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صید گردید و کمترین میزان صید آن نیز در سال  1398بود که در این سال تعداد  49قطعه از این گونه صید
گردید .بیشینه طول کل این گونه در سال  1397با طولکل  257سانتیمتر بود .صیدگاه میانقلعه بیشترین
تعداد صید ( 471قطعه) این گونه را داشت و کمترین مقدار صید ( 17قطعه) برای این گونه در صیدگاه چاالشت
بهثبت رسید .نتایج نشان داد بیشترین میانگین طولکل در سال  1393و بیشترین میانگین وزن کل در سال
ماده گونه قرهبرون در دوره ده ساله  1/24 : 1بهدست آمد که جمعیت جنس نر بیشتر بود ( .)p < 0/05دامنه
ضریب رشد ( )bبرای جمعیت قرهبرون در سالهای  1390تا  1399بین  2/60تا  3/89متغیر بود ،نتایج آزمون
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پائولی برای رابطه طول و وزن گونه قرهبرون نشان داد الگوی رشد این گونه در سالهای  1390و  1391از نوع
آلومتریک منفی ،در سال  1394از نوع آلومتریک مثبت و در سالهای ،1397 ،1396 ،1395 ،1393 ،1392
 1398و  1399از نوع ایزومتریک بود .بهطور کلی در یک دوره  10ساله میزان صید تاسماهی ایرانی در سواحل
استان گلستان کاهش  75درصدی داشت ،بنابراین در آبهای استان گلستان این روند برای تاسماهی ایرانی
(قرهبرون) پیش رود جزو گونههای به شدت در معرض انقراض قرار دارند و این یعنی زنگ خطر برای این گونه با
ارزش در دریای خزر بهصدا درآمده است.
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خزر ،سیاه و آرال زیست میکنند ( .)Keywan, 2003دریایخزر
مهمترین زیستگاه طبیعی شش گونه از تاسماهیان شامل تاسماهی
ایرانی (قرهبرون)  ،Acipenser persicusتاسماهی روسی A.
 ،gueldenstaedtiiتاس ماهی شیپ  ،A. nudiventrisازون برونپ A.
 ،stellatusاسترلیاد  A. ruthenusو فیلماهی  Huso husoاست که
بیش از  90درصد خاویار تولیدی در سطح جهان را بهخود اختصاص
میدادند .زیستشناسان زنگ خطر تهدید ذخایر ماهیان خاویاری را به
صدا در آوردهاند و از سال  1990ماهیان خاویاری را در لیست گونههای
درحال انقراض قرار دادند ( .)Gomulka et al., 2008گواه آن کاهش
روند نزولی میزان صید ماهیان خاویاری از  1000تن در سال  1379که
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 | 1مقدمه
تاسماهیان بهعنوان یکی از ماهیان گرانبها که با نامهای ماهیان
خاویاری و استروژن نیز در سراسر جهان شناخته میشوند ( Vosoughi,
 .)2009این خانواده دارای  27گونه در آبهای سراسر جهان است که
در رودخانهها ،مصبها ،سواحل اقیانوسی و دریاهای داخلی نیمکره
شمالی ساکناند .برخی از آنها بهعنوان گونههای درمعرض خطر و برخی
نیز بهسمت انقراض گونهها پیش میروند و در لیست اتحادیه بین
المللی حفاظت از گونهها و منابع طبیعی ( )IUCNو کنوانسیون نظارت
بر تجارت گونههای گیاهی و جانوری درمعرض خطر انقراض ()CITES
قرار گرفتهاند ( ;Ivanov and Velasenko, 2001; IUCN, 1996
 .)Birstein et al., 1997ذخایر این ماهیان در حوضههای دریایی
