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 Introduction: The purpose of this study was to evaluate the number, catch composition, and 

catch per unit effort (CPUE) of sturgeon spawners by gillnet in the fishing grounds of 

Golestan province.  

Materials & Methods: Sampling and data collection were conducted in the 4 fishing grounds 

according to the fishing seasons of sturgeon fish using gillnets (Polyamide) with a mesh size 

of 150 mm from autumn 2018 to autumn 2019. Five species of sturgeon fish including 

Acipenser persicus, Huso huso, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser nudiventris, and 

Acipenser stellatus were caught during the sampling period. 

Result: The highest fish weight was observed in autumn 2019 (946 kg) and the lowest was 

in spring 2019 (242 kg). The highest total catch weight and fishing effort were obtained for 

matured males of A. persicus (389 kg and 0.9 g/fishing effort) and the lowest was for matured 

females of A. stellatus (13 kg and 0.03 g/fishing effort). 

Conclusion: According to the results of the Chi-square test, the separate and simultaneous 

effect of sampling time and the location was significant on the number of matured Acipenser 

persicus (P<0.05). 
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 استان صیدگاه چهار در خاویاری مولد ماهیان( CPUE) تالش واحد ازایبه صید و صید تعداد، ترکیب بررسی هدف با مطالعه این  :مقدمه

 .گرفت انجام گلستان

 150 چشمه اندازه گوشگیر با تورهای از استفاده با فصلی صورتهب خاویاری مولد ماهیان اطالعات آوریجمع و بردارینمونه ها:مواد و روش

 . گردید انجام 1398 پاییز تا 1397 پاییز از مترمیلی

( کیلوگرم 242) 98 بهار فصل در مقدار کمترین و( کیلوگرم 946) 98 پاییز فصل در شده صید خاویاری ماهیان وزن مقدار ترینبیش نتایج:

 9/0 و کیلوگرم 389 با ترتیببه) برونقره نر مولد به1398 پاییز فصل در صیادی تالش میزان و صید وزن مجموع ترینبیش. گردید مشاهده

. داشت تعلق( تالش واحد در گرم 03/0 و کیلوگرم 13 با ترتیببه) بروناوزون رسیده ماده مولد به مقادیر ترینکم و( تالش واحد در گرم

 شده صید برونقره مولد ماهیان تعداد بر بردارینمونه مکان و زمان زمانهم و مجزا تاثیر اسکویر، کای آزمون نتایج براساس :گیری و بحثنتیجه

 (.P<05/0) بود دار معنی
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 مقدمه

ای آبی است که از جنوب به ایران، از شمال به دریای خزر پهنه       

روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به 

 Zimnitskaya)شود های ترکمنستان و قزاقستان محدود میجمهوری

شوند نامیده می استروژن که خاویاری ماهیان .(Von Geldern ،2011و 

مانندی هستند آبزی کم  هایاند، در شمار گونهماهیانو از خانواده تاس

ای چند صد میلیون ساله برخوردارند و در این فرایند، که از پیشینه

، Artyukhinو Vecsei  ؛1997و همکاران، Birstein )تکامل یافته اند 

گونه و زیرگونه در  27خاویاری، به  های ماهیان. تعداد گونه(2011

گونه در دریای خزر زندگی  ۵شود که از این تعداد، جهان تقسیم می

درصد ذخایر ماهیان خاویاری جهان  93دریایی که به تنهایی  کنند:می

اوزون  ،ماهیفیل. (1398 )سپهری و همکاران، استجای داده خود در را

ترین از مهم ماهی شیب و ماهی روسیتاس ،ماهی ایرانیتاس، برون

 خاویاری صید ماهیان. (1382کیوان، ) ماهیان خاویاری هستندانواع 

میالدی در سواحل شمالی دریای خزر و در اواخر قرن  188۵از سال 

، Khodorevskaya وRuban ) است یافته رواج دریا جنوبی هایقسمت در 19

 1970که آوازه خاویار خزر شهره بوده است و در دهه طوریهب، (2011

درصد خاویار جهان از این دریا تامین گردیده است  90 تا 80به میزان 

رویه و قاچاق، چون صید بی(. عواملی هم1396الریجانی و همکاران، )

تجمع آلودگی و رسوبات درآب و مسدود شدن مسیرهای منتهی به 

مناطق تولیدمثلی، تولیدمثل طبیعی این ماهیان را با کاهش فوق 

ها را در لیست در خطر انقراض قرار ای مواجه کرده است و آنالعاده

صید ماهیان خاویاری جهان  .(Lecointre ،2001و Billard ) داده است

. ایران در (FAO ،2016)تن گزارش شده است  273 ،2014در سال 

های اخیر نتوانسته است حتی یک چهارم سقف مجاز خود را صید سال

( Acipenser nudiventris) با ممنوعیت صادرات گونه شیپ کند. صادر و

منظور های دریای خزر نیز بهبرداری سایر گونهبهره 2002از سال 

(، 1391توکلی و همکاران، ممنوع شده است ) 2011صادرات از سال 

درصد صید جهانی این ماهیان مربوط به حوزه دریای خزر  7/33اما 

د گیرمنظور بازسازی ذخایر و مصرف داخلی صورت میبوده که به

(FAOSTAT ،2016).  تاکنون مطالعات متعددی در مورد ارزیابی

ماهیان در دریای خزر انجام گردیده است. براساس خایر و صید تاسذ

( بر روی ترکیب صید 2008و همکاران ) Tavakoliنتایج تحقیقات 

های در آب 1383ماهیان خاویاری در دریای خزر، در گشت تابستان 

عدد  889دد ماهی صید شد که شامل ع 1208دریای خزر تعداد 

 14برون، عدد ازون ۵8ماهی روسی، عدد تاس 234ماهی ایرانی، تاس

 1384چنین در گشت تابستان عدد شیپ بود. هم 3ماهی و عدد فیل

ماهی ایرانی، عدد تاس 341عدد ماهی صید شده  436نیز از مجموع 

 1ماهی و فیلعدد  7برون، عدد ازون 30ماهی روسی، عدد تاس ۵7

( جهت 1391و همکاران ) توکلیبر طبق مطالعه  .عدد شیپ بود

 های ایران،متر آب 10ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در اعماق زیر 

