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 چکیده

  
ون( واقع در مناطق صیادی برماهی ایرانی )قرههدف بررسی تغییرات صید و الگوی رشد تاسمطالعه حاضر با 

ساله انجام شد. بیشترین میزان صید این  10های زیستی این گونه در یک دوره برخی ویژگیاستان گلستان و 

قطعه از این گونه  143های استان گلستان تعداد بود که جمعاً از پنج صیدگاه مستقر در آب 1391گونه در سال 

قطعه از این گونه صید  49بود که در این سال تعداد  1398در سال صید گردید و کمترین میزان صید آن نیز 

صیدگاه میانقلعه بیشترین متر بود. سانتی 257کل طولبا  1397بیشینه طول کل این گونه در سال گردید. 

ای این گونه در صیدگاه چاالشت قطعه( بر 17قطعه( این گونه را داشت و کمترین مقدار صید ) 471تعداد صید )

و بیشترین میانگین وزن کل در سال  1393کل در سال یج نشان داد بیشترین میانگین طولثبت رسید. نتابه

دست آمد. نسبت جنسی نر به هب 1391مشاهده گردید و کمترین میانگین طول کل و وزن کل در سال  1396

دامنه (. p > 05/0شتر بود )دست آمد که جمعیت جنس نر بیهب 24/1:  1برون در دوره ده ساله ماده گونه قره

متغیر بود، نتایج آزمون  89/3تا  60/2بین  1399تا  1390های برون در سال( برای جمعیت قرهbضریب رشد )

از نوع  1391و  1390های برون نشان داد الگوی رشد این گونه در سالپائولی برای رابطه طول و وزن گونه قره

، 1397، 1396، 1395، 1393، 1392های آلومتریک مثبت و در سال از نوع 1394آلومتریک منفی، در سال 

ماهی ایرانی در سواحل ساله میزان صید تاس 10دوره طور کلی در یک از نوع ایزومتریک بود. به 1399و  1398

ماهی ایرانی های استان گلستان این روند برای تاسدرصدی داشت، بنابراین در آب 75استان گلستان کاهش 

شدت در معرض انقراض قرار دارند و این یعنی زنگ خطر برای این گونه با های بهبرون( پیش رود جزو گونه)قره

 آمده است.صدا دری خزر بهارزش در دریا

 :های کلیدیواژه 

           A. persicusخزرشرق دریای، صید، الگوی رشد، جنوب
 

 مقدمه | 1

های ماهیان بها که با نامان گرانعنوان یکی از ماهیماهیان بهتاس

 ,Vosoughiشوند )استروژن نیز در سراسر جهان شناخته می و خاویاری

های سراسر جهان است که گونه در آب 27(. این خانواده دارای 2009

کره ها، سواحل اقیانوسی و دریاهای داخلی نیمها، مصبدر رودخانه

 برخی خطر و درمعرض هایگونه عنوانبه آنها از اند. برخیشمالی ساکن

 بین اتحادیه لیست در و روندمی ها پیشگونه انقراض سمتبه نیز

 کنوانسیون نظارت ( وIUCNطبیعی ) منابع و هااز گونه حفاظت المللی

( CITESانقراض ) خطر جانوری درمعرض و گیاهی هایگونه تجارت بر

 ;Ivanov and Velasenko, 2001; IUCN, 1996اند )گرفته قرار

Birstein et al., 1997های دریایی (. ذخایر این ماهیان در حوضه

خزر (. دریایKeywan, 2003کنند )خزر، سیاه و آرال زیست می

ماهی ماهیان شامل تاسترین زیستگاه طبیعی شش گونه از تاسمهم

 .Aماهی روسی، تاسAcipenser persicusبرون( ایرانی )قره

gueldenstaedtiiاس ماهی شیپ ، تA. nudiventrisپ، ازون برونA. 

stellatus استرلیاد ،A. ruthenus ماهی و فیلHuso huso  است که

خود اختصاص خاویار تولیدی در سطح جهان را بهدرصد  90بیش از 

 به را ماهیان خاویاری ذخایر تهدید خطر زنگ شناسانزیست. دادندمی

 هایگونه لیست در را یان خاویاریماه 1990 سال از و اندآورده در صدا

 کاهش آن (. گواهGomulka et al., 2008دادند ) درحال انقراض قرار

که 1379تن در سال  1000از  ماهیان خاویاری صید میزان نزولی روند

    دانشگاه گنبدکاووس | 1400   ©              9(4: )1-9؛ 1400، کاربردیشناسی ماهی هایپژوهشنشریه 