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 1396مشاهده گردید و کمترین میانگین طول کل و وزن کل در سال  1391بهدست آمد .نسبت جنسی نر به
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 | 2مواد و روشها
منطقه موردمطالعه در جنوبشرق دریایخزر واقع شده است و منطبق
بر عوارض مورفولوژیکی خلیج گرگان و تاالب گمیشان واقع در مرز
شمالی ایران و ترکمنستان میباشد .محدوده جغرافیایی آن بین 53
درجه و  18دقیقه طول شرقی و  36درجه و  47دقیقه تا  37درجه 19
دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده است.
تعداد صیدگاههای ماهیان خاویاری در جنوب دریایخزر در سال
 1371به تعداد  52صیدگاه بود که درحال حاضر تعداد صیدگاههای
فعال در صید ماهیان خاویاری  33صیدگاه که شامل  12صیدگاه در
استان گیالن 16 ،صیدگاه در استان مازندران و  5صیدگاه در استان
گلستان است .استان گلستان دارای یک ناحیه (ناحیه  )4که شامل 12
صیدگاه بود و همزمان با کاهش صید ماهیانخاویاری ،تعداد صیدگاه-
های ماهیانخاویاری نیز به  5صیدگاه کاسته شد .صید ماهیانخاویاری
از صیدگاه میانقلعه در شرق منطقه تازهآباد شروع شده و تا صیدگاه
فریدپاك در مرز حسنقلی در آخرین منطقه مرزی با کشور ترکمنستان
ادامه دارد .درمطالعه حاضر ماهیان خاویاری صید شده از صیدگاههای
ناحیه چهار شیالت استان گلستان در سواحل جنوب شرقی دریایخزر
که صیدگاههای این مناطق عبارتند از :صیدگاه میان قلعه ("36 54ʹ 09
 Nو " ،)E 53 48ʹ 35چاالشت (" N 36 54ʹ 44و "،)E 53 57ʹ 18
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یک مطالعه موردی استان گیالن (جنوب دریای خزر) ،پویایی جمعیت
تاسماهی ایرانی (قره برون) با استفاده از مدل شبیهسازی مونت کارلو و
روش بوتاسترپ پرداختند .بخش علیزاده و همکاران (Bakhsh-
 )alizadeh et al., 2011; 2012به الگوی رشد ماهی قرهبرون و
جنبههای زیستی ماهی اوزونبرون در آبهای ایرانی دریایخزر
پرداختند .استوارت و دادسول ( )Stewart and Dadswell, 2015به
سن و رشد ماهی خاویاری آتالنتیک ( )A. oxyrinchusدر رودخانه
سنتجان در نیوبروسویک کانادا پرداختند .آلویسی و همکاران ( Aloisi
 )et al., 2019توسعه مدل رشد برای ماهیان خاویاری دریاچهای را
مورد پژوهش و مطالعه قرار دادند که براساس افزایش وزن و افزایش
طول ،دمای مطلوب رشد را تعیین کردند.
مالحظه میگردد که مطالعات فوق بهصورت مقطعی بر روی یک
گونه و یا در یک مقطع زمانی خاصی صورت پذیرفته است .از آنجاییکه
مطالعه تنوع رابطه طول و وزن و نسبت جنسی و همچنین میزان صید
ماهیان در سالهای مختلف برای یک گونه از اهمیت خاصی برخوردار
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
قرهبرون بهصورت درون گونهای در سالهای اخیر در آبهای دریایی
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
ویژگیهای زیستی گونه قرهبرون صید شده واقع در مناطق صیادی
استان گلستان میباشد.
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به  691تن در سال  1393و میزان استحصال خاویار از  285تن در