هزار  1432برداری تابستان معادل فراوانی کل برآورد شده در نمونه

عدد تخمین زده شد. میزان  هزار 22۵0زمستان معادل  و در گشت عدد

برداری زن توده زنده محاسبه شده ماهیان خاویاری در نمونهکل و

تن برآورد  ۵78برداری زمستان ن و در نمونهت 312تابستان معادل 

( 1392و همکاران ) توکلیشد. در دیگر مطالعه صورت گرفته توسط 

های ایرانی دریای خزر با جهت ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در آب

تا  83ماهی ایرانی با سهمی بیش از تاس شده،روش مساحت جاروب

در ها داشت. درصد، باالترین درصد صید را نسبت به سایر گونه 100

بر روی خصوصیات زیستی،  (139۵)و همکاران  بندپیافراییمطالعه 

عدد از  109، از مجموع هیمامقایسه صید و صید در واحد تالش فیل

که طوریهخاویار بودند، ب ها دارایعدد از آن ۵8ماهی صید شده فیل

% و  7/17ترتیب وسیله دام گوشگیر و پره بههسهم تحویل خاویار ب

و همکاران  الریجانی% بود. در دیگر مطالعه انجام گرفته توسط  3/82

 ( بر روی ترکیب گونه ای صید ماهیان خاویاری در دریای خزر1396)

 399، 1388سال برداری های استان گلستان، در نمونهآبواقع در 

ماهی روسی، تاس عدد 30 ماهی ایرانی،عدد تاس 24۵نمونه شامل  عدد

عدد شیپ صید شد. در  20 ماهی وعدد فیل ۵9برون، عدد ازون 4۵

 عدد 23ماهی ایرانی، عدد تاس 212عدد نمونه،  3۵8، از 1389سال 

عدد  19ماهی و عدد فیل ۵1برون، عدد ازون ۵3ماهی روسی، تاس

( در رودخانه 2006و همکاران ) Lenhardtمطالعه صید شد. شیپ 

ها، تخلیه فاضالب دانوب نشان داد که صید بیش از حد، اثرات نیروگاه

های مناطق مسکونی، صنعتی و کشاورزی موجب ناپدید شدن گونه

های و گونه شده است رودخانه در این A. nudiventris و   A. sturioمولد 

H. huso ،A. gueldenstaedtii ،A. stellatus  وA. ruthenus های گونه

آوری اساس اطالعات جمعبر باشند.در معرض خطر در این منطقه می

( در بازه زمانی 2018) Svolkinasو  Ermolinشده در طی مطالعات 

کیلوگرم از ماهیان خاویاری در دریای خزر  10491، 2016تا  2013

سفر دریایی  3۵قایق صیادی در طی  1۵عنوان صید ضمنی توسط به

با توجه به هدف توسعه شیالت در بخش خاویار،  صید گردیده بودند.

ماهی برای مراکز پرورشی خصوصی ماهیان و تامین بچهگوشت تاس

نیاز به تامین مولد برای مراکز تکثیر وجود دارد. بنابراین اطالع از 

های مختلف و صیدگاهدر فصول  مختلف هایمولدین از گونه صید میزان

هدف از این مطالعه ارزیابی  لذا .باشدریزی آینده ضروری میبرای برنامه

( ماهیان مولد CPUEازای واحد تالش )تعداد، ترکیب صید و صید به

شده در طول دوره مطالعه واقع در مناطق صیادی استان  خاویاری صید

 گلستان می باشد.
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86
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 ها و روشمواد 
 یندر ا: برداری و مشخصات ابزار صیدمکان نمونهفصل و        

  یاریمولد خاو یاناطالعات ماه آوریو جمع برداریمطالعه نمونه

 یهاتوسط شرکت برداریمورد بهره یدگاهص چهارز ا یصورت فصلهب

اندازه  یر باگوشگ یبا استفاده از تورها ،واقع در استان گلستان یادیص

 (.1)شکلیدانجام گرد 1398 ییزپا تا 1397 ییزپا از مترمیلی 1۵0 چشمه

های از پیش طراحی شده ثبت فرم در هااطالعات مربوط به نمونه

استاندارد انجام  شد. شناسایی ماهیان صید شده توسط کلید شناسایی

( بر CPUE. میزان صید در واحد تالش صیادی )(1382)کیوان،  شد

دست آمده، نوع و اندازه تور مورد استفاده و میزان هاساس اطالعات ب

دست آوردن مقدار صید هصید در واحد زمان محاسبه گردید. برای ب

ه ازای واحد تالش از تقسیم مقدار صید در هر مرحله تور ریزی ببه

ساعت(  24تعداد طاقه تور مورد استفاده و دفعات بازدید روزانه )هر 

  2×N1(N/wCPUE = C(:                   (Gulland ،1983)استفاده شد 

wC  ،1= وزن کل ماهی صید شده در هر مرحله بازدید تورN  تعداد =

 ساعت( 24= دفعات بازدید روزانه )هر  N2طاقه تور مورد استفاده، 

برای تعیین طبقات طولی ماهیان مولد خاویاری صید شده توسط 

 :(Sturges ،1926)تور گوشگیر از معادله استورجس استفاده شد 
R = (Max –Min) + 1 

K = 1+ 3.3 log n 

C = R/K 

R = ها، دامنه تغییرات دامنهK  ،تعداد تقریبی طبقات=C = طول طبقات 

شناسایی و انتخاب مولدین در دریا انجام گرفت. برای این کار 

ی ظاهری هاها بررسی شد. از نشانهماهی زیستیوضعیت ظاهری و 

شدن پوست  شکم و کشیده شدن توان به نرمیکسان در ماهیان ماده می

در آخرین مراحل  که ایچنین در ماهیان مادهاشاره نمود. هم ماده ماهی

هستند، با فشار مختصر بر روی شکم تعدادی تخم رسیدگی تخمدانی 

چنین در مورد مولدین نر، شکم شود. هماز منفذ تناسلی خارج می

باشد، ولی به اندازه یم ترماهی نر نسبت به ماهی بالغ غیر مولد برآمده

. جهت (1382)کیوان، برآمدگی شکم ماهیان مولد ماده واضح نیست 

برداری بر تعداد ماهیان مولد خاویاری نهمقایسه تاثیر زمان و مکان نمو

ستفاده ا 21نسخه  SPSSافزار در نرم صید شده از آزمون کای اسکویرا

 رسم شدند. 2013افزار اکسل نسخه چنین نمودارها در نرمگردید. هم

 

