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   1391/11/8  تاریخ دریافت:

1392/2/7  : یخ پذیرش  تار

ی ایرانی دریای خزر ها آبارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در 

 2399-93ی ها سالشده طی  با روش مساحت جاروب
 

 محمود توکلی :المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت، ایران کارشناس ارشد شیالت، انستیتوی تحقیقات بین  
 یرانمؤسسة تحقیقات شیالت ایران، تهران، ا: فرخ پرافکنده حقیقی 
 المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت، ایران کارشناس شیالت، انستیتوی تحقیقات بین: محمدرضا بهروزخوشقلب  

 
ای، فراواهی هسبی، فراواهی مطلوق   ی ایراهی دریای خزر با هدف تعیین ترکی  گوههها ابذخایر ماهیا  خاویاری در در این تحقیق 

و  تصادفی اهتخواب  بندی طبقهطرن  بر اساسایستیاه  13، نظوراین م به. ارآیابی شدتل  ماهیا  خاویاری های مخ گوهه ۀآهد ۀو میزا  تود
متوری و بورای منواطقی بوا عموق       1متر اآ ترال  33. در هواحی ساحلی با عمق کمتر اآ هدشده براورد شد روش مساحت جاروب با ذخایر

گره دریوایی بوود.    1-5/2دقیقه و سرعت شناور  13در هر ایستیاه  کشی ترالدت آما  متری استفاده شد. م 7/23متر اآ ترال  33بیشتر اآ 
. تاسماهی ایراهی با سهمی بوی   هدعدد ماهی خاویاری صید شد 28 ،3181های سال  عدد و در گشت 83 ،3188گشت دریایی سال  2در 
بوه   3188اهیین طول کل تاسوماهی ایورا  در بهوار و پواییز     ها داشت. می درصد، باالترین درصد صید را هسبت به سایر گوهه 333 - 81اآ 

بود. فراواهی مطلق  متر ساهتی 2/83±7/37و  7/53±5/21به ترتی   3181و در بهار و تابستا   متر ساهتی 5/33±1/27و  1/83±7/28ترتی  
این مقادیر بوه ترتیو     3181بهار و تابستا  . در گشت شدمیلیو  عدد براورد  38/1و  13/3معادل  3188ماهیا  خاویاری در بهار و پاییز 

 887/2331طی فصول بهار و پاییز به ترتی  معادل  3188ماهیا  خاویاری هیز در سال  ۀآهد ۀهزار عدد بود. وآ  تود 23/771و  33/813
دهود   موی ایج هشوا   تون محاسوبه شود. هتو     3/855و در تابسوتا    8/783در بهوار   3181. این مقدار بورای سوال   شدتن براورد  1/1333و 

رسود   موی  بوه هظور  ماهیا  خاویاری هتواهسته است اآ شدت کاه  ذخایر اهها جلوگیری کنود.   ی شیالت ایرا  در رهاساآی بچهها سیاست
راه هجات این ماهیوا  اآ   ییاههتواهد  میمجاآ بیرو هوآادگاهی و کنترل صید  ریزی تخمحمایت اآ تکثیر طبیعی اآ طریق حفاات اآ مناطق 

 قراض هسل باشد.اه
 

 .ارآیابی ذخایر، تاسماهی ایراهی، دریای خزر، صید در واحد تالش، فراواهی مطلق واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                                      
 هویسندۀ مسئول: Email: M_tavakoli_E@yahoo.com  

 چکیده
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 مقدمه. 2

 حووآۀ گوهه اآ ماهیا  خاویاری در دریوای خوزر و    8
 Husoمواهی )  فیلی ها کنند. گوهه میابریز ا  آیست 

huso)    بورو   ، تاسوماهی ایراهوی یوا قوره (Acipenser 

persicus)   تاسووماهی روسووی یوووا چالبوواش ، (A. 

gueldenstaedtii) شوووووی ، (A. nudiventris ) و
در دریای خوزر   (A. stellatus) برو  آو ودراکول یا ا

ابریوز   حووآۀ در  ( فقطA. ruthenus) استرلیاد ۀو گوه
ولیا پوراکن  دارهود. میوزا  صوید و ذخوایر ماهیوا        

 ی اخیور روهود  هوا  سوال خاویاری در دریای خزر طی 
هزولی بسیار شدیدی داشوته اسوت. میوزا  صوید ایون      

بوه کمتور    3188تن در سال  هزار 1ماهیا  در ایرا  اآ 
و میزا  خاویوار تولیودی بوا     3181تن در سال  17اآ 