سال  1370به حدود  0/8تن در سال  1393رسیده است ( Statistical
 .)Yearbook of Iran Fisheries, 2014این زنگ خطر و ناتوانی در
حل مشکالت بهوجود آمده در زیستگاههای طبیعی این گروه از ماهیان
موجب شد که ماهیان خاویاری به صنعت آبزیپروری معرفی گردند و
بیش از دو دهه است که پرورش ماهیان خاویاری شروع شده و رو به
گسترش است (.)Saeedi et al., 2013
مطالعات متعددی در زمینه تکثیر و پرورش و تغذیه ماهیان خاویاری
انجام شده است .اما بررسی محدودی بر روی خصوصیات بیولوژیک و
اکولوژیک گونههای ماهیان خاویاری دریای خزر انجام گردیده است.
وضعیت ذخایر و برخی پارامترهای جمعیتی تاس ماهی روسی A.
 gueldenstaedtiiدر سواحل جنوبی دریایخزر توسط مقیم
( )Moghim, 2004گزارش شده است .علوی و همکاران ( Alavi et
 )al., 2005رابطه طول ،وزن و سن تاسماهی ایرانی ()A. persicus
در سواحل جنوب شرقی دریایخزر (مطالعه موردی :صیدگاه ترکمن در
صید تابستان) گزارش کردهاند .فراوانی گونه تاسماهی ایرانی ( A.
 )persicusدر حوضه جنوبی دریایخزر با روش مساحت جاروب شده
توسط توکلی و بهمنی ( )Tavakoli and Bahmani, 2011بررسی
گردیده است .علوی یگانه و فالحتکار ( Alavi-Yeganeh and
 )Falahatkar, 2013نیز برخی از ویژگیهای زیستی مولدین تاسماهی
روسی  A. gueldenstaedtii Brandt and Ratzeburg, 1833در
جنوب شرقی دریایخزر (مطالعه موردی صیدگاههای ترکمن و
میانقلعه) گزارش کردهاند .علوی یگانه و فالحتکار ( Alavi-Yeganeh
 )and Falahatkar, 2014نیز رابطه طول  -وزن و همآوری مولدین
ماده تاسماهی ایرانی ( )A. persicusدر سواحل جنوبی دریایخزر
گزارش نمودهاند .افرائی بندپی و همکاران ( Afraei Bandapi et al.,
 )2015نیز وضعیت صید و پراکنش تاسماهی روس ( A.
 )guldenstaedtii Brant & Ratzeburg 1832در صید شرکتی و
ماهیگیران پره در سواحل جنوبی دریایخزر (آبهای مازندران) بررسی
کردهاند .افرائی بندپی و همکاران ()Afraei Bandapi et al., 2016
برخی خصوصیات زیستی و مقایسه صید و صید در واحد تالش
فیلماهی ( )H. huso Brandt, 1865در دام گوشگیر و پره در سواحل
جنوبی دریای خزر (آبهای مازندران) را مورد مطالعه قرار دادند.
الریجانی و همکاران ( )Larijani et al., 2017به بررسی و مقایسه
درصد تغییرات ترکیب گونهای و  CPUEماهیان خاویاری در سالهای
 90و  91در سواحل جنوبی دریایخزر محدوده استان گلستان
پرداختند .ایگدری و همکاران ( )Eagderi et al., 2017به بررسی
الگوهای رشد آلومتریک در ماهی هیبرید تریپلوئید فیل ماهی ( H.
 )husoو تاسماهی سیبری ( )A. baeriدر مراحل اولیه تکوین را مورد
بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که الگوی رشد در مرحله
اولیه تکوین از نوع ایزومتریک میباشد .در آبهای حوضه جنوبی دریای
خزر شاخصهای رشد ،مرگو میر و نسبت جنسی ماهی اوزونبرون
توسط مرادینسب و همکاران ( )Moradinasab et al., 2019مورد
بررسی قرار گرفت .رئیسی و همکاران ( )Raeisi et al., 2019نیز در