 نتایج

براساس نتایج ها و فصول مختلف: ترکیب صید در ایستگاه       

 Acipenserخاویاری شامل قره برون )دست آمده، پنج گونه ماهی هب

persicus،) ماهیفیل (huso Huso،) چالباش (gueldenstaedtii Acipenser ،)

 (Acipenser stellatus)برون ( و اوزونAcipenser nudiventrisشیپ )

برون در هر چهار برداری صید گردیدند که قروهدر طی دوره نمونه

برون تنها در یک فصل توسط اوزونهای چالباش، شیپ و گونهفصل و 

های صیادی مورد مطالعه در میان ایستگاه تور گوشگیر صید گردیدند.

ترتیب با در استان گلستان، ایستگاه میانقلعه و ایستگاه فریدپاک به

ترین میزان فراوانی عدد ماهی مولد صید شده دارای بیش 24و  48

 29و  22ترتیب با به 98و پاییز  97 چنین فصول زمستانبودند. هم

ترین میزان فراوانی فصلی بودند عدد ماهی مولد صید شده دارای بیش

 (.1)جدول 

شده:  وزنی و طولی کل ماهیان مولد خاویاری صید میانگین       
ترین میانگین طول کل و وزن ماهیان صید شده به مولد ماده بیش

کیلوگرم  166±۵9و  مترسانتی 279±27ترتیب با ماهی بهرسیده فیل

 2۵/1۵6±48/0ترتیب با برون بهترین میزان به مولد نر رسیده قرهو کم

(. در میان 2تعلق داشت )جدول کیلوگرم  7۵/18±31/1متر و سانتی

 2/1۵1-7/171برون، طبقه طولی طبقات طولی ماهیان مولد قره

بود ترین میزان فراوانی عدد ماهی مولد دارای بیش 37متر با سانتی

ماهی، چنین در میان طبقات طولی ماهیان مولد فیل(. هم2)شکل 

عدد ماهی مولد دارای  ۵متر با سانتی 3/210-۵/237طبقه طولی 

 (.3ترین میزان فراوانی بود )شکل بیش

میزان صید در واحد تالش صیادی ماهیان مولد خاویاری        

یان خاویاری صید ترین مقدار وزن ماهدر این مطالعه بیش: صید شده

ترین مقدار در فصل بهار کم کیلوگرم( و 946) 98شده در فصل پاییز 

 

 
ماهیان مولد  های مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی صیدگاه :1شکل 

 در استان گلستان خاویاری صید شده توسط تور گوشگیر
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های مورد بررسی، گردید. در میان ایستگاه مشاهده کیلوگرم( 242) 98

تالش صیادی در ایستگاه  وزن صید و میزان ترین میزانترین و کمبیش

کیلوگرم و  493ترتیب با برون )بهترتیب برای ماهی قرهمیانقلعه به

 و کیلوگرم 13 با ترتیببرون )بهگرم در واحد تالش( و اوزون 14/1

ترین مجموع (. بیش3تالش( مشاهده شد )جدول  واحد در گرم 03/0

 389ترتیب با برون )بهوزن صید و میزان تالش صیادی به مولد نر قره

اده ترین مقادیر به مولد مگرم در واحد تالش( و کم 9/0کیلوگرم و 

تالش(  واحد در گرم 03/0 و کیلوگرم 13 با ترتیببرون )بهرسیده اوزون

تالش میزان صید در واحد  ترینچنین بیش(. هم4تعلق داشت )جدول 

گرم در واحد تالش در  9/0برون با مقدار ساالنه به ماهی مولد نر قره

 (. 4تعلق داشت )شکل  1398فصل پاییز 

 
 

 های استان گلستان: مقایسه فراوانی کل و فصلی ماهیان مولد خاویاری صید شده توسط تور گوشگیر در مجموع صیدگاه1جدول 
 گونه جنسیت فراوانی کل 97پاییز  97زمستان  98بهار  98پاییز 

 ماده 13 1 3 4 ۵ برونقره نر 49 11 14 4 20
 ماده 6 2 2 0 2 ماهیفیل نر 6 2 3 0 1
 چالباش ماده 1 1 0 0 0
 شیپ ماده 1 0 0 1 0
 بروناوزون ماده 1 0 0 0 1

 

 های استان گلستانخاویاری صید شده توسط تور گوشگیر در صیدگاهخطای استاندارد( ماهیان مولد ±: مقایسه میانگین طول کل و وزن )میانگین2جدول 

