204/0به  88كيلوگرم در سال  224/0از 

هاي فعال هم كاهش يافت. مطالعات همان نسبت تعداد قايقو به رسيد

هاي گذشته مطابقت دارد. اين اخير با مطالعات ساير محققين در سال

عنوان مثال در به كند.تالش و صيد داللت ميكاهش  امر دليل بر

، 318ترتيب تعداد هاي شيالت ايران بهدر صيدگاه 1380-82 هايسال

و  دكار برده شفروند قايق براي صيد ماهيان خاوياري به 298و  308

هاي گاهواحد تالش در صيد 146240، 163006، 151036ترتيب به

گونه كه مشخص است انو همانجام شده ماهي شيالت براي صيد تاس

سال گذشته  10ان خاوياري طي يهاي ماهگاهميزان تالش در صيد

هاي فعال و بالطبع تعداد قايق فعال در گاهصيد دليل كاهش تعدادهب

و به حدود نصف رسيده است نتايج ها كاهش قابل توجه داشته گاهصيد

اري شديد در ذخاير ماهيان خاوي تراكم نسبي بسيار دهنده كاهشنشان

ميزان صيد در واحد تالش كل ماهيان برابر  1382باشد در سال مي

شاهد كاهش  (/2040) 1391 مقايسه با سال كه در كيلوگرم بود 2/995

ها تالش در اين سال باشيم و ميزانتالش مي در واحد درصد صيد 7/91

  .به حدود نصف رسيده است
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تا  1996ال ميزان صيد در واحد تالش از س 1شكل مطابق        

سير نزولي  2008تا  1999 ميالدي سيرافزايشي ولي از سال 1999

سيركاهشي  (91) 2012 تا (88) 2009 از سالچنين هم داشت و

 تالش در واحد صيد شاخص شيالتي مطالعات در ديگر طرف از داشت.

(CPUE) هدف گونه فراواني گيرياندازه براي غيرمستقيم شاخص يک 

 گونه فراواني در تغييرات نشانه CPUEتغييرات . شودمي محسوب

 تغيير و حد از بيش صيد دهندةنشان CPUEكاهش مقدار  .است هدف

است  نظر مورد گونه از پايدار برداريبهره دهندةنشان نكردن آن

(Puertas  وBodmer، 2004). 

در طول ساحل ايران و آذربايجان نشان  1380هاي سال بررسي       

درصد از ماهيان خاوياري را در بخش  1/69ماهي ايراني، داد كه تاس

آذربايجان  هايآب در ميزان اين ولي دهدمي اختصاص خودهب خزر، جنوبي

دهد اين مطالعات نشان مي (.1381درصد بود )پرافكنده،  40حدود 

ها دستخوش تغييرات شديدي شده است. با توجه به كه اين نسبت

 هاي ايران انجامكه تكثير طبيعي ماهيان خاوياري در رودخانهاين

بنابراين  .(1378گيرد و يا بسيار محدود است )فدائي و همكاران، نمي

 تواند اي در سواحل ايران نيز ميعلت اصلي تغييرات تركيب گونه

ماهيان خاوياري رهاسازي شده حاصل از اي بچهدليل تركيب گونههب

كه نماهي ايراني با ايتاس. (Arteiokhen ،1979) تكثير مصنوعي باشد

تر جمعيت آن در نزديكي انتشار وسيعي در درياي خزر دارد ولي بيش

مانند، چرا كه اين گونه، هاي ساحلي بخش جنوبي خزر باقي ميآب

، Holchik) دهدهاي گرم را ترجيح ميماهي روسي، آبنسبت به تاس

 .زيستگاه اصلي آن حواشي خزر جنوبي است و (1989

توان به كاهش شديد هيان ميعوامل مهم كاهش ذخائر اين ما از       

هاي صنعتي و شهري در تكثير طبيعي، تخليه حجم زيادي از فاضالب

چنين نظام هاي مربوط به منابع نفت، همريزي، فعاليتمناطق تخم

عنوان يكي از عوامل هبرداري و مديريت ذخاير ماهيان خاوياري ببهره

رويه صيد بيمهم در تغييرات كاهشي ذخاير ماهيان خاوياري نام برد. 

باشد. گذار بر ذخاير ميترين عوامل تاثيرمجاز يكي از مهمو صيد غير

خصوص پس از فروپاشي هقانوني بر ذخاير، بمجاز و غيرتاثير صيد غير

و از بين رفتن مديريت واحد و نظام يافته  1991سابق در سال  شوروي

شديد  (. كاهش1387)پوركاظمي،  باشدبرداري، قابل مشاهده ميبهره

ماهيان خاوياري  ،1379از سال  ذخاير با ارزش اين ماهيان باعث شد

)كنوانسيون  CITESهاي در معرض خطر انقراض گونه 2در ضميمه 

هاي گياهي و جانوري در معرض خطر انقراض( نظارت بر تجارت گونه

هاي ماهي ايراني در ليست گونههم اكنون نيز گونه تاس قرار گرفتند.

 قرار دارد (Critically endangered species)بحراني  در معرض خطر

(Gesner  ،2010و همكاران). 

 

 منابع

هادیفر،  و نیا، ن.بساط ؛علیجانپور، ن. ؛بانی، ن. ؛امیری، ک. .1

 تالش واحد در صيد مقدار بر محيطي عوامل تأثير .1393 ،ع.