بوه   3188تون در سوال    133درصدی اآ  8/18کاه  
 ۀرسویده اسوت )سوالنام    3181تون در سوال    3حدود 

د ایون  (. کواه  شودی  3181و  3171اماری شویالت،  
ماهیا  باارآش در کل دریای خزر هم روهود مشوابهی   

تن طوی   28533میزا  صید اهها اآ  به طوری که، بدارد
رسویده   2331تن در سال  733به کمتر اآ  3185سال 

آماهی میزا  تولید خاویار دریای  ۀاست. در همین دور
 3188تون در سوال    33تن به کمتر اآ  هزار 1خزر اآ 

را هشوا    درصود  7/18ی معادل رسیده است که کاهش
عوامول   بیشوتر محققوا    (.3181دهد )پورکواامی،   می
صید بوی  اآ حود مجواآ،     را در این روهد هزولی ماثر

ریوزی طبیعوی، ورود    ها و مناطق تخم تخری  آیستیاه
)صونعتی، هفتوی،   هوا   ، سموم و الوودگی ها اهواع االینده

مجاآ معرفی بیرشهری و کشاورآی( و گسترش صید 
 ,Bemis and Findeis, 1994; Wadlmanاهود )  هکورد 

1995; Ivanov et al., 1999.) 
کاه  شدید ذخایر ایون ماهیوا  باعود شوده     

دریوای خوزر،    ۀعالوه بر کشوورهای حاشوی   ،است که
. کننود المللوی هیوز در حفون اههوا توالش       مجامع بوین 

 2 ۀ، ماهیا  خاویاری در ضمیم3171، اآ سال بنابراین
قوورار  CITESخطور اهقوراض    ی در معوورضهوا  گوهوه 

یی در تجوارت  هوا  محودودیت  3183گرفتند و اآ سال 
. بعود اآ عضوویت جمهووری    شود  اعموال این ماهیا  

دریای خوزر در   ۀاسالمی ایرا  در کمیسیو  منابع آهد
، بوور اسوواس مصوووبات ایوون کمیسوویو ،  3183سووال 

دریوای   حاشویۀ تمامی کشوورهای    CITESکنواهسیو 
ر طورن مشوترک ارآیوابی    خزر را موا  به شرکت د

، طی بنابراین. کردر زذخایر ماهیا  خاویاری دریای خ
تحقیقوات   ماسسوۀ ی مشوترک کارشناسوا    ها هشست

 بوه هموراه  کاس  هیرخ روسویه   ماسسۀشیالت ایرا ، 
کارشناسوووا  اهسوووتیتوی تحقیقووواتی اذربایجوووا  و   
کارشناسا  ارشد فائو، طورن ارآیوابی ذخوایر ماهیوا      

 5با مشوارکت هور    3183اآ سال و  شد خاویاری تهیه
ه اسوت. اآ سوال   شود دریای خزر اجورا   ۀکشور حاشی

 بوه صوورت  تحقیقوات شویالت ایورا      ماسسۀ 3182
به منظور دستیابی بوه روهود تذییورات ذخوایر      ،مستقل

بوه اجورای    ،تاسماهیا  و اخی مجوآ صودور خاویوار  
و  3188وکلی، تو )کورد  ی تحقیقواتی اقودام   هوا  گشوت 
در ایون طورن شوامل     شوده  بینوی  پی  (. اهداف3181

ای، براورد فراواهی هسوبی و مطلوق    تعیین ترکی  گوهه
هووای مختلوو  ماهیووا   و تعیووین میووزا  ذخووایر گوهووه

 خاویاری است.  

دستیابی به اطالعات و امار صوحیح اآ   شك بی
در اعمووال موودیریت  ،ایوون ماهیووا  ۀوضووعیت ذخیوور

هوای اصوولی حفااوت و     روش کارگیری به و مطلوب
جلووگیری اآ اهقوراض هسول     به منظوور  ،ذخایرترمیم 
گویارا  شویالتی را    تواهود مودیرا  و سیاسوت    میاهها، 

 یاری رساهد.
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 ها مواد و روش. 1
ی ایراهوی دریوای خوزر    هوا  اب مورد بررسی در ۀمنطق

و  º38 52)آیر خط فرضی استارا با طول جذرافیوایی   
قلووی بووا طووول   و حسوون º18 28عوورض جذرافیووایی 

( بوه  º17 22و عورض جذرافیوایی     º51 55جذرافیایی  
در  2و  3 واحیشیالتی، شامل ه ۀگاه 5تفکیك هواحی 
در اسووتا  ماآهوودرا  و  5و  1 هووواحی اسووتا  گوویال ،