 گونه جنسیت خصوصیت 97پاییز  97زمستان  98بهار  98پاییز 

92/149±2  48/2۵±0/1۵6  ۵4/36±2/1۵7  9۵/4۵±2/1۵8  متر(میانگین طولی )سانتی 
 نر

 برونقره
27/4۵±1/19  31/7۵±1/18  47/86±1/19  66/64±0/19  )کیلوگرم(میانگین وزنی  

1۵/169±۵  21/۵±4/181  21/67±8/184  متر(میانگین طولی )سانتی 166 
 ماده

91/6±1/32  31/7۵±1/3۵  04/34±4  میانگین وزنی )کیلوگرم( 2۵ 

2۵8 0 33/33±12/207  220±14  متر(میانگین طولی )سانتی 
 نر

 ماهیفیل
107 0 13/33±9/48  62±10  میانگین وزنی )کیلوگرم( 

۵/۵±32/26۵  0 279±27  ۵/۵±7/244  متر(میانگین طولی )سانتی 
 ماده

137±۵2  0 166±۵9  123±30  میانگین وزنی )کیلوگرم( 

 متر(میانگین طولی )سانتی 1۵7 0 0 0
 چالباش ماده

 میانگین وزنی )کیلوگرم( 26 0 0 0

 متر(میانگین طولی )سانتی 0 0 162 0
 شیپ ماده

 )کیلوگرم( میانگین وزنی 0 0 24 0

 متر(میانگین طولی )سانتی 0 0 0 1۵۵
 بروناوزون ماده

 میانگین وزنی )کیلوگرم( 0 0 0 13

  
بر  شده توسط تور گوشگیر صید برونقره مولد طبقات طولی ماهیان: 2شکل 

 نگلستا استان هایمجموع صیدگاه متر درحسب سانتی
توسط تور گوشگیر بر  شده ماهی صیدمولد فیل : طبقات طولی ماهیان3شکل 

 گلستان استان هایمجموع صیدگاه متر درحسب سانتی

234 



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 2, Summer 2021               1400 تابستان، 2، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

 

ساعت( ماهیان مولد خاویاری صید شده  24طاقه تور در ( )گرم بر CPUEمقایسه مجموع وزن )کیلوگرم( و میزان صید در واحد تالش ) :3جدول 
  های مختلف، استان گلستانتوسط تور گوشگیر در صیدگاه

 مجموع وزن ماهیان صید شده (CPUE) میزان صید در واحد تالش صیادی
 گونه فصل

 97پاییز  97زمستان  97بهار  98پاییز  97پاییز  97زمستان  97بهار  98پاییز 

0 0 18/0  09/0  ترکمن 39 78 0 0 

 برونقره
14/0  31/0  19/0  18/0  فریدپاک 78 84 134 ۵9 

0 0 0 1/0  چاالشت 4۵ 0 0 0 

14/1  19/0  ۵/0  18/0  میانقلعه 79 218 84 493 

44/0  0 66/0  36/0  فریدپاک 14۵ 28۵ 0 189 
ماهیفیل  

44/0  0 19/0  ۵2/0  میانقلعه 22۵ 83 0 192 

0 0 0 06/0  چالباش فریدپاک 26 0 0 0 

0 06/0  شیپ فریدپاک 0 0 24 0 0 0 

03/0  اوزون برون میانقلعه 0 0 0 13 0 0 0 
 

ساعت( ماهیان نر و ماده مولد خاویاری  24( )گرم بر طاقه تور در CPUE: مقایسه مجموع وزن )کیلوگرم( و میزان صید در واحد تالش )4جدول 
 صید شده توسط تور گوشگیر در فصول مختلف صید، استان گلستان 

 مجموع وزن ماهیان صید شده (CPUE)میزان صید در واحد تالش صیادی 
 گونه جنسیت

 97پاییز  97زمستان  98بهار  98پاییز  97پاییز  97زمستان  98بهار  98پاییز 

 نر 216 278 7۵ 389 ۵/0 64/0 17/0 9/0
 برونقره

 ماده 2۵ 102 143 163 06/0 24/0 33/0 38/0

 نر 124 14۵ 0 107 29/0 34/0 0 2۵/0
 ماهیفیل

 ماده 246 332 0 274 ۵7/0 77/0 0 63/0

 چالباش ماده 26 0 0 0 06/0 0 0 0

 شیپ ماده 0 0 24 0 0 0 0۵6/0 0

 بروناوزون ماده 0 0 0 13 0 0 0 03/0

: بررسی تاثیر مکان و زمان در صید ماهیان مولد خاویاری       
نتایج آزمون کای اسکویر مشخص گردید که تاثیر مجزای بر اساس 

 شده صید قره برون مولد برداری بر تعداد ماهیانزمان و مکان نمونه

فصل و زمان هممجزا و  یرتاث(. ۵ )جداول( P<0۵/0)معنی دار بود 

 دار معنیشده  یدمولد ص یانبر تعداد ماه ینمونه بردار ایستگاه

 (. 6 )جدول (P<0۵/0)بود 
 

 بحث
 حداکثر آوردن دستهب شیالتی مدیریت اصلی هدف همواره       

 ذخایر ارزیابی. باشدمی آبی منابع از مستمر برداشت قابل محصول

 میزان از صحیح اطالعات و آمار آوردن دستهب و خاویاری ماهیان

 برداشت هایروش ارائه در تواندمی هاآن پراکنش نحوه و گونه هر ذخایر

 .(1391توکلی و همکاران، ) ارزشمند باشد ذخایر از پایدار و اصولی

خاویاری در دریای خزر  گذشته روند صید تجاری ماهیان هایطی سال

ها بیانگر کاهش شدید میزان صید در صید نزولی داشته است. گزارش

؛ 2009و همکاران، Khodrevskaya )کشور حاشیه دریای خزر است  4

UNEP-WCMC ،2010) ترین با بیش1370. روند نزولی صید از سال

تری با شدت بیش 1377صید ماهیان خاویاری شروع شد و از سال 

های های تحقیقاتی طی گشتبرداریتداوم یافت. مقایسه نتایج نمونه

سو با کاهش دریایی نیز روند کاهشی شدید ذخایر این ماهیان را هم

 دهد.صید تجاری نشان می

 
( ماهیان مولد خاویاری CPUEمقایسه میزان صید در واحد تالش ) :4 شکل

 های استان گلستانصید شده توسط تور گوشگیر در مجموع صیدگاه
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برون و قره مولد برداری بر تعداد ماهیانبررسی تاثیر زمان نمونه :5جدول 