پیغمبری و همکاران

|

بررسی روند تغییرات صید و الگوی رشد تاسماهی ایرانی (قرهبرون) ...،

خواجه نفس (" N 37 02ʹ 02و " ،)E 54 00ʹ 14ترکمن ("37 14ʹ 30
 Nو " ،)E 53 56ʹ 00فرید پاك (" N 37 19ʹ 29و ")E 53 54ʹ 20
صورت گرفت (شکل.)1
بهمنظور انجام مطالعات مربوطه اطالعات صید ماهیانخاویاری از
سال  1390تا سال  1399بهمدت ده سال از امور ماهیانخاویاری
استان گلستان بهدست آمد .تعداد کل نمونههای مورد بررسی در این
تحقیق  835قطعه بود .بررسی برخی پارامترهای رشد بهوسیله
معادلههای زیر بررسی شد :الگوی رشد به وسیله معادله  1بررسی
گردید:
b
W = aTL
()1
در این معادله  Wوزن به گرم ،طول  TLبه سانتیمتر b ،شیب خط
رگرسیونی و  aعدد ثابت میباشند .رابطهی بین طول و وزن ماهیان با
و تبدیل آن به
جای گذاری دادهها در رابطهی نمائی
به کمک لگاریتم طبیعی
رابطهی خطی
تعیین شد ( ،)Bagenal and Tesch, 1978ایزومتریک و آلومتریک
بودن رشد بهوسیله آزمون پائولی (معادله  )2تعیین شد:
()2

×

×

=t

2

در معادله  sd(lnTL) ،2انحراف معیار لگاریتم طبیعی طولکل
(میلیمتر) sd(lnW) ،انحراف معیار لگاریتم طبیعی وزن کل (گرم)b ،
شیب خط رگرسیون طول – وزن r2 ،ضریب همبستگی و  nتعداد نمونه
است t .محاسباتی حاصل از این معادله با مقدار  tجدول مقایسه می-
گردد .اگر  tمحاسباتی بزرگتر از  tجدول نباشد میتوان  bمعادله  1را
برابر با  3درنظر گرفت که نشاندهنده ایزومتریک بودن الگوی رشد
است ( .)Pauly, 1984ضریب وضعیت هم به وسیله معادله  3تعیین
میگردد:
()3

K = (W / TLb) × 100

در معادله  K ،3ضریب وضعیت W ،وزن کل به گرم TL ،طول کل
به سانتیمتر و  bشیب خط رگرسیونی طول کل – وزن کل میباشد
( .)Bagenal and Tesch, 1978مقایسه بین میانگین وزنی گروههای
مشابه بین سالهای مختلف بوسیله تجزیه واریانس (درصورت توزیع
نرمال دادهها) و آزمون کروسکال -والیس (درصورت عدم توزیع نرمال
دادهها) انجام شد .آنالیز دادههـــای آماری بهصورت تفکیکی برای هر
دو جنس نر و ماده با استفاده از نرم افزار  SPSS-21در سطح احتمال
 0/05و رسم نمودارها با استفاده از  EXCELانجام شد .برای مقایسه
میانگینها از آزمون  ANOVAو برای مقایسه توزیع دادهها از آزمون
کای اسکوئر استفاده شد.

 | 3نتایج
در مطالعه حاضر بیشترین تعداد صید برای گونه قرهبرون در سال
 1391تعداد  143قطعه بود و کمترین تعداد صید برای این گونه در
سال  1398تعداد  49قطعه به ثبت رسید (شکل  .)2از نظر وزنی
بیشترین میزان وزن کل این گونه ( 3403کیلوگرم) در سال  1391و
کمترین میزان وزن کل صید این گونه ( 1000کیلوگرم) در سال 1399
بود (شکل  .)2در طی دوره ده ساله ( )1390 -1399تعداد  835قطعه

قرهبرون از صیدگاههای استان گلستان صید شدند .صیدگاه میانقلعه
بیشترین تعداد صید ( 465قطعه) این گونه را داشت و کمترین مقدار
صید ( 17قطعه) برای این گونه در صیدگاه چاالشت به ثبت رسید
(شکل  .) 2از نظر وزنی صیدگاه میانقلعه بیشترین میزان وزن کل صید
( 9871کیلوگرم) و کمترین وزن صید در صیدگاه چاالشت (408
کیلوگرم) به ثبت رسید (شکل .)3
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شکل -3آمار کلی صید قرهبرون از نظر تعداد و وزن (کیلوگرم) در طی یک دوره  10ساله در صیدگاههای استان گلستان