شوده   مطالعوه  ۀد. منطقو بوو در استا  گلسوتا    3 ۀهاحی
-2اشکوب  1 ومتر  333 – 2ای با عمق  منطقهشامل 

بور   هوا  هتعیین ایستیا متر بود. 333-53و  33-53، 33
بووود و تعووداد  3بنوودی تصووادفی اسوواس طوورن طبقووه 

با درهظرگرفتن مساحت هر  ،هر اشکوب در ها ایستیاه
 13د که در کول  شتعیین  منطقه اآ سطح کل ،اشکوب
 بورای . (3)شوکل   بوود در هظور گرفتوه شوده    ایستیاه 
روب اسوتفاده شود. بورای     برداری اآ تورال کو    هموهه
با  2سرا  آ شناور سیمتر ا 33در اعماق آیر  کشی ترال

در متوری و   1اس  بخوار و تورال    285قدرت موتور 
 هوزار  3متر اآ کشتی گیال  با قدرت  33باالی  ۀمنطق

صوید بوا   متری اسوتفاده شود.    7/23اس  بخار و ترال 
 1 - 5/2دقیقه با سرعت  13روآ و به مدت  یترال ط

گره دریایی اهجوام گرفوت. در هور ایسوتیاه موقعیوت      
شوده   مسافت طوی  و کشی ترالعمق، آما   جذرافیایی،

طوول  کشتی،  ۀصید روی عرش ۀثبت شد. بعد اآ تخلی
 3بوا دقوت   اههوا  ، وآ  متر ساهتی 3با دقت ماهیا  کل 

گوورم، جوون  و مراحوول رسوویدگی جنسووی ماهیووا    
ی دریایی ها . گشتشدصیدشده به تفکیك گوهه ثبت 

 3181 بهوار و تابسوتا   و  3188 و پاییز ل بهارودر فص
روش  بوا  آهوده  ۀمیوزا  توود   ۀهجام شد. برای محاسوب ا

 Sparreشود ) اسوتفاده  شده اآ تورال   مساحت جاروب

and Venema, 1998.)    فراواهووی هسووبی اآ طریووق

                                                                             
1
 Stratified Random Sampling Design 

( ارائوه  CPUEتوالش )  در واحود میزا  صید  ۀمحاسب
ه است که در ا  واحد تالش معوادل هویم سواعت    شد
 )هما (. در هظر گرفته شده است کشی ترال

فرموول آیور   طریوق  شوده اآ   جواروب مساحت 
 )هما (. محاسبه شد

a = DhX2 
 که در ا :

a بشده جاروب ۀ: مساحت منطق 
D بشده : مسافت طی 
 hب: طول طناب فوقاهی 

 X2  متوری   1: ضری  باآشوهدگی ترال که برای تورال
در هظر گرفتوه   888/3متری  7/23و برای ترال  833/3
 .2شد

یوك تورال اآ    میزا  صید در واحد سطح بورای 
 :طریق فرمول آیر محاسبه شد

(cw/t)/(a/t) = cw/a 
 که در ا :

 cw بکشی ترال: وآ  صید در یك 
a کشی ترالشده در یك  : مسافت جاروب (nm

2
 ب(

t آما  تورکشی به ساعت :. 
آهده در واحد سطح اآ  ۀوآ  تود ۀبرای محاسب

 :فرمول آیر استفاده شد

b = (cw/a)/X1 
 که در ا :

 bبآهده در واحد سطح ۀآ  تود: و 
X1  بدر هظر گرفته شد 3/3: ضری  صید که 

cw/a میاهیین صید در واحد سطح :. 
موورد   ۀکول منطقو   ۀآهود  تودۀو در ههایت وآ  

  :مطالعه با فرمول آیر براورد شد

                                                                             
2

های خود در گذشته  این ضرایب را مؤسسة کاسپ نیرخ طی پژوهش 
کننده و نمایندة فائو  های شرکت برآورد کرده است و با تصویب هیئت

ها توافق  کارگیری این ضرایب در کل گشت در پروژة حاضر نیز در به
  شد.
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 1099-98ی ها اری طی سالارزیابی ذخایر ماهیان خاوی های گشتدر  کشی ترالشده برای  ی تعیینها . موقعیت ایستگاه1شکل 

 
B = ((cw/a)A)/X1 

 که در ا :
 B  بآهده در کل منطقه تودۀ: وآ 
A مربوع   کیلوومتر  33873شده کوه   مطالعه ۀ: کل منطق
 .محاسبه شدمایل مربع دریایی(  27/3277)