 گلستان استان هایصیدگاه در توسط تور گوشگیر شده صید ماهیفیل

 بررسی دار بین پارامترهای مورددهنده وجود اختالف معنینشان 0۵/0دار زیر سطح معنی

 .(P<0۵/0)باشد می
 

 ماهیان تعداد بر بردارینمونه زمان مکان و زمانهم تاثیر : بررسی6جدول 

 گلستان استان هایصیدگاه توسط تور گوشگیر در شده صید خاویاری مولد

مورد بررسی  دار بین پارامترهایدهنده وجود اختالف معنینشان 0۵/0دار زیر سطح معنی

 .(P<0۵/0)باشد می
 

ترین میانگین طول کل و وزن اساس نتایج این مطالعه، بیشبر

ترین میزان به ماهی و کمماهیان صید شده به مولد ماده رسیده فیل

و همکاران  در مطالعه توکلیبرون تعلق داشت. مولد نر رسیده قره

 1388 ییزدر بهار و پا یرانا یماهطول کل تاس یانگینم ،(1391)

ر و تابستان و در بها مترسانتی ۵/40±9/27 و 9/61±7/28 یبترتبه

نتایج بود.  مترسانتی 2/60±7/17 و 7/۵4±۵/23 یبترتبه 1389

 نیانگیم( نشان داد که 1392قلب و همکاران )مطالعه بهروزخوش

 یماهلیف یاستثناه ب یاریخاو انیمختلف ماه یهاگونه یو طول یوزن

ها گونه یماده در تمام انیداشت. ماه یروند نزول ررسیزمان ب یط در

گونه غالب  یادیص یهادر پره یول بودند دیغالب در سهم صجنس 

 دیص یرانیا یماهوزن تاس نیانگیم .بودجنس نر  یرانیا یماهتاس

 .بود هااز پره ترشیمراتب ببه یاریخاو انیماه دیص یهاشده در دام

ترین مجموع وزن صید و میزان تالش صیادی به مولد چنین بیشهم

ترین مقادیر به مولد ماده رسیده اوزون برون تعلق برون و کمنر قره

 آن هایواکنش به توجه با ماهی صیدپذیری قابلیت داشت. ضریب

 به بستگی هاگونه بعضی در امر این. است متفاوت صید ابزار به نسبت

عمودی  پراکنش الگوهای به بستگی دیگر بعضی در و فصل و عمق

صید  ابزار در معرض گونه یک گرفتن قرار. دارد آب( ستون )ساختار

 .دارد آن رفتاری هایدر ویژگی سن تغییر اثرات و اندازه به بستگی

 از ماهیانتاس هایاغلب گونه در مهاجرت رفتار در فصلی هایتفاوت

 در ماهی صید قابلیت آن نتیجه که در دارد وجود برونازون قبیل

براساس  .(1382)مقیم و همکاران،  کرد خواهد تغییر فصول مختلف،

 61با  یرانیا یماهتاس(، 1392قلب و همکاران )مطالعه بهروزخوش

 دیگونه غالب ص یماهلیفو  را داشته دیص یفراوان نیترشیدرصد ب

 انیماه کل( CPUE)تالش  در واحد دیص زانیم بود. یادیص یهادر پره

 3/34ترتیب ی بهادیص یهاپرهی و اریخاو انیماه یهاگاهدیدر ص

 (139۵) بندپی و همکارانافراییبود. در مطالعه  درصد 1/44و  درصد

میانگین طول چنگالی،  ،ماهیصید و صید در واحد تالش فیل بر روی

 متر،سانتی 1/224±4/40 ترتیبوزن بدن، وزن گوشت و وزن خاویار به

 کیلوگرم 1/24±10 و کیلوگرم 3/114±۵/67کیلوگرم،  14/6±81/9

فزاینده صید ماهیان خاویاری در دریای خزر در . کاهش است بوده

دهنده کاهشی نشان 2009ساله منتهی به سال  110دوره حدود یک

 8/29برداری از که بهرهطوریبه .ستدرصد بوده ا 9/3نه البا نرخ سا

. متاسفانه این (Pourkazemi ،2006)هزار تن رسیده است  38/0به 

ماهی تاس حتی و گیردبر می را درخاویاری  های ماهیانهمه گونه کاهش

های ایرانی دریای خزر پراکنش دارد شامل ایرانی را نیز که در آب

ماهی ایرانی ( سهم تاس1387) و همکاران توکلیشود. در مطالعه می

همواره  1386و  1384خزر در گشت تابستان  های ایرانی دریایدر آب

ترتیب به 1384و  1383ن درصد بود. این ارقام برای تابستا 60بیش از 

دست . نتایج به(1387توکلی و همکاران،  )درصد بود  2/78و  4/74

خاویاری  ماهیان ای صیدگونه ترکیب که داد ها نشانبردارینمونه آمده از

ترین ماهی ایرانی بیشاما همواره تاس مختلف متفاوت بود. هایدر سال

گونه ماهیان  ۵در بین  ای را داشت.فراوانی در صید و ترکیب گونه

های عنوان گونه بومی آبماهی ایران بهخاویاری دریای خزر، تنها تاس

براساس مطالعه  (.1383مقیم و همکاران، ایران نام برده شده است )