میزان صید قرهبرون در هر صیدگاه برای  10سال در آبهای
استان گلستان در شکل  4ارائه شده است .در این مطالعه نتایج
نشان میدهد که صیدگاه میانقلعه باالترین مقدار صید را را داشت
و صیدگاه خواجهنفس کمترین مقدار صید را داشت بهطوریکه از
سال  1394تا  1399در این صیدگاه قرهبرون صید نگردید،
همچنین در صیدگاه چاالشت نیز از سال  1393تا  1398فقط در
سال  1397تعداد  2قطعه قربرون صید شد .مقایسه طول کل
(سانتیمتر) و وزن کل (کیلوگرم) گونه قرهبرون در طی دوره 10
ساله ( 1390تا  )1399در جدول  1ارائه شده است .نتایج نشان

داد بیشترین و کمترین میانگین طول کل بهترتیب در سالهای
 1393و  1398بهدست آمد .بیشترین و کمترین میانگین وزنکل
بهترتیب در سالهای  1396و  99مشاهده گردید (.)p < 0/05
نسبت جنسی نر به ماده گونه قرهبرون در دوره ده ساله 1/24 : 1
بهدست آمد که جمعیت جنس نر بیشتر بود و از نظر آماری
اختالف معناداری داشتند ( )χ2= 11/20 ،p < 0/05نسبت
جنسی از سال  1392تا  1399با افزایش جنس نر نسبت به ماده
پیش رفت (شکل .)5

جدول  -1طول کل (سانتیمتر) و وزن کل (کیلوگرم) گونه قرهبرون در صیدگاههای صیدگاههای استان گلستان طی سالهای  1390تا 1399
سال

پارامتر
166/51 ± 19/85 a

122 - 210

24/79 ± 8/08 ab

9 - 42

1391

165/05 ± 22/82 a

98 - 212

23/80 ± 8/66

6 - 41

1392

164/23 ± 16/95 a

127 - 203

23/68 ± 7/66 ab

10 - 46

1393

167/00 ± 23/89 a

125 - 250

24/69 ± 11/69 ab

10 - 67

1394

162/99 ± 17/42 ab

126 - 213

ab

22/74 ± 8/81

11 - 51

1395

161/35 ± 15/13 ab

125 - 207

21/58 ± 7/48 cb

11 - 49

1396

165/42 ± 14/96 a

131 - 209

24/92 ± 7/56 a

12 - 47

1397

160/58 ± 19/34 ab

119 - 257

ab

21/98 ± 9/09

8 - 70

1398

156/43 ± 14/83 b

116 - 187

22/20 ± 7/62 ab

9 - 39

1399

156/77 ± 20/38

127 - 252

18/86 ± 8/81

10 - 59

1390

b

ab

c

* حروف مشترك نشاندهنده عدم اختالف معنیدار در سطح  p < 0/05بین سالهای مختلف است.
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طول کل  ±انحراف معیار

حداقل  -حداکثر

وزن کل  ±انحراف معیار

حداقل  -حداکثر
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شکل  -5نسبت جنسی نر به ماده قرهبرون در طی دوره  10ساله در صیدگاههای استان گلستان

 1390و  1391از نوع آلومتریک منفی ،در سال  1394از نوع آلومتریک
مثبت و در سالهای  1397 ،1396 ،1395 ،1393 ،1392و  1398از
نوع ایزومتریک بود (جدول .)2

دامنه ضریب رشد ( )bبرای جمعیت قرهبرون در سالهای  1390تا
 1399بین  2/60تا  3/82متغیر بود ،نتایج آزمون پائولی برای رابطه
طول و وزن گونه قرهبرون نشان داد الگوی رشد این گونه در سالهای

جدول  -2رابطه طول و وزن گونه قره برون بین سالهای  1390تا  1399در صیدگاههای استان گلستان
b
2/65