محاسووبات و تجزیووه و  ،بوورای ثبووت اطالعووات
 EXCEL و  SPSS 13افزارهوای  اآ هورم  ها  تحلیل داده

 ده شد.استفا

 نتایج. 2
 22تعوداد   3188در گشت بهوار   :صید ای گوهه ترکی 

 3( تاسماهی ایراهی، درصد 1/13عدد ) 23ماهی شامل

 55/3عوودد ) 3بوورو  و  آو و( ادرصوود 55/3عوودد )
( تاسماهی روسی صوید شود. در گشوت پواییز     درصد
 1/82عودد )  53ماهی صوید شود کوه     82تعداد  3188

( درصوود 5/33د )عوود 1تاسووماهی ایراهووی،  (درصوود
( تاسوماهی روسوی   درصود  2/1عدد ) 2برو  و  آو وا

در هور گشوت    3181در گشت بهوار و تابسوتا     بود.
عوودد تاسووماهی ایراهووی صووید شوود. در ایوون  33فقووط 
ماهی و شوی    ی فیلها ای اآ گوهه هیچ هموهه ها گشت

صوید   درصد 83صید هشد. تاسماهی ایراهی با بی  اآ 
در  هووا بووه سووایر گوهووه بیشووترین فراواهووی را هسووبت

 (.3شده داشت )جدول  اهجام های گشت

 

 ی ایرانی دریای خزرها آبدر  98-1099ی ها سالی تحقیقاتی طی ها ای صید ماهیان خاویاری در گشت تعداد و ترکیب گونه. 1جدول 

 گش)
 برون اوزون یاتماه  روت  یاتماه  ایران 

 درصد یعداد درصد یعداد درصد یعداد

 55/3 3 55/3 3 1/8 23 3188بهار 
 5/33 1 2/1 2 1/82 53 3188پاییز 
 -  -  333 33 3181بهار 

 -  -  333 33 3181تابستا  
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 (CPUE)تالش صید در واحد. 1.3
 28/3معادل  3188میزا  صید در واحد تالش در بهار 

بوه   3188عدد ماهی برای هر ترال بوود کوه در پواییز    
افزای  یافت. این شواخ  در   عدد در هر ترال 81/3

عدد و در تابسوتا    38/3معادل  3181ی بهار ها گشت
 )جودول  ماهی در هر ترال بود عدد 37/3برابر  3181

ای، ایون میوزا  بورای تاسوماهی      (. در تفکیك گوهوه 2
 بوده است. ها گوههایراهی بیشتر اآ سایر 

 

ی ایرانی ها آبمختلف ماهیان خاویاری در ی ها برای گونه (CPUE)میزان صید در واحد تالش  .2جدول 
 )عدد در هر ترال( 98-1099ی ها سالدریای خزر طی 

 

 ساختار طول و وزن. 1.3
ساختار طولی و وآهی ماهیا  خاویواری صیدشوده در   

. تاسوماهی ایراهوی   اسوت متفواوت   تعودد ی مها گشت
 - 5/23طولی  ۀدر دامن 3188صیدشده در گشت بهار 

گرم قرار داشت.  7333 - 32و وآ   متر ساهتی 5/328
 31هظر طوول بوین   اآ  3188این مقدار در گشت پاییز 

گورم قورار    33233 - 21و وآ  بین  متر ساهتی 313 -
طوول   3181و تابسوتا    3181داشت. در گشت بهوار  

و   332 - 28 ۀکل تاسماهی ایراهی به ترتی  در دامنو 
 (. وآ 1 قورار داشوت )جودول    متور  ساهتی 331 - 38

و  3333 - 53 بوین به ترتی   ها در این گشت ها ماهی
 (. 3 )جدولود بگرم  5333 - 23

 

 (متر سانتی) 1099-98ی ها سالطی  میانگین، حداقل و حداکثر طول کل ماهیان خاویاری به تفکیک گونه در گشت ارزیابی ذخایر .0جدول 
 برون زونوا یاتماه  روت  یاتماه  ایران  شاخص فصل