در دریای  1391و  1390های (، طی سال1396و همکاران ) الریجانی

تر بوده است بیشها ماهیان ایرانی نسبت به سایر گونهخزر ذخایر تاس

سال درصد و در  42حدود  1390برداری سال که در نمونهطوریبه

در حال حاضر  ماهی ایرانی بود.درصد صید مربوط به تاس ۵9، 1391

ماهیان تاس صید کل درصد از ۵0از  ماهیان ایرانی بیشمیزان صید تاس

وسیعی  که انتشارماهی ایرانی با ایندهد. تاسرا در ایران تشکیل می

های ساحلی تر جمعیت آن در نزدیکی آبدر دریای خزر دارد، بیش

ماهی گونه نسبت به تاسماند، چرا که اینبخش جنوبی خزر باقی می

. براساس (Holchik ،1993) دهدهای گرم را ترجیح میروسی، آب

گونه در صید ضمنی ( میزان ذخایر جوان این1383و همکاران ) مقیم

ماهی انبوه تاس سازیو رها مصنوعی تکثیر نتیجه در اتیتحقیق پره و ترال

افزایش چشمگیری داشت و عمده ترکیب  1380ایران با آغاز دهه 

 باشد.سو میای صید را شامل شد که با نتایج این بررسی نیز همگونه

تغییرات فراوانی ماهیان خاویاری در فصول مختلف ناشی از تغییرات 

چنین غذیه، مهاجرت، درجه حرارت آب و همشرایط زیستی مانند ت

ماهیان خاویاری حاصل از تکثیر مصنوعی رهاسازی و پراکنش بچه

 دارسطح معنی درجه آزادی کای اسکویر ماهی پارامتر

 زمان
 016/0 3 387/10 برونقره

 779/0 3 ۵/0 ماهیفیل

 مکان
 000/0 3 613/۵7 برونقره

 ۵64/0 3 333/0 ماهیفیل

 دارسطح معنی درجه آزادی کای اسکویر پیرسون  پارامتر 

 006/0 3 316/12 فصل

 000/0 3 4۵2/66 ایستگاه

 001/0 9 ۵48/21 فصل و ایستگاه
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های تولیدمثلی علت مهاجرتهکه در فصل بهار بطوریهباشد. بمی

چنین در فصول هم .میزان فراوانی نسبت به سایر فصول متغییر است

ماهی ماهی تاسبچه ها عددمیلیون علت تکثیر و تولیدهو پاییز ب تابستان

تر از ها در اعماق کمایرانی )تکثیر شده در فصل بهار ( و استقرار آن

متر جهت تغذیه در نواحی ساحلی با افزایش تعداد ماهیان  100

شود. در ضمن تغییرات خصوص ماهیان جوان همراه میهخاویاری ب

دریا و مهاجرت  های جنوبیزیستی و دمای باالی آب در قسمت شرایط

توان ازجمله عوامل تر در فصل تابستان میهای شمالیها به قسمتآن

ماهی ایرانی در دریای خزر در افزایش ترکیب گونه صید تاس موثر

فصل زمستان  حرارت در کاهش درجه روسیه دانست. هایآب خصوصهب

زی و ذخیره نسبت به سایر فصول، باعث کاهش جانواران غذایی کف

 خزر جنوبی ناحیه گردد. درفیتوپالنکتونی )کاهش ساعات نوری( می

 استفاده تغذیه برای ترعمیق هایآب از ماهیفیل و برونازون ماهیانبچه

 روسی ماهیتاس است. مشهود زمستان فصل در خصوصبه که کنندمی

رود می متر 90 تا 8 بین مختلف هایعمق به تغذیه جهت بالغ

(Khodorevskaya و Krasikov، 1999). ها که زئوپالنکتوناین به توجه با

ماهیان خاویاری  تغذیه های موردگونه از که یکی ماهیانتغذیه شگ مورد

است در نتیجه غذای ماهیان خاویاری با کاهش روبرو شده و از حضور 

موضوع باعت  شود که اینخاویاری در مناطق ساحلی کاسته می ماهیان

ماهی ایرانی در سواحل خصوص تاسهماهیان خاویاری بفراوانی  کاهش

 ضریب قابلیت صیدپذیری ماهی با توجه به شود.های ایران میآب

امر در بعضی  های آن نسبت به ابزار صید متفاوت است. اینواکنش

بعضی دیگر بستگی به الگوهای  ها بستگی به عمق و فصل و درگونه

رد. قرار گرفتن یک گونه در پراکنش عمودی )ساختار ستون آب( دا

های معرض ابزار صید بستگی به اندازه و اثرات تغییر سن در ویژگی

های فصلی در رفتار مهاجرت در اغلب گونه هایتفاوت .رفتاری آن دارد

برون وجود دارد که در نتیجه آن قابلیت صید ماهیان از قبیل ازونتاس

 (.1383م و همکاران، مقی) ماهی در فصول مختلف، تغییر خواهد کرد

که روند کاهش و تخریب ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر با این

کنند، ها این موضوع را تایید میمشهود است و تمامی اطالعات و داده

ذخایر همیشه دستخوش  که میزان توجه داشت ها بایدتفسیر آن ولی در

تولد، رشد، مرگ تغییرات دائمی هستند که تحت تاثیر عواملی نظیر 

حسب زمان و ها برباشند که باعث تغییر آنو میر، مهاجرت و ... می

های محاسباتی گیری و روششوند. از سوی دیگر ابزار نمونهمکان می

واسطه تر بهسازد. این خطا بیشخطا را در برآوردها فراهم می نیز امکان

ایط اقلیمی متحرک بودن ذخایر، مانند مهاجرت روزانه و فصلی و شر

 Lavevastu) شودمی ایجاد دارند، قرار هاآن معرض در بردارینمونه ابزار که

، Krasikov و Khodorevskaya ؛Gunderson، 1993 ؛Favorite، 1988 و

معموالً دالیل مختلفی برای احتمال وجود خطا در برآورد  .(1999

احتساب دقیق ذخایر آبزیان بیان شده و حتی ارزیابی نتایج را با 

تعیین  .(Sinclair ،1991) کننددرصد پیشنهاد می 30واریانس حدود 

های مدیریتی براساس آن صورت گیرد ریزیکمیت ذخایر که برنامه

خصوص که ماهیان خاویاری دریای خزر شامل کار دشواری است، به

های اکولوژیک خاصی های مختلفی است که هر یک دارای ویژگیگونه

متاسفانه آمار و ارقام صید و میزان ذخایر برآورد شده ماهیان  هستند.