 شناسی کاربردیماهی هایپژوهش هنشری
 

Journal homepage: http://jair.gonbad.ac.ir 
 

 و فناوری وزارت علوم، تحقیقات

 دانشگاه گنبد کاووس
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تن در  285و میزان استحصال خاویار از  1393تن در سال  691به 

 Statisticalرسیده است ) 1393تن در سال  8/0به حدود  1370سال 

Yearbook of Iran Fisheries, 2014در ناتوانی و خطر زنگ (. این 

طبیعی این گروه از ماهیان  هایزیستگاه در آمده وجودبه مشکالت حل

پروری معرفی گردند و موجب شد که ماهیان خاویاری به صنعت آبزی

 به رو و شده شروع خاویاری نماهیا که پرورش است بیش از دو دهه

 (. Saeedi et al., 2013است ) گسترش

ماهیان خاویاری  پرورش و تغذیه و مطالعات متعددی در زمینه تکثیر

انجام شده است. اما بررسی محدودی بر روی خصوصیات بیولوژیک و 

های ماهیان خاویاری دریای خزر انجام گردیده است. اکولوژیک گونه

 .Aرخی پارامترهای جمعیتی تاس ماهی روسی وضعیت ذخایر و ب

gueldenstaedtii خزر توسط مقیم در سواحل جنوبی دریای

(Moghim, 2004( گزارش شده است. علوی و همکاران )Alavi et 

al., 2005رابطه طول، وزن و سن تاس )( ماهی ایرانیA. persicus )

ترکمن در  خزر )مطالعه موردی: صیدگاهدر سواحل جنوب شرقی دریای

 .Aماهی ایرانی )اند. فراوانی گونه تاسزارش کردهصید تابستان( گ

persicusخزر با روش مساحت جاروب شده ( در حوضه جنوبی دریای

( بررسی Tavakoli and Bahmani, 2011توسط توکلی و بهمنی )

 Alavi-Yeganeh andگردیده است. علوی یگانه و فالحتکار )

Falahatkar, 2013ماهی زیستی مولدین تاس هایی از ویژگیبرخ ز( نی

در  A. gueldenstaedtii Brandt and Ratzeburg, 1833روسی 

های ترکمن و خزر )مطالعه موردی صیدگاهجنوب شرقی دریای

 Alavi-Yeganehاند. علوی یگانه و فالحتکار )میانقلعه( گزارش کرده

and Falahatkar, 2014 آوری مولدین هموزن و  -( نیز رابطه طول

خزر ( در سواحل جنوبی دریایA. persicusماهی ایرانی )ماده تاس

 ,.Afraei Bandapi et alاند. افرائی بندپی و همکاران )گزارش نموده

 .Aماهی روس )( نیز وضعیت صید و پراکنش تاس2015

guldenstaedtii Brant & Ratzeburg 1832 در صید شرکتی و )

های مازندران( بررسی خزر )آبسواحل جنوبی دریاییگیران پره در ماه

( Afraei Bandapi et al., 2016اند. افرائی بندپی و همکاران )کرده

ایسه صید و صید در واحد تالش برخی خصوصیات زیستی و مق

( در دام گوشگیر و پره در سواحل H. huso Brandt, 1865ماهی )فیل

ا مورد مطالعه قرار دادند. های مازندران( رجنوبی دریای خزر )آب

( به بررسی و مقایسه Larijani et al., 2017الریجانی و همکاران )

ای هماهیان خاویاری در سال CPUEای و درصد تغییرات ترکیب گونه

خزر محدوده استان گلستان در سواحل جنوبی دریای 91و  90

سی ( به بررEagderi et al., 2017پرداختند. ایگدری و همکاران )

 .Hالگوهای رشد آلومتریک در ماهی هیبرید تریپلوئید فیل ماهی )

husoو تاس )( ماهی سیبریA. baeri در مراحل اولیه تکوین را مورد )

بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که الگوی رشد در مرحله 

وبی دریای های حوضه جندر آبباشد. اولیه تکوین از نوع ایزومتریک می

برون و میر و نسبت جنسی ماهی اوزونهای رشد، مرگاخصخزر ش

( مورد Moradinasab et al., 2019نسب و همکاران )توسط مرادی

( نیز در Raeisi et al., 2019بررسی قرار گرفت. رئیسی و همکاران )

یک مطالعه موردی استان گیالن )جنوب دریای خزر(، پویایی جمعیت 

سازی مونت کارلو و شبیه با استفاده از مدلماهی ایرانی )قره برون( تاس

-Bakhshعلیزاده و همکاران ) استرپ پرداختند. بخشروش بوت

alizadeh et al., 2011; 2012رون و ب( به الگوی رشد ماهی قره

خزر ریایهای ایرانی دبرون در آبهای زیستی ماهی اوزونجنبه

( به Stewart and Dadswell, 2015پرداختند. استوارت و دادسول )

( در رودخانه A. oxyrinchusسن و رشد ماهی خاویاری آتالنتیک )

 Aloisiجان در نیوبروسویک کانادا پرداختند. آلویسی و همکاران )سنت

et al., 2019ای را ( توسعه مدل رشد برای ماهیان خاویاری دریاچه

یش اساس افزایش وزن و افزاپژوهش و مطالعه قرار دادند که برمورد 

 طول، دمای مطلوب رشد را تعیین کردند. 