 3188بهار 

 5/11 8/11 1/83 میاهیین

 3 3 7/28 اهحراف اآ معیار 
 5/11 8/11 5/23 حداقل

 5/11 8/11 5/328 حداکثر

 3188پاییز 

 1/31 8/57 1/33 میاهیین

 1/28 7/38 3/28 اهحراف اآ معیار 
 8/23 5/33 3/31 حداقل

 3/15 3/73 3/313 حداکثر

 3181بهار 

 - - 7/53 میاهیین

 - - 5/21 اهحراف اآ معیار 
 - - 3/28 حداقل
 - - 3/332 حداکثر

 3181تابستا  

 - - 2/83 میاهیین

 - - 7/37 اهحراف اآ معیار 

 - - 3/38 حداقل
 - - 3/331 حداکثر

 ها کل گونه برون اوزون یاتماه  روت  یاتماه  ایران  یعدادایستگاه گش)
 28/3 33/3 33/3 23/3 85 3188بهار 
 81/3 31/3 32/3 58/3 13 3188پاییز 
 37/3 - - 37/3 85 3181بهار 

 38/3 - - 38/3 13 3181 تابستا 
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 )گرم( 98-1099ی ها سالمیانگین، حداقل و حداکثر وزن ماهیان خاویاری به تفکیک گونه در گشت ارزیابی ذخایر طی  .4جدول 
 برون زونوا یاتماه  روت  یاتماه  ایران  شاخص فصل

 3188بهار 

 2253 335 3581 میاهیین

 3 3 2373 اهحراف اآ معیار 
 2253 335 32 حداقل

 2253 335 7333 حداکثر

 3188پاییز 

 1/313 3/3325 8/133 میاهیین

 7/873 1/3325 2/2511 اهحراف اآ معیار 
 3/21 3/333 3/21 حداقل

 3/3133 3/3853 3/33233 حداکثر

 3181بهار 

 - - 2/138 میاهیین

 - - 2/3358 اهحراف اآ معیار 
 - - 3/53 حداقل
 - - 3/3333 حداکثر

 3181تابستا  
 

 - - 8/3318 میاهیین

 - - 5/3227 اهحراف اآ معیار 
 - - 3/23 حداقل
 - - 3/5333 حداکثر

 

)بیومواس( ماهیوا     ۀآهود  توودۀ فراواهی و وآ  
ی هوا  ابفراواهی مطلق ماهیا  خاویاری در  خاویاری:
 3188جنوووبی دریووای خووزر در بهووار  حاشوویۀایراهووی 
 388. این مقودار بوا   شدعدد براورد  3133212معادل 

عوودد  1388111بووه  3188درصوود افووزای  در پوواییز 
فراواهوی مطلوق معوادل     3181. در گشوت بهوار   رسید

 3188عدد براورد شد کوه هسوبت بوه بهوار      813332
کواه  داشوته    درصود  8/18عدد( معادل  3133212)

ایوون مقوودار معووادل  3181اسووت. در گشووت تابسووتا  
 یکاهشو  3181عدد بود که هسوبت بوه بهوار     771231
 .داشته است درصد 2/8معادل 

 3188ماهیا  خاویاری در بهوار   ۀآهد تودۀوآ  
 3188در پواییز   شود و تون بوراورد    887/2331معادل 

تون   1/1333درصودی،   2/31این مقودار بوا افوزای     
ایوون مقوودار  3181ت بهووار تخمووین آده شوود. در گشوو

 3188تن براورد شد که هسبت به بهوار   8/783معادل 
 همچنوین،  دهود.  موی کاه  هشا   درصد 1/82معادل 
( ماهیا  خاویاری در گشوت  بیوماس) ۀآهد تودۀوآ  

تن براورد شد که هسوبت   3/855معادل  3181تابستا  
افووزای  هشووا   درصوود 3/32معووادل  3181بووه بهووار 

 (.5دهد )جدول  می

 گیری و نتیجه بحث. 4
ی گیشوته روهود صوید تجواری ماهیوا       هوا  سوال طی 

خاویاری در دریای خزر سیری هزولوی داشوته اسوت.    
کشور  3بیاهیر کاه  شدید میزا  صید در  ها گزارش
 ;Pikitch et al., 2005اسوت ) دریوای خوزر    حاشویۀ 

Pourkazemi, 2006; Khodorevskaya et al., 

2009, UNEP-WCMC, 2010).  میووزا  کوواه  در
 - 3113 هوای  سوال  طیدریای خزر  حاشیۀکشورهای 

 درصد بود و این کاه  در ایرا ، طی   2/18 ،2331
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 ایرانی دریای خزر یها آبدر  98-1099ی ها سالماهیان خاویاری طی  ۀزند تودۀفراوانی کل و وزن  .5جدول 

 یاتماه  روت  برون زونوا یاتماه  ایران  شاخص گش)