R2
0/87

آلومتریک منفی

0/88

آلومتریک منفی

0/84

ایزومتریک

سال

تعداد

1390

105

a
0/00003

1391

143

0/00003

2/70

1392

102

0/000009

3/89

1393

الگوی رشد

1394

78

0/000003

3/11

0/80

1395

75

0/000003

3/09

0/82

ایزومتریک

1396

78

0/000005

3/02

0/79

ایزومتریک

1397

71

0/00001

2/85

0/79

ایزومتریک

1398

49

0/000002

3/23

0/78

ایزومتریک

1399

53

0/000006

2/96

0/77

ایزومتریک
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دریایخزر از زیستگاهای اصلی خانواده تاسماهیان است که در جهان
بیشترین تعداد گونههای این خانواده در این دریا زیست میکنند و تا
گذشته های نه چندان دور میزان استحصال و صادارات خاویار به
کشورهای دیگر از این دریا صورت میگرفت و کشور ایران دومین کشور
بهرهبرداری کننده این ماهیان بود (.)Josupeit, 1994; Levin, 1997
متأسفانه در آیندهای نه چندان دور بر اثر عواملی همچون صید بیرویه،
صید غیرقانونی ،افزایش آالیندههای اکوسیستمهای آبی ،نابودی مناطق
تخمریزی و مهاجرت شاهد انقراض نسل تاسماهیان دریایخزر خواهیم
بود ( .)Pourkazemi, 2006بهطوریکه میزان بهرهبرداری از ماهیان
خاویاری از  1000تن در سال  1379به کمتر از  0/1این مقدار یعنی
 94تن در سال  1389کاهش داشته است ( Iranian Fisheries
 .)Organization, 2011همچنین طی سالهای گذشته روند
بهرهبرداری و صید تجاری تاسماهیان دریای خزر سیر نزولی داشته و
گزارشها بیانگر کاهش شدید میزان صید کشورهای حاشیه دریای خزر
است (.)UNEP-WCMC, 2010; Khodorevskaya et al., 2009
روند کاهشی صید ماهیان خاویاری از سال  1370شروع شد که
بیشترین صید ماهیان خاویاری ثبت شده را داشت و این کاهش از سال
 1377با شدت بیشتری ادامه یافت ( .)Larijani et al., 2017نتایج
نمونهبرداریهای تحقیقاتی طی گشتهای دریایی نیز روند شدیداً نزولی

ذخایر ماهیانخاویاری دریایخزر را همسو با کاهش شدید صید تجاری
را نشان میدهد و متأسفانه این روند نزولی ،کاهش تمام گونههای
تاسماهیان دریایخزر را شامل میشود ( .)Larijani et al., 2017در
مطالعه توکلی ( )Tavakoli, 2006طی سالهای  1384تا  1386سهم
قرهبرون در آبهای ایرانی دریایخزر در گشت تابستان همواره بیش از
 60درصد صید تاسماهیان را بهخود اختصاص میداد .همچنین در
مطالعه دیگری توسط توکلی ( )Tavakoli, 2007این ارقام برای 1383
تا  1384بهترتیب  74/4و  78/2درصد صید تاسماهیان را داشت .نتایج
نمونهبرداریهای بهدست آمده از مطالعه مقیم و همکاران ( Moghim
 )et al., 2013نشان داد که ترکیب گونهای صید تاسماهیان در آب-
های ایرانی دریایخزر در سالهای مختلف متفاوت است ،اما همواره
قرهبرون بیشترین فراوانی صید از ترکیب گونهای تاسماهیان را داشته
است .در بین تاسماهیان دریایخزر ،تنها قرهبرون بهعنوان گونه بومی
آبهای ایران نام برده شده است ( .)Moghim et al., 2013در مطالعه
الریجانی و همکاران ( )Larijani et al., 2017در سال  1390و 1391
در دریایخزر عنوان نمودند که ذخایر قرهبرون در آبهای ایرانی دریای
خزر نسبت به سایر گونههای تاسماهیان بیشتر است بهطوریکه در
مطالعه این محققین در صید سال  1390حدود  42درصد و در سال
 1391حدود  59درصد صید کل تاسماهیان دریایخزر قرهبرون بهخود
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اختصاص داده بود .نتایج نشان میدهنـد کـه جمعیـت در  10سـال
اخیـر بیش از  90درصد کاهش داشته باشد و در این محدوده قرار
گرفت جزو گونههای بهشدت درمعرض انقراض محسوب میشود
( ،)IUCN, 2012همانطور که در مطالعه حاضر ارائه شد در یک دوره
 10ساله گونه قرهبرون کاهش از  75درصدی داشت ،بنابراین در
آبهای استان گلستان این روند برای قرهبرون پیش رود جزو گونههای
به شدت در معرض انقراض قرار دارند و این یعنی زنگ خطر برای این
گونه باارزش در دریایخزر بهصدا در آمده است .در مطالعات مختلفی بر
روی جمعیت قرهبرون دریایخزر که در جدول  3به آن اشاره شده