صورت مقطعی بر روی یک گردد که مطالعات فوق بهمالحظه می

که گونه و یا در یک مقطع زمانی خاصی صورت پذیرفته است. از آنجایی

مطالعه تنوع رابطه طول و وزن و نسبت جنسی و همچنین میزان صید 

اهمیت خاصی برخوردار های مختلف برای یک گونه از ماهیان در سال

است و از طرف دیگر برای درك ساختار جمعیتی و کنترل آنها، دانش 

بهتر و بیشتر میزان صید و تنوع رابطه طول و وزن ضرورت دارد، لذا 

مسئله تحقیق حاضر، دامنه تنوع پذیری میزان صید و نسبت جنسی 

ریایی های دهای اخیر در آبای در سالصورت درون گونهبرون بهقره

استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت و این مطالعه قطعاً به دانش 

ذیربط برای درك بهتر وضعیت ذخایر کمک خواهد کرد. بنابراین هدف 

از مطالعه حاضر بررسی ترکیب و تغییرات صید و بررسی برخی 

در مناطق صیادی  برون صید شده واقعهای زیستی گونه قرهویژگی

 اشد.بمی استان گلستان

 هامواد و روش | 2 
خزر واقع شده است و منطبق شرق دریایمطالعه در جنوبمنطقه مورد

بر عوارض مورفولوژیکی خلیج گرگان و تاالب گمیشان واقع در مرز 

 53باشد. محدوده جغرافیایی آن بین شمالی ایران و ترکمنستان می

 19رجه د 37دقیقه تا  47درجه و  36دقیقه طول شرقی و  18درجه و 

 دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده است.

خزر در سال ای ماهیان خاویاری در جنوب دریایهتعداد صیدگاه

های حال حاضر تعداد صیدگاهصیدگاه بود که در 52به تعداد  1371

صیدگاه در  12صیدگاه که شامل  33فعال در صید ماهیان خاویاری 

صیدگاه در استان  5و صیدگاه در استان مازندران  16استان گیالن، 

 12( که شامل 4گلستان است. استان گلستان دارای یک ناحیه )ناحیه 

-خاویاری، تعداد صیدگاهبود و همزمان با کاهش صید ماهیانصیدگاه 

خاویاری صیدگاه کاسته شد. صید ماهیان 5ه خاویاری نیز بهای ماهیان

ه و تا صیدگاه آباد شروع شداز صیدگاه میانقلعه در شرق منطقه تازه

ا کشور ترکمنستان قلی در آخرین منطقه مرزی بفریدپاك در مرز حسن

های مطالعه حاضر ماهیان خاویاری صید شده از صیدگاهادامه دارد. در

خزر گلستان در سواحل جنوب شرقی دریایناحیه چهار شیالت استان 

 36 54ʹ 09") های این مناطق عبارتند از: صیدگاه میان قلعهکه صیدگاه

N  53 48ʹ 35"و E)( 36 54ʹ 44"، چاالشت N  53 57ʹ 18"و E ،) 
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 2       |                                                                                                                                                             ...،برون( ماهی ایرانی )قرهبررسی روند تغییرات صید و الگوی رشد تاس 

 

 37 14ʹ 30"(، ترکمن )E 54 00ʹ 14"و  N 37 02ʹ 02"خواجه نفس )

N  53 56ʹ 00"و E( فرید پاك ،)"37 19ʹ 29 N  53 54ʹ 20"و E )

 (.1صورت گرفت )شکل

یاری از خاوالعات مربوطه اطالعات صید ماهیانمنظور انجام مطبه

خاویاری مدت ده سال از امور ماهیانبه 1399ال تا س 1390سال 

های مورد بررسی در این دست آمد. تعداد کل نمونههاستان گلستان ب

وسیله بررسی برخی پارامترهای رشد بهقطعه بود.  835تحقیق 

بررسی  1الگوی رشد به وسیله معادله  های زیر بررسی شد:معادله

 گردید:

(1)                                                                            b                 W = aTL 