 3188بهار 
 58338 51813 3312211 )عدد( فراواهی کل

 875/8 755/313 217/3878 کل )تن( ۀآهد تودۀوآ  

 3188پاییز 
 333373 523811 2853381 )عدد( فراواهی کل

 333/325 333/235 133/2883 کل )تن( ۀآهد تودۀوآ  

 3181بهار 
 3 3 813332 )عدد( فراواهی کل

 - - 833/783 کل )تن( ۀآهد تودۀوآ  

 3181تابستا  
 - - 771231 )عدد( فراواهی کل

 - - 333/855 کل )تن( ۀآهد تودۀوآ  

 
درصد بوود. روهود هزولوی     15ی یادشده، برابر ها سال

، کووه بیشووترین صووید ماهیووا    3173صووید اآ سووال  
بوا   3177و اآ سوال   شود  خاویاری ثبت شود، شوروع  

هتوووایج  ۀشووودت بیشوووتری توووداوم یافوووت. مقایسووو
ی دریایی هیز ها ی تحقیقاتی طی گشتها رداریب هموهه

ماهیوا  را همسوو بوا     روهد کاهشی شدید ذخایر ایون 
سوفاهه ایون   أدهود. مت  موی کاه  صید تجواری هشوا    

ی ماهیووا  خاویوواری را دربوور هووا گوهووه ۀکوواه  هموو
در  کوه تقریبوا    ،را هیز یگیرد و حتی تاسماهی ایراه می
امل شوو ،ی ایراهووی دریووای خووزر پووراکن  داردهووا اب
 - 3188ی هوا  سوال  حاضور، طوی   ۀدر مطالعو  شود. می

 333 - 83هموواره بوین   ، سهم تاسماهی ایراهی 3181
ی ایراهوی دریوای   ها اب. سهم این گوهه در درصد بود

 3188 و 3183ی هووا سووالخووزر در گشووت تابسووتا  
 آمسوتا   یهوا   درصد و در گشوت  13همواره بی  اآ 

 ,Tavakoliدرصود بوود )   83بوی  اآ   3183 و 3181

بووه  3183 و 3181ایوون ارقووام بوورای تابسووتا   (.2007
(. Tavakoli, 2008بوود ) درصد  2/78و  3/73ترتی  

هتایج مطالعات مشترک با جمهووری اذربایجوا  طوی    
در  یهشوا  داد کوه سوهم تاسوماهی ایراهو      3183سال 

درصوووود اسووووت  3/81جنوووووب دریووووای خووووزر 
(Parafkandeh, 2001 .) ذکر است کوه ترکیو     شایا

ای فعلی با وضعیت گیشته تفاوت فاحشی کرده  ههگو
-33است. بر اسواس گوزارش والدیکو  طوی سوال      

درصد صوید تاسوماهی در    13تاسماهی روسی  3133
ایرا  را تشکیل داده بود و حتی ایون هسوبت در سوال    

 Ralondدرصد گزارش شوده اسوت )   15، 53-3153

and Gerefiths, 1972; Parafkandeh, 2003 )،  اموا 
 ها دهد که این هسبت میی اخیر هشا  ها عات سالمطال

دسووتخوش تذییوورات شوودیدی شووده اسووت. در حووال 
درصود   53حاضر میزا  صید تاسماهی ایراهی بی  اآ 
 دهود  موی اآ کل صید تاسماهیا  را در ایورا  تشوکیل   

(Parafkandeh, 2003 تاسووماهی ایراهووی بووا اینکووه .)
عیت ا  بیشتر جم، اهتشار وسیعی در دریای خزر دارد

ی ساحلی بخ  جنوبی خوزر بواقی   ها ابدر هزدیکی 
ماهد، چرا که این گوهه، هسبت به تاسماهی روسوی،   می
( و Holchik, 1989دهود )  موی ی گرم را ترجیح ها اب

آیسووتیاه اصوولی ا  حواشووی خووزر جنوووبی اسووت   
(Arteiokhen, 1979در خزر شمالی گوه .)تاسماهی  ۀ

میووزا   روسووی در بووین تاسووماهیا  بالوو  اسووت و  
درصود و در اورال   1/3-2/3تاسماهی ایراهی در ولیا 

 درصد کل ماهیا  خاویاری گزارش شوده اسوت   5-7
(Beleoyova et al., 1989; Aslanparviz, 1993.) 