 درياي غربيجنوب ( درPisces: Clupeidaeپراكنش كيلكا ) و صيادي

، صفحات 3، شماره 4. سال آبزيان شناسيبوم . مجله)انزلي ندرخزر )ب

 .102تا  98

برداري از وضعيت صيد و بهره. 1387 ،قلب، م.ر.بهروزخوش .2

المللي ماهيان خاوياري دكتر ماهيان خاوياري انستيتو تحقيقات بين

 صفحه. 49دادمان. 

گزارش سفر به كشور روسيه جهت . 1383م.ر.  قلب،بهروزخوش .3

يابي ذخايرماهيان خاوياري در درياي شركت در گشت تحقيقاتي ارز

المللي ماهيان خاوياري . انستيتو تحقيقات بين)1383خزر )تابستان

 صفحه. 24دكتر دادمان. 

منابع زنده درياي خزرو كنوانسيون محيط . 1387پورکاظمی، م.،  .4

، 1 ، شماره1زيست. دو فصلنامه مطالعات اوراسياي مركزي. سال 

  .2تا  1 صفحات

ماهيان خاوياري  تحليلي بر وضعيت ذخاير. 1389 م.، پورکاظمی، .5

ها(. ها و برنامهو توليد خاوياري و توليد خاويار كشور )عملكرد، چالش

 صفحه. 18

 . تعيين1392 ،کیاالوندی، س. و دلیری، م. ؛پیغمبری، س.ی. .6

 خزر )مطالعه درياي شرقيجنوب در ساحلي پره تورهاي صيد تركيب

سال  .آبزيان شناسيبوم (. مجلهگلستان استان غربي سواحل موردي

 .28تا  18، صفحات 4، شماره 2

 ؛ر..قلب، مبهروزخوش ؛حقیقی، ف.پرافکنده ؛.توکلی، م .7

ماهي ايراني در ارزيابي ذخاير تاس. 1389کیمرام، ف. و تقوی، ا.، 

علمي  . مجله13 78-88هاي حوضه جنوبي درياي خزر طي سال

 .8تا  1 ، صفحات1 ، شماره19شيالت ايران. سال 

 ؛جوشیده، ه. ؛کرد، د. ؛قلب، م.ر.خوشروزبه ؛توکلی، م. .8

ارزيابي ذخاير ماهيان خاوياري  .1386 ،بهمنی، م. و کیمرام، ف.

هاي ايران(. موسسه تحقيقات در حوضه جنوب درياي خزر )آب

 صفحه. 136شيالت ايران. 

گزارش سفر به روسيه  .1381 ر.،قلب، م.بهروزخوش ومقیم، م.  .9

 حوضه جنوبي درياي خزر وگشت ارزيابي ذخايرماهيان خاوياري در

 صفحه. 11. موسسه تحقيقات شيالت ايران. (1381 بهار)گشت 

 ،قلب، م.توکلی، م. بهروزخوش ؛.پرافکنده، ف ؛مقیم، م. .10

 .1380-82بررسي آماري و بيولوژيكي ماهيان خاوياري . 1383

 صفحه. 57. موسسه تحقيات شيالت ايران

خوش بهروز ؛توکلی، م. ؛نژاد، د.غنی ؛فضلی، ح . ؛مقیم، م. .11

 ،ده، ف.پرافکن وفدائی، ب.  ؛نژاد، ک.عقیلی ؛ر.قلب، م.

بررسي آماري و بيولوژيكي ماهيان خاوياري سواحل جنوبي .   1384



 ....ماهی خاویاری CPUE خاویاردهی و میزانبررسی روند تغییرات طول و وزن و جنسیت و            الریجانی و همکاران                   

170 
 

تحقيقات شيالت  . موسسه1376-1378هاي درياي خزر در سال

 صفحه. 115ايران. 

12. Artyukhin, E.N., 1979. Persian sturgeon in the rivers of the 
North Caspian and prospects of its exploitation in sturgeon 

economy. In: "Biological bases for development of sturgeon 

economy in water bodies of USSR. pp: 105-114. 

13. Gessner, M.; Swan, C.M.; Dang, C.K.; McKie, B.G.; 

Bardgett, R.D.; Wall, D.H. and Hättenschwiler, S., 2010. 

Diversity Meets Decomposition. Tends in Ecology and 

Evolution. Vol. 25, pp: 372-380.  

14. Holcik, J., 1989. The freshwater fishes of Europe.General 

international to fishes Acipenseriformes Aula verlay 

Wiesbaden. Vol. 1-2, pp: 18-56. 

15. Puertas, P. and Bodmer, R.E., 2004. Hunting effort as a tool 
for community-based wildlife management in Amazonia. In: 

Silvius, K.M.; Bodmer, R.E. and Fragoso, J.M.V., eds. 
People in Nature: wildlife conservation in south and Central 

America. Columbia University Press, New York.  

pp: 123-135. ISBN 978-0231127837. 

16. Sparre, P. and Venema, S.C., 1998. Introduction to tropical 

fish stock assessment. Part 1. Manual. FAO Fisheries 
Technical Paper. (306.1, Rev. 2). 407 p. 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swan%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20189677
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dang%20CK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20189677
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McKie%20BG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20189677
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bardgett%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20189677
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wall%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20189677
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%A4ttenschwiler%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20189677