شیب خط  bمتر، به سانتی TLوزن به گرم، طول  Wدر این معادله 

ی بین طول و وزن ماهیان با رابطه باشند.عدد ثابت می aرگرسیونی و 

آن به و تبدیل  ی نمائی ها در رابطهجای گذاری داده

به کمک لگاریتم طبیعی   ی خطیرابطه

یزومتریک و آلومتریک (، اBagenal and Tesch, 1978تعیین شد )

 ( تعیین شد:2وسیله آزمون پائولی )معادله بودن رشد به

(2)                             × ×t =  

کل انحراف معیار لگاریتم طبیعی طول sd(lnTL)، 2در معادله 

 bانحراف معیار لگاریتم طبیعی وزن کل )گرم(،  sd(lnW)متر(، )میلی

تعداد نمونه  n ضریب همبستگی و 2rوزن،  –شیب خط رگرسیون طول 

-جدول مقایسه می tمحاسباتی حاصل از این معادله با مقدار  tاست. 

 را 1معادله  bتوان جدول نباشد می tمحاسباتی بزرگتر از  tگردد. اگر 

دهنده ایزومتریک بودن الگوی رشد درنظر گرفت که نشان 3برابر با 

تعیین  3ضریب وضعیت هم به وسیله معادله (. Pauly, 1984است )

 گردد:می

(3)                                                 × 100  )bK = (W / TL 

طول کل  TLوزن کل به گرم،  Wیت، ضریب وضع K، 3در معادله 

 باشدوزن کل می –شیب خط رگرسیونی طول کل  bمتر و به سانتی

(Bagenal and Tesch, 1978مقایسه بین میانگین وزنی گروه .) های

های مختلف بوسیله تجزیه واریانس )درصورت توزیع مشابه بین سال

توزیع نرمال  والیس )درصورت عدم -ها( و آزمون کروسکالنرمال داده

صورت تفکیکی برای هر هـــای آماری بهآنالیز داده ها( انجام شد.داده

در سطح احتمال  SPSS-21افزار  دو جنس نر و ماده با استفاده از نرم

انجام شد. برای مقایسه  EXCELو رسم نمودارها با استفاده از  05/0

ها از آزمون و برای مقایسه توزیع داده ANOVA ها از آزمونمیانگین

 کای اسکوئر استفاده شد.

 
 های مورد مطالعه استان گلستاننقشه صیدگاه  -1شکل 

 نتایج | 3
برون در سال در مطالعه حاضر بیشترین تعداد صید برای گونه قره

قطعه بود و کمترین تعداد صید برای این گونه در  143تعداد  1391

(. از نظر وزنی 2ل قطعه به ثبت رسید )شک 49تعداد  1398سال 

و  1391کیلوگرم( در سال  3403بیشترین میزان وزن کل این گونه )

 1399کیلوگرم( در سال  1000کمترین میزان وزن کل صید این گونه )

قطعه  835( تعداد 1390 -1399(. در طی دوره ده ساله )2بود )شکل 

عه های استان گلستان صید شدند. صیدگاه میانقلبرون از صیدگاهقره

قطعه( این گونه را داشت و کمترین مقدار  465بیشترین تعداد صید )

قطعه( برای این گونه در صیدگاه چاالشت به ثبت رسید  17صید )

(. از نظر وزنی صیدگاه میانقلعه بیشترین میزان وزن کل صید 2)شکل 

 408کیلوگرم( و کمترین وزن صید در صیدگاه چاالشت ) 9871)

 (.3د )شکل کیلوگرم( به ثبت رسی

 
های استان گلستانساله در صیدگاه 10برون در یک دوره تعداد صید و میزان بیوماس )کیلوگرم( صید قره -2شکل 
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 های استان گلستانساله در صیدگاه 10برون از نظر تعداد و وزن )کیلوگرم( در طی یک دوره آمار کلی صید قره-3شکل 

های سال در آب 10برون در هر صیدگاه برای میزان صید قره

ت. در این مطالعه نتایج ارائه شده اس 4استان گلستان در شکل 

دهد که صیدگاه میانقلعه باالترین مقدار صید را را داشت نشان می

که از طورینفس کمترین مقدار صید را داشت بهو صیدگاه خواجه

برون صید نگردید، در این صیدگاه قره 1399تا  1394سال 

فقط در  1398تا  1393همچنین در صیدگاه چاالشت نیز از سال 

مقایسه طول کل  برون صید شد.قطعه قر 2تعداد  1397سال 

 10برون در طی دوره متر( و وزن کل )کیلوگرم( گونه قره)سانتی

ارائه شده است. نتایج نشان  1( در جدول 1399تا  1390ساله )