بووا هوودف باآسوواآی ذخووایر و  ،شوویالت ایوورا 
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ماهیوا    افزای  تولید خاویار، تکثیر و رهاسواآی بچوه  
کوار خوود قورار    در دستور  3153خاویاری را اآ سال 

بوا   3183داده است. حداکثر میزا  رهاساآی در سوال  
 Parafkandeh etمیلیو  عدد ثبوت شوده اسوت )    23

al., 2011)،       ولی بعود اآ ایون سوال روهود رهاسواآی
تعداد  3181در سال  ،که طوریه ب بکاهشی بوده است

میلیوو  عودد رسویده     7/1به  شده ماهیا  رهاساآی بچه
و ارقوام صوید و میوزا  ذخوایر      سوفاهه اموار  أاست. مت

دهود کوه روهود     میماهیا  خاویاری هشا   ۀبراوردشد
مواهی هوم هتواهسوته اسوت اآ      صعودی رهاساآی بچه
این ماهیا  کم کند. در سیاسوت   ۀسرعت کاه  ذخیر

 یباآساآی ذخایر هیوز هموواره سوهم تاسوماهی ایراهو     
بووده اسوت. سوهم تاسوماهی      هوا  بیشتر اآ سایر گوهوه 

ماهیا  خاویاری طوی   تولید و رهاساآی بچهایراهی در 
 15، بوه  3181که در سال  هدرصد بود 82، 3152سال 

شوود  تولیوود و  ای گوهووه درصوود رسوویده اسووت. تووك 
ماهیا  خاویاری هشا  اآ تمرکوز بیشوتر    رهاساآی بچه

 .داردتاسماهی ایراهی  ۀشیالت روی گوه
ماهیووا  خاویوواری   فراواهووی هسووبی  ۀمقایسوو

(CPUEدر فصول ب )    هشوا    3188هوار و پواییز سوال
درصود بیشوتر اآ    3/385دهد که میزا  ا  در پاییز  می

ی هوا   هموین شواخ  بورای سوال     ۀبهار است. مقایس
هشا  اآ کاه  ا  دارد که میوزا  ایون    3181و  3188

درصد و در پواییز   5/18کاه  برای فصل بهار حدود 
 داهشمندا  روسوی (. 2)جدول  استدرصد  78معادل 
د کاه  فراواهی ماهیوا  خاویواری در دریوای    هیز روه
بوور اسوواس  ،مثووال رای. بووکننوود مووییوود أیت راخووزر 
بورای   CPUEهیرخ، میزا   کاس  ماسسۀ های گزارش

در  مواهی  عودد  13/1، 3113ماهیا  خاویاری در سال 
در هور   مواهی  18/3به  3113هر ترال بود که در سال 

 (.Ivanov et al., 1999ترال رسیده است )

براوردشووده بوورای ماهیووا     اهووی مطلووق فراو
 های سالی ایراهی دریای خزر طی ها ابخاویاری در 

دهد که فراواهی مطلق اهها  میهیز هشا   3181 - 3188
درصوود  383 ،3188بهووار  هسووبت بووه 3188پوواییز  در

فراواهی این ماهیا  در فصل بهوار   ۀمقایس است. بیشتر
 8/18حوواکی اآ کوواه    3181و  3188 هووای سووال

این اعداد و ارقوام بوا فراواهوی     ۀاست. مقایسرصدی د
ی گیشوته شودت کواه     هوا  کل براوردشده طی سال
 2هتوایج   ۀدهد. در مقایسو  میماهیا  خاویاری را هشا  

 3188و  3183ی هوا  گشت تحقیقاتی فصل بهار سوال 
کشوتی روسوی    بوا ی ایراهوی  هوا  اببرداری در  )هموهه

ری را برابوو 3/5حوودود  یکاسووپیا اهجووام شوود( کاهشوو
(. Valinasab and Moghim, 2002شووواهدیم )

ی هووا گشووت اآکاسوو  هیوورخ  ماسسووۀ هووای گووزارش
فراواهوی ماهیوا     کوه  دهود  موی ارآیابی ذخوایر هشوا    

میلیو  عدد در  3/333خاویاری در کل دریای خزر اآ 
میلیوو  عودد مواهی در     71/18به کمتر اآ  3155سال 
 (.Pourkazemi, 2006) رسیده است 3183سال 

ا اینکه روهد کاه  و تخری  ذخوایر ماهیوا    ب
خاویوواری در دریووای خووزر مشووهود اسووت و تمووامی 

در  ،کننود  موی ییود  أاین موضوع را ت ها اطالعات و داده
تفسیر اهها باید توجه داشت که میزا  ذخوایر همیشوه   

عوواملی   توأثیر هد که تحوت  ا دستخوش تذییراتی دائمی
 رار دارهود قو مهواجرت   و هظیر تولد، رشد، مرگ و میر