نتوانسته  ماهی همبچه روند صعودی رهاسازی که دهدنشان می خاویاری

است از سرعت کاهش ذخیره این ماهیان کم کند. عوامل مختلفی در 

کاهش ذخایر ماهیان خاویاری موثر است که در صورت عدم توجه به 

کنونی کاهش ذخایر، در آینده نه چندان دور شاهد ها و تداوم روند آن

ها در لیست قرمز خواهیم بود که در آن صورت ورود اسامی سایر گونه

و همکاران،  توکلی) شد خواهد ها ممنوعگونه صادرات و برداریبهره و صید

 (. ایجاد1398؛ الریجانی و همکاران، 1392؛ توکلی و همکاران، 1391

ها، استفاده وسیع و گسترده از آب روی رودخانههای مختلف بر سازه

صنعتی و کشاورزی، تخلیه مداوم سموم کشاورزی  مصارف شیرین برای

کاهش هستند.  موثر در این نفتی ازجمله عوامل هایچنین آلودگیو هم

از عوامل مهم دیگری که در کاهش ذخایر ماهیان خاویاری موثر بوده 

. تاثیر صید غیرمجاز و غیرقانونی رویه و غیرمجاز استاست صید بی

و  1991خصوص پس از فروپاشی شوروی سابق در سال بر ذخایر، به

مشاهده است.  برداری، قابلیافته بهره واحد و نظام از بین رفتن مدیریت

در هر صورت مقایسه اعداد و ارقام و نتایج مطالعات موید این موضوع 

ته به گونه و مکان خاص است که کاهش ذخایر ماهیان خاویاری وابس

دیده آن از طریق های شیالت برای ترمیم ذخایر آسیبنیست و تالش

ماهی هم نتوانسته از سرعت تخریب ذخایر آن تولید و رهاسازی بچه

ماهیان با توجه به ساکن بودن بخش اعظم جمعیت تاس کند. جلوگیری

مناسب در جنوب دریای خزر این امکان وجود دارد که با یک مدیریت 

خصوص ایجاد راهکارهای الزم برای افزایش تکثیر طبیعی و حفاظت به

ها بتوان در آینده شاهد بازسازی ریزی و نوزادگاهی آناز مناطق تخم

 (.139۵الریجانی و همکاران، های با ارزش باشیم )ذخیره این گونه

 

 قدردانی و تشکر

 علوم کشاورزی دانشگاه آموزشی معاونت از نویسندگان وسیلهبدین

 حاضر تحقیق در انجام که عزیزانی تمامی و گرگان طبیعی منابع و

 .نمایندتشکر می و تقدیر نمودند، مساعدت

 

 منابع
خوش .؛ م یم،مق ه، ف.؛پرافکند.؛ ح ی،فضل .؛ع.م بندپی،ییافرا .1

 یاتخصوص یبرخ .1395، ح. یان،طالش . وا.ع ،جانباز.؛ ر.م ،قلب

237 



                                                                                              .Gilani et al                                                                     گیالنی و همکاران

 

( Huso huso) یماهیلدر واحد تالش ف یدو ص یدص یسهو مقا یستیز

مازندران(.  یهاخزر )آب یایدر یجنوب سواحل در و پره یردام گوشگ در

 .12تا  1 ات، صفح1، شماره 1دوره . خزر یایدر بزیانمجله آ

 ؛ع. ،یجانیالر ؛م.ع. ،ییافرا ؛م. ،یتوکل ؛قلب، م.ر.خوشبهروز .2

 ،ییفدا ؛ه. ده،یجوش ؛ح. ،یفضل ؛پرافکنده، ف. ؛ف. مرام،یک

 ؛کر، د. ع.؛غ. ،یبندان ؛ش. ،یقاسم ؛آزادبخش، ع. ؛ب.

 ؛ا. ،یشعبان ؛غ.ر. انبرد،یدر ؛ح. ان،یطالش ؛باقرزاده، ف.

 ؛س.ا. ،ینیحس ؛.منژاد، س.یلیعق ؛م. ،یاسداله ؛صداقت، م.

ع.  ،یچار ینصر ؛ر.ف. ،یاریشهر ؛رنگ، ه.خوش ؛ع. ،ینیخوز

 انیماه یشناسستیو ز یآمار یبررس .1392 ،ح. ،یو محمد

 المللینیب قاتیخزر. موسسه تحق یایدر یدر حوضه جنوب یاریخاو

 .صفحه 242 .خزر یایدر انماهیتاس

 بررسی. 1391، .قلب، م.ر. و بهمنی، مبهروزخوش ؛ .م توکلی، .3

 دریای ایرانی هایدرآب خاویاری ماهیان ذخایر پاییز فصل تغییرات

 ،14 شماره ،4 دوره. شناسی دریازیست. 1388 و 1382 در خزر

 . 28تا  21 صفحات

ذ.  ك.؛ پژند، م.ر.؛ مقدم، ب.؛ حدادی، قلب،خوش م.؛ توکلی، .4

 در خاویاری ماهیان صید ایگونه ترکیب .1387 .ع، حالجیان، و

 در ترکمنستان( و قزاقستان روسیه، ایران، های)آب خزر دریای

 دوره زیستی. علوم مجله .1383-84 تابستان ذخایر ارزیابی گشت

 .17 تا 9 صفحات ،(4 پیاپی) 1 شماره ،2

.، ر.م ،قلببهروزخوش. و ف یقی،حقپرافکنده م.؛ ی،توکل .5

خزر  یایدر یرانیا یهادر آب یاریخاو یانماه یرذخا یابیارز .1392

یالت. . ش1388-89 یهاسال یشده ط با روش مساحت جاروب

 .282تا  271صفحات  ،66، شماره 3دوره 

تحلیل  .1398.، ا.ع.س ،هدایتی. و ا.ح ،جعفریان.؛ ی ،سپهری .6

های مدیریتی )صید و بازسازی برداری و مروری بر سیاستروند بهره

 فصلنامه .سالمیا انقالب از پس گلستان استان در خاویاری ماهیان ذخائر(

 .394تا  389صفحات  ،3، شماره 11دوره . محیط زیست جانوری

 شیالت سهامی شرکت .ایران خاویاری ماهیان .1382 .،ا ،کیوان .7

 .صفحه 400 .تهران ،ایران

 .؛ر.م ،قلببهروزخوش .ع.؛غ ی،بندان .؛ك ینی،ام .؛م یجانی،الر .8

درصد  یسهو مقا یبررس .1396.، م.س ،نژادیلیعق . وس یفی،شر

 90 یهادرسال یاریخاو یانماه CPUEو  یاگونه یبترک ییراتتغ

محدوده استان گلستان. مجله ، خزر یایدر یسواحل جنوب در 91و 

 .206تا  203صفحات  ،26، شماره 1دوره  علمی شیالت ایران.