های ترتیب در سالترین و کمترین میانگین طول کل بهداد بیش

کل میانگین وزن ترین و کمتریندست آمد. بیشهب 1398و  1393

(. p > 05/0مشاهده گردید ) 99و  1396های ترتیب در سالبه

 24/1:  1برون در دوره ده ساله نسبت جنسی نر به ماده گونه قره

نظر آماری که جمعیت جنس نر بیشتر بود و از  دست آمدهب

( نسبت p ،20/11 =2χ  >05/0)اختالف معناداری داشتند 

با افزایش جنس نر نسبت به ماده  1399تا  1392جنسی از سال 

 (.5)شکل  پیش رفت

 
 استان گلستانهای در صیدگاهساله  10برون در یک دوره مقایسه میزان صید در هر ایستگاه برای قره -4شکل 

 1399تا  1390ای ههای استان گلستان طی سالهای صیدگاهبرون در صیدگاهمتر( و وزن کل )کیلوگرم( گونه قرهطول کل )سانتی -1جدول 

 سال
 پارامتر

 حداکثر -حداقل  انحراف معیار ±وزن کل  حداکثر -حداقل  انحراف معیار ±طول کل 

1390 a 85/19 ± 51/166 210 -  122  ab 08/8 ± 79/24 42 -  9  

1391 a 82/22 ± 05/165 212 -  98  ab 66/8 ± 80/23 41 -  6  

1392 a 95/16 ± 23/164 203 -  127  ab 66/7 ± 68/23 46 -  10  

1393 a 89/23 ± 00/167 250 -  125  ab 69/11 ± 69/24 67 -  10  

1394 ab 42/17 ± 99/162 213 -  126  ab 81/8 ± 74/22 51 -  11  

1395 ab 13/15 ± 35/161 207 -  125  cb 48/7 ± 58/21 49 -  11  

1396 a 96/14 ± 42/165 209 -  131  a 56/7 ± 92/24 47 -  12  

1397 ab 34/19 ± 58/160 257 -  119  ab 09/9 ± 98/21 70 -  8  

1398 b 83/14 ± 43/156 187 -  116  ab 62/7 ± 20/22 39 -  9  

1399 b 38/20 ± 77/156 252 -  127  c 81/8 ± 86/18 59 -  10  

 .های مختلف استبین سال p >  05/0در سطح دار دهنده عدم اختالف معنیحروف مشترك نشان*                                
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 4       |                                                                                                                                                             ...،برون( ماهی ایرانی )قرهبررسی روند تغییرات صید و الگوی رشد تاس 

 

 
 های استان گلستانساله در صیدگاه 10برون در طی دوره نسبت جنسی نر به ماده قره -5شکل 

تا  1390های برون در سال( برای جمعیت قرهbدامنه ضریب رشد )

ائولی برای رابطه متغیر بود، نتایج آزمون پ 82/3تا  60/2بین  1399

های برون نشان داد الگوی رشد این گونه در سالطول و وزن گونه قره

از نوع آلومتریک  1394از نوع آلومتریک منفی، در سال  1391و  1390

از  1398و  1397، 1396، 1395، 1393، 1392های مثبت و در سال

 .(2نوع ایزومتریک بود )جدول 

 های استان گلستاندر صیدگاه 1399تا  1390های قره برون بین سال رابطه طول و وزن گونه -2جدول 
 الگوی رشد a b 2R تعداد سال

 آلومتریک منفی 87/0 65/2 00003/0 105 1390

 آلومتریک منفی 88/0 70/2 00003/0 143 1391

 ایزومتریک 84/0 89/3 000009/0 102 1392

 ایزومتریک 89/0 99/2 000005/0 81 1393

 آلومتریک مثبت 80/0 11/3 000003/0 78 1394

 ایزومتریک 82/0 09/3 000003/0 75 1395

 ایزومتریک 79/0 02/3 000005/0 78 1396

 ایزومتریک 79/0 85/2 00001/0 71 1397

 ایزومتریک 78/0 23/3 000002/0 49 1398

 ایزومتریک 77/0 96/2 000006/0 53 1399

 گیریبحث و نتیجه | 4
ماهیان است که در جهان های اصلی خانواده تاسزر از زیستگاخدریای

کنند و تا می های این خانواده در این دریا زیستبیشترین تعداد گونه

های نه چندان دور میزان استحصال و صادارات خاویار به گذشته

گرفت و کشور ایران دومین کشور کشورهای دیگر از این دریا صورت می

(. Josupeit, 1994; Levin, 1997ده این ماهیان بود )برداری کننبهره

رویه، ی همچون صید بیای نه چندان دور بر اثر عواملمتأسفانه در آینده

های آبی، نابودی مناطق های اکوسیستمقانونی، افزایش آالیندهصید غیر

خزر خواهیم ماهیان دریایاهد انقراض نسل تاسریزی و مهاجرت شتخم

برداری از ماهیان که میزان بهرهطوری(. بهPourkazemi, 2006بود )