پیغمبری و همکاران

است ،نشان میدهد که حداکثر اندازه در مناطق مختلف متفاوت
نمیباشد زیرا در صید تاسماهیان از روشهای استاندارد پیروی میشود
(جدول  )3و فقط در مطالعه توکلی و بهمنی ( Tavakoli and
 )Bahmani, 2011که به روش ترال و مساحت جاروب شده به صید
قرهبرون پرداخته بودند که حداقل و حداکثر طول این گونه با مطالعه
حاضر و سایر مطالعات دیگر ( ;Bakhshalizadeh et al., 2011
;Moghim, 2003; Alavi-Yeganeh and Falahatkar, 2013
 )Tavakoli et al., 2018متفاوت بود.

جدول  -3حداکثر طول مشاهده شده (طول ،سانتی متر) برای گونه قرهبرون
جنسیت

حداکثر و حداقل طول

نر

99 -206

منطقه مورد مطالعه

گونه

ماده

92 -239

جنوب دریای خزر

Acipenser persicus

18 -131

جنوب دریای خزر

Acipenser persicus

جمعیت

جنوب دریای خزر

Acipenser persicus

ماده

132 -211

جنوب دریای خزر

Acipenser persicus

منبع
Moghim, 2003
Tavakoli and Bahmani, 2011
Alavi-Yeganeh and Falahatkar,
2013

ماده

66 -203

نر

62 -173

جنوب دریای خزر

Acipenser persicus

جمعیت

92 -253

Tavakoli et al., 2018

جنوب شرق دریای خزر

Acipenser persicus

جمعیت

61 -257

مطالعه حاضر
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چالباش را در جنوب شرق دریای خزر برای هر دو جنس نر و ماده
( )Alavi-Yeganeh and Falahatkar, 2013و برای جمعیت جنوب
دریایخزر ( )Mousavi and Ghafor, 2014از نوع ایزومتریک گزارش
کردند.
رابطه طول با وزن در جمعیتهای مختلف اغلب میتواند نشانه
استراتژی مصرف انرژی به وسیله ماهی ارائه نماید .تنوع مقدار ضریب b
در مناطق مختلف پراکنشی یک گونه ،بهعنوان درون جمعیتی تفسیر
میگردد ( Vollestad and L'Bee-Lund, 1990; Przybylski,
 .)1996هر چقدر شرایط اکولوژی برای ماهی مناسب باشد (در دسترس
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
باعث رشد بدن بهخصوص بهصورت وزنی میشود .رابطه طول و وزن
تحتتأثیر چند فاکتور قرار میگیرد از قبیل :فصل ،زیستگاه ،مراحل
بلوغ جنسی ،رژیم غذایی و پر بودن معده ( Bagenal and Tesch,
 .)1978تاسماهیان دریایخزر جزو گونههای بهشدت درمعرض انقراض
( )Critically Endangeredقرار دارند ()Froese and Pauly, 2020
و تعریف این مورد این است که اگر نتایج نشان دهنـد کـه جمعیـت در
 10سـال اخیـر بیش از  90درصد کاهش داشته باشد ،در این محدوده
قرار خواهد گرفت ( ،)IUCN, 2012همانطورکه در مطالعه حاضر ارائه
شد در یک دوره  10ساله برای گونه قرهبرون و کاهش از  75درصدی
داشت ،بنابراین در آبهای استان گلستان این روند برای قرهبرون پیش
رود جزو گونههای بهشدت در معرض انقراض قرار دارند و این یعنی
زنگ خطر برای این گونه با ارزش در دریایخزر بهصدا درآمده است.
یکی از مهمترین عوامل این وضعیت ،تغییر در اکوسیستم دریایخزر در
دو دهه اخیر میباشـد.