. ا.س ،خوشقلب.؛ ر.م ،قلبخوش .ع.؛غ، بندانی.؛ م ،الریجانی .9

بررسی روند تغییرات طول و وزن و  .1398.، پور, طغالمعنایت و

 برونماهی خاویاری گونه قره CPUE جنسیت و میزان خاویاردهی و

Acipenser persicus   در سواحل جنوبی خزر محدوده استان گلستان

 ،4، شماره 11دوره . فصلنامه محیط زیست جانوری . 91-1388

 .170تا  163 صفحات

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

های بررسی آماری و بیولوژیکی ماهیان خاویاری در سال .1383

 صفحه. 73 .. پژوهشکده اکولوژی دریای خزر82-1380

. 1382توکلی، م. و بهروزخوشقلب، م.ر.،  ؛ فضلی، ح. ؛مقیم، م. .11

 هایسال در خاویاری ماهیان بیولوژیکی و آماری بررسی پروژه نهایی گزارش

 صفحه. ۵1. موسسه تحقیقات و آموزش شیالت ایران. 82-1381
12. Billard, R. and Lecointre, G., 2001. Biology and 

conservation of sturgeon and paddlefish. Reviews in Fish 
Biology and Fisheries. Vol. 10, pp: 355-392. 

13. Birstein, V.J.; Hanner, R. and DeSalle R., 1997. Phylogeny 
of the Acipenseriformes: cytogenic and molecular 
approaches. Environmental Biology of Fishes. Vol. 48, pp: 
127-155. 

14. Ermolin, I.  and Svolkinas, L., 2018. Assessment of the 
sturgeon catches and seal bycatches in an IUU fishery in the 
Caspian Sea. Marine Policy. Vol. 87, pp: 284-290. 

15. FAO. 2016. The State of World Fisheries and Aquaculture 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
Fisheries and Aquaculture Department, ROME. 214 p. 

16. FAOSTAT. 2016. Global Capture Production 1950-2016. 
http://www.fao.org/fishery/statistics/globalcapture.production 
/query/en, Cited 13 March, 2016. 

17. Gulland, J.A., 1983. Fish stock assessment: a manual of 
basic methods (Vol. 425). New York: Wiley. 

18. Gunderson, D.R., 1993. Surveys of fisheries resources. John 
Wiley and Sons, New York. In: Laevastu, T.; Alverson, D.T. 
and Marasco, R.J., 1996. Exploitable Marine Ecosystems: 
Their behavior and Management Fishing News Books. 256 p. 

19. Holcik, J., 1993. Iranian acetra, Acipenser persicus Borodin. 
Abzeeyan. Vol. 4, No. 8, pp: 26-32. 

20. Khodorevskaya, R.P. and Krasikov, Y.V., 1999. Sturgeon 
abundance and distribution in the Caspian Sea. Journal of 
Applied Ichthyology. Vol, 15, No. 4-5, pp: 106-113. 

21. Khodorevskaya, R.P.; Ruban, G.I. and Pavlov, D.S., 2009. 
Behaviour, migrations, distribution and stocks of sturgeons in 
the Volga-Caspian basin. World Sturgeon Conservation 
Society: Special Publication. No. 3. 

22. Laevastu, T. and Favorite, F., 1988. Fishing and stock 
fluctuation. Fishing News Books Ltd, Surrey. 239 p. 

23. Lenhardt, M.; Jaric, I.; Kalauzi, A. and Cvijanovic, G., 
2006. Assessment of extinction risk and reasons for decline 
in sturgeon. Biodiversity and Conservation. Vol, 15, No. 6, 
pp: 1967-1976. 

24. Pourkazemi, M., 2006. Caspian Sea Sturgeon Conservation 
and Fisheries: Past, Present and Future. Journal of Applied 
Ichthyology. Vol. 22, No. 1, pp: 12-16.  

25. Ruban, G.I. and Khodorevskaya, R.P., 2011. Caspian Sea 
sturgeon fishery: a historic overview. Journal of Applied 
Ichthyology. Vol. 27, No. 2, pp: 199-208. 

26. Shadrina, E., 2007. The great Caspian caviar game. Security 
Index: A Russian Journal on International Security. Vol. 13, 
No. 1, pp: 55-78. 

27. Sinclair, A.; Gascon, D.; O’Boyle, R.; Rivard, D. and 
Gavaris, S., 1991. Consistency of some northwest Atlantic 
groundfish stock assessments. NAFO Scientific Council 
Studies. Vol. 16, pp: 59-77. 

28. Sturges, H.A., 1926. The choice of a class interval. Journal 
of the American Statistical Association. Vol. 21, No. 153, pp: 
65-66. 

29. UNEP-WCMC. 2010. Review of four sturgeon species from 
the Caspian Sea basin. A Report to the European Commission. 
UNEP-WCMC, Cambridge. United Kingdom. 83 p. 

30. Vecsei, P. and Artyukhin, E., 2001. Threatened fishes of the 
world: Acipenser persicus (Acipenseridae). Environmental 
Biology of Fishes. Vol. 61, No. 2, pp: 160-160. 

31. Washington, H.G., 1984. Diversity, biotic and similarity 
indices: a review with special relevance to aquatic 
ecosystems. Water Research. Vol. 18, No. 6, pp: 653-694. 

32. Zimnitskaya, H. and Von Geldern, J., 2011. Is the Caspian 
Sea a sea; and why does it matter? Journal of Eurasian 
Studies. Vol. 2, No. 1, pp: 1-14. 

 

238 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