این مقدار یعنی  1/0به کمتر از  1379تن در سال  1000خاویاری از 

 Iranian Fisheriesکاهش داشته است ) 1389تن در سال  94

Organization, 2011های گذشته روند (. همچنین طی سال

ر سیر نزولی داشته و ماهیان دریای خزبرداری و صید تجاری تاسبهره

ها بیانگر کاهش شدید میزان صید کشورهای حاشیه دریای خزر گزارش

(. UNEP-WCMC, 2010; Khodorevskaya et al., 2009است )

شروع شد که  1370روند کاهشی صید ماهیان خاویاری از سال 

بیشترین صید ماهیان خاویاری ثبت شده را داشت و این کاهش از سال 

(. نتایج Larijani et al., 2017بیشتری ادامه یافت ) با شدت 1377

روند شدیداً نزولی  های دریایی نیزهای تحقیقاتی طی گشتبردارینمونه

خزر را همسو با کاهش شدید صید تجاری خاویاری دریایذخایر ماهیان

های تمام گونه دهد و متأسفانه این روند نزولی، کاهشرا نشان می

(. در Larijani et al., 2017شود )خزر را شامل میماهیان دریایتاس

سهم  1386تا  1384های ( طی سالTavakoli, 2006مطالعه توکلی )

از خزر در گشت تابستان همواره بیش های ایرانی دریایبرون در آبقره

داد. همچنین در خود اختصاص میماهیان را بهدرصد صید تاس 60

 1383این ارقام برای  (Tavakoli, 2007مطالعه دیگری توسط توکلی )

ماهیان را داشت. نتایج درصد صید تاس 2/78و  4/74ترتیب به 1384تا 

 Moghimدست آمده از مطالعه مقیم و همکاران )ههای ببردارینمونه

et al., 2013ماهیان در آبسای صید تا( نشان داد که ترکیب گونه-

لف متفاوت است، اما همواره های مختخزر در سالهای ایرانی دریای

ته ماهیان را داشای تاسبرون بیشترین فراوانی صید از ترکیب گونهقره

عنوان گونه بومی برون بهخزر، تنها قرهماهیان دریایاست. در بین تاس

(. در مطالعه Moghim et al., 2013های ایران نام برده شده است )آب

 1391و  1390( در سال Larijani et al., 2017الریجانی و همکاران )

های ایرانی دریای برون در آبخزر عنوان نمودند که ذخایر قرهدر دریای

که در طوریماهیان بیشتر است بههای تاسونهخزر نسبت به سایر گ

درصد و در سال  42حدود  1390مطالعه این محققین در صید سال 

 خود برون بهر قرهخزماهیان دریایدرصد صید کل تاس 59حدود  1391
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سـال  10دهنـد کـه جمعیـت در مینتایج نشان اختصاص داده بود. 

درصد کاهش داشته باشد و در این محدوده قرار  90اخیـر بیش از 

شود معرض انقراض محسوب میشدت درهای بهگونهگرفت جزو 

(IUCN, 2012همان ،) طور که در مطالعه حاضر ارائه شد در یک دوره

درصدی داشت، بنابراین در  75کاهش از  برونقرهساله گونه  10

های برون پیش رود جزو گونهین روند برای قرههای استان گلستان اآب

برای این  شدت در معرض انقراض قرار دارند و این یعنی زنگ خطربه

لفی بر مختدر مطالعات صدا در آمده است. خزر بهگونه باارزش در دریای

به آن اشاره شده  3که در جدول خزر برون دریایروی جمعیت قره

ندازه در مناطق مختلف متفاوت دهد که حداکثر انشان میاست، 

شود های استاندارد پیروی میماهیان از روشباشد زیرا در صید تاسنمی

 Tavakoli and( و فقط در مطالعه توکلی و بهمنی )3)جدول 

Bahmani, 2011 که به روش ترال و مساحت جاروب شده به صید )

با مطالعه پرداخته بودند که حداقل و حداکثر طول این گونه برون قره

 ;Bakhshalizadeh et al., 2011حاضر و سایر مطالعات دیگر )

Moghim, 2003; Alavi-Yeganeh and Falahatkar, 2013; 

Tavakoli et al., 2018.متفاوت بود ) 

 برونحداکثر طول مشاهده شده )طول، سانتی متر( برای گونه قره -3جدول 

 منبع داقل طول حداکثر و ح جنسیت گونه منطقه مورد مطالعه

 Acipenser persicus جنوب دریای خزر
 99 -206 نر

Moghim, 2003 
 92 -239 ماده

 Tavakoli and Bahmani, 2011 18 -131 جمعیت Acipenser persicus جنوب دریای خزر

 ,Alavi-Yeganeh and Falahatkar 132 -211 ماده Acipenser persicus جنوب دریای خزر
2013 