] [ DOI: 10.22034/jair.9.4.1

الگوی رشد موجودات اغلب در میان زیستگاههای مختلف بهدلیل
تغییرات قابل پیشبینی در عوامل محیطی ،متفاوت است .بررسی این
تغییرات به شناخت چرخه زندگی هر موجود در زیستگاه مختلف ،کمک
میکند .تنوع در میانگین اندازه (طول و وزن) جمعیت یک گونه بر
اساس الگوهای مختلف بهرهبرداری و شرایط زیست محیطی است
(.)Patimar et al., 2009
تغییرات در الگوی رشد تاسماهیان عالوهبر این که میتواند پاسخی
به تنوع زیستگاهها باشد ،میتواند به نحوه صید و کاهش ذخایر این
ماهیان بستگی داشته باشد .همانطورکه الگوهای رشد تاسماهیان در
نقاط مختلف در جدول  4ارائه شده است نشان میدهد که الگوی رشد
قره برون در جنوب دریایخزر ایزومتریک ( Alavi-Yeganeh and
 )Falahatkar, 2013و آلومتریک منفی ( Mousavi and Ghafor,
 )2014باشد .این الگوی رشد برای فیلماهی در رودخانه ولگا آلومتریک
منفی ( )Belyaeva et al., 1989و در دریای آزوف و خزر ایزومتریک
( )Crawford, 1993; Mousavi and Ghafor, 2014گزارش شده
است .در مطالعه موسوی و غفور ()Mousavi and Ghafor, 2014
الگوی رشد اوزون برون را در جنوب دریایخزر ایزومتریک گزارش
نمودند و در مطالعهای بر روی این گونه در جنوب دریایخزر الگوی
رشد برای جنس نر این گونه را ایزومتریک و برای جنس ماده این گونه
را آلومتریک مثبت گزارش نمودند ( )Moradinasab et al., 2019و
همچنین در مطالعهای در سواحل رومانی رودخانه دانوب الگوی رشد
اوزون برون را ایزومتریک بهدست آوردند (.)Ceapa et al., 2002
الگوی رشد جمعیت شیپ در رودخانه اورال آلومتریک منفی ( Belyaeva
 )et al., 1989و در جمعیت جنوب دریایخزر را ایزومتریک ( Mousavi
 )and Ghafor, 2014گزارش نمودند .همچنین الگوی رشد جمعیت

Bakhshalizadeh et al., 2011
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 پارامترهای رابطه طول و وزن برای گونههای تاسماهیان-4 جدول
الگوی رشد

b مقدار

جنسیت

ایزومتریک

2/978

نر

ایزومتریک

2/822

ماده

ایزومتریک

2/745

ماده

ایزومتریک

3/074

نر

آلومتریک مثبت

3/209

ماده

Belyaeva et al., 1989

آلومتریک منفی

2/597

Belyaeva et al., 1989

آلومتریک منفی

2/879

Crawford, 1993

ایزومتریک

Ceapa et al., 2002

ایزومتریک

منبع
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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
Paper History:
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
Received: 19-02-2021
catches (26 pieces) for this species was recorded in Chalasht fishing farm. The results
Accepted: 28-04- 2021
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
Corresponding author:
ten-year period was 1.24: 1, where the male population was higher (p < 0.05). The
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andof growth coefficient (b) for the population of Persian sturgeon in the years 2011
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ofSari
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to 2020 varied between 2.60 to 3.82, The results of Pauli test for the relationship
Environment,
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University
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Iran length and weight of Persian sturgeon species showed that the growth pattern
between
Agricultural sciences and Natural Resources,
of this species in 2011 and 2012 was negative allometric, in 2015 positive allometric
Gorgan, Iran
and in 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020 It was isometric. Conclusion of
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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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