 Acipenser persicus جنوب دریای خزر
 66 -203 ماده

Bakhshalizadeh et al., 2011 
 62 -173 نر

 Tavakoli et al., 2018 92 -253 جمعیت Acipenser persicus جنوب دریای خزر

 مطالعه حاضر 61 -257 جمعیت Acipenser persicus جنوب شرق دریای خزر

 

دلیل های مختلف بهمیان زیستگاهلب در الگوی رشد موجودات اغ

بینی در عوامل محیطی، متفاوت است. بررسی این تغییرات قابل پیش

تغییرات به شناخت چرخه زندگی هر موجود در زیستگاه مختلف، کمک 

تنوع در میانگین اندازه )طول و وزن( جمعیت یک گونه بر  کند.می

یطی است برداری و شرایط زیست محاساس الگوهای مختلف بهره

(Patimar et al., 2009 .) 
تواند پاسخی بر این که میماهیان عالوهت در الگوی رشد تاستغییرا

تواند به نحوه صید و کاهش ذخایر این ها باشد، میبه تنوع زیستگاه

ماهیان در که الگوهای رشد تاسطورماهیان بستگی داشته باشد. همان

لگوی رشد دهد که انشان میارائه شده است  4نقاط مختلف در جدول 

 Alavi-Yeganeh andخزر ایزومتریک )قره برون در جنوب دریای

Falahatkar, 2013( و آلومتریک منفی )Mousavi and Ghafor, 

ماهی در رودخانه ولگا آلومتریک ( باشد. این الگوی رشد برای فیل2014

متریک ( و در دریای آزوف و خزر ایزوBelyaeva et al., 1989منفی )

(Crawford, 1993; Mousavi and Ghafor, 2014 گزارش شده )

( Mousavi and Ghafor, 2014است. در مطالعه موسوی و غفور )

خزر ایزومتریک گزارش رشد اوزون برون را در جنوب دریایالگوی 

خزر الگوی بر روی این گونه در جنوب دریایای نمودند و در مطالعه

نه را ایزومتریک و برای جنس ماده این گونه رشد برای جنس نر این گو

( و Moradinasab et al., 2019را آلومتریک مثبت گزارش نمودند )

ای در سواحل رومانی رودخانه دانوب الگوی رشد همچنین در مطالعه

(. Ceapa et al., 2002دست آوردند )هاوزون برون را ایزومتریک ب

 Belyaevaآلومتریک منفی ) رودخانه اورال شیپ در جمعیت رشد الگوی

et al., 1989) خزر را ایزومتریک )دریای جنوب در جمعیت وMousavi 

and Ghafor, 2014 گزارش نمودند. همچنین الگوی رشد جمعیت )

چالباش را در جنوب شرق دریای خزر برای هر دو جنس نر و ماده 

(Alavi-Yeganeh and Falahatkar, 2013 و برای جمعیت جنوب )

( از نوع ایزومتریک گزارش Mousavi and Ghafor, 2014خزر )یایدر

 کردند. 
تواند نشانه های مختلف اغلب میرابطه طول با وزن در جمعیت

 bوسیله ماهی ارائه نماید. تنوع مقدار ضریب هاستراتژی مصرف انرژی ب

عنوان درون جمعیتی تفسیر هدر مناطق  مختلف پراکنشی یک گونه، ب

 ,Vollestad and L'Bee-Lund, 1990; Przybylskiگردد )می

هر چقدر شرایط اکولوژی برای ماهی مناسب باشد )در دسترس . (1996

بودن غذا، شدت جریان مناسب، کاهش استرس و ...( ماهی برای تطابق 

با محیط انرژی کمتری مصرف کرده و باقی انرژی در بدن ذخیره شده و 

شود. رابطه طول و وزن زنی میوصورت خصوص بههباعث رشد بدن ب

گیرد از قبیل: فصل، زیستگاه، مراحل ثیر چند فاکتور قرار میتأتحت

 ,Bagenal and Teschبلوغ جنسی، رژیم غذایی و پر بودن معده )

معرض انقراض شدت درهای بهخزر جزو گونهماهیان دریایتاس (.1978

(Critically Endangered( قرار دارند )Froese and Pauly, 2020 )

و تعریف این مورد این است که اگر نتایج نشان دهنـد کـه جمعیـت در 

درصد کاهش داشته باشد، در این محدوده  90سـال اخیـر بیش از  10

که در مطالعه حاضر ارائه طور(، همانIUCN, 2012قرار خواهد گرفت )

رصدی د 75و کاهش از  برونقرهساله برای گونه  10شد در یک دوره 

برون پیش های استان گلستان این روند برای قرهداشت، بنابراین در آب

شدت در معرض انقراض قرار دارند و این یعنی های بهرود جزو گونه

آمده است. صدا درخزر بهبرای این گونه با ارزش در دریای زنگ خطر

 خزر دروضعیت، تغییر در اکوسیستم دریای یکی از مهمترین عوامل این

 باشـد.دو دهه اخیر می
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 ماهیانهای تاسپارامترهای رابطه طول و وزن برای گونه -4جدول 

 منبع الگوی رشد  bمقدار  جنسیت گونه منطقه مورد مطالعه

 Acipenser  gueldenstaedtii جنوب شرق دریای خزر
 ایزومتریک 978/2 نر

Alavi-Yeganeh and Falahatkar, 2013 
 ایزومتریک 822/2 ماده

 Alavi-Yeganeh and Falahatkar, 2014 ایزومتریک 745/2 ماده Acipenser persicus خزر جنوب دریای

 Acipenser stellatus جنوب دریای خزر
 ایزومتریک 074/3 نر

Moradinasab et al., 2019 
 آلومتریک مثبت 209/3 ماده

 Belyaeva et al., 1989 آلومتریک منفی 597/2 جمعیت Acipenser nudiventris رودخانه اورال
 Belyaeva et al., 1989 آلومتریک منفی 879/2 جمعیت Huso huso رودخانه ولگا
 Crawford, 1993 ایزومتریک 00/3 جمعیت Huso huso دریای آزوف

 Ceapa et al., 2002 ایزومتریک 00/3 جمعیت Acipenser stellatus های رومانی رودخانه دانوبآب

 جنوب دریای خزر

Huso huso  807/2 ایزومتریک 

Mousavi and Ghafor, 2014 

Acipenser persicus  807//2 آلومتریک منفی 

Acipenser stellatus ایزومتریک 780/2 جمعیت 

Acipenser nudiventris  792/2 ایزومتریک 

Acipenser  gueldenstaedtii  880/2 ایزومتریک 

 

های انسانی مثل -لیـل تـأثیر فعالیتدایـن تغییـرات بیشـتر بـه

تغییرات نظام مدیریت سیاسی منطقه خزر و عدم سیستم مـدیریت 

قانونی و عدم نظارت و نتیجه افزایش روز افزون صید غیر واحـد و در

عدم کنترل قاچاق خاویار، کاهش شـدید تکثیـر طبیعی، تخلیه حجم 

ریزی، -مهای صنعتی و شهری در مناطق تخزیادی از فاضالب

 Bahmaniهـای مربـوط به منابع نفت، احداث سد و پل است )فعالیت

et al., 2014 )به تغییرات در ساختار جامعـه جانوری گردیده که منجر

ها اثر تدریج بر روی ساختار ژنتیکی و فیزیولوژیکی این گونهو به

ی هاگـذارد. بنـابراین الزم است تدابیری اتخاذ گردد تا فعالیتمـی

انسانی در مناطقی کـه مطلوبیـت زیسـتگاه ایـن گونـه اسـت، محدود 

 شود.
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Abstract 

This study aimed to investigate the changes and growth pattern of Persian sturgeon 

fishing in fishing regions of Golestan and biological characteristics of this species over 

a period of 10 years. The highest amount of Persian sturgeon fishing was in 2012, 

when a total of 143 pieces of this species were caught from five fishing grounds in 

Golestan province, and the lowest amount was caught in 2019, when 49 pieces of this 

species were caught. in the present study, the maximum total length of Persian 

sturgeon was in 2018 with a total length of 257 cm. Mianqaleh fishing farm had the 

highest number of catches (471 pieces) of this species and the lowest amount of 

catches (26 pieces) for this species was recorded in Chalasht fishing farm. The results 

showed that the highest average total length was observed in 2014 and the highest total 

weight was observed in 2017 and the lowest average total length and total weight was 

obtained in 2012. The sex ratio of males to females of Persian sturgeon species in the 

ten-year period was 1.24: 1, where the male population was higher (p < 0.05). The 

range of growth coefficient (b) for the population of Persian sturgeon in the years 2011 

to 2020 varied between 2.60 to 3.82, The results of Pauli test for the relationship 

between length and weight of Persian sturgeon species showed that the growth pattern 

of this species in 2011 and 2012 was negative allometric, in 2015 positive allometric 

and in 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020 It was isometric. Conclusion of 

this study shows that in a period of 10 years for Persian sturgeon species had a 

decrease of 75%, so in the waters of Golestan province this trend for Persian sturgeon 

is among the most endangered species and this means an alarm for this valuable 

species It has been heard in the Caspian Sea. 
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