شووهد.   میکه باعد تذییر اهها بر حس  آما  و مکا  
هووای  گیووری و روش ابووزار هموهووه  ،اآ سوووی دییوور 

محاسووباتی هیووز امکووا  خطووا را در براوردهووا فووراهم  
بود  ذخایر،  متحرک ۀواسطه د. این خطا بیشتر بکنن می

 ،ماهند مهواجرت روآاهوه و فصولی و شورایط اقلیموی     
بورداری در معورض اههوا     هموههشود که ابزار  میایجاد 

 ;Laevastu and Favorite, 1988) قوورار دارهوود 
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Gunderson, 1993.)  ل مختلفووی بوورای علوو معموووال
احتمووال خطووا در بووراورد دقیووق ذخووایر ابزیووا  بیووا  

د و حتی ارآیابی هتایج را با احتسواب ضوری    هشو می
 Sinclair) کنند میپیشنهاد  درصد 13واریاه  حدود 

et al., 1991 .)  کوووه  ،تعیوووین کمیوووت ذخوووایر
ی موودیریتی بوور اسوواس ا  صووورت هووا ریووزی برهامووه

خصوص که ماهیوا   ه ب بد، کار دشواری استهگیر می
 و اهود  ی مختلفوی هوا  خاویاری دریای خزر شامل گوهه

به همین  بی اکولوژیك خاصی دارهدها هر یك ویژگی
کوارگیری روش حاضور و ارآیوابی هتوایج      هدر ب ،علت

 م ذیل را در هظر داشت: باید هکات مه
ی هوا  ی رفتاری در هور یوك اآ گوهوه   ها تفاوت

پوراکن  اههوا   کوه  شوود   موی  موج ماهیا  خاویاری 
 ۀهماهنود تذییورات درجو    ،محیطوی  عوامل تأثیرتحت 

 رایمتفواوت باشود. بو    ،حرارت و فراواهی مواد بیایی
ماهیووا   بچووه در بخوو  جنوووبی دریووای خووزر ،مثووال
بت بوه تاسوماهی روس اآ   ماهی هس و فیل برو  اوآو 
خصووص در فصول    هتر برای تذییوه، بو   ی عمیقها اب

 Khodorevskaya and) کننود  موی آمسوتا ، اسوتفاده   

Krasikov, 1999.) 
حودود   ۀتا رسید  به اهوداآ  معموال  برو  اوآو 

ی سواکن منواطق میواهی دریاسوت و اآ     متور  ساهتی 23
موجوووودات هکتوبنتیوووك، بنتوپالژیوووك و ماهیوووا    

ماهیوا    فیول  ،کوه  در حوالی  بکند میار تذییه خو بنتیك
حودود   ۀجوا  ساکن خزر شمالی تا رسید  بوه اهوداآ  

تور و   ی اآ مهواجرت بوه منواطق عمیوق    متور  ساهتی 33
کنند. این گوهه اآ ماهیوا    میهزدیك به ک  خودداری 

 کند که معمووال   میتذییه  ،مثل کیلکا و اترینا ،پالژیك
 افتود  موی ی اتفاق متر تیساه 33 ۀبعد اآ رسید  به اهداآ

(Khodorevskaya and Krasikov, 1999 
Polyaninova, 1983; .) 

ی مختل  ماهیا  در معرض ها قرارگرفتن گوهه
ی رفتواری اههاسوت و   ها ویژگی تأثیرابزار صید تحت 

، بنابراینکند.  میبسته به اهداآه، سن و ... تذییر  معموال 
هوه هسوبت   واکن  هر گو تأثیرضری  صید اهها تحت 

به ابزار صید متفاوت است و حتی بسته به عموق ابوی   
 کنند هیز متفاوت خواهد بود. میکه در ا  آیست 

ی ها تذییر فصول در رفتار مهاجرتی ابل  گوهه
ا   ۀماهیا  خاویواری اثور مسوتقیم دارد کوه در هتیجو     

در فصوول مختلو ، تذییور     ،قابلیت صید ماهی با ترال
 خواهد کرد.  

ههایی کوار   ۀوتور شناور در هتیجهوع و قدرت م
باید توجه داشت که قدرت  ،ثیرگیار است. همچنینأت

 .استاآ شناوری به شناور دییر متفاوت  ها ترالصید 
روش تورال بورای ارآیوابی     کارگیری بهبا اینکه 

را بورای  ا  تواهود   میکه  دارد،یی ها محدودیت ذخایر
مناسوبی   ۀشیو ماهیا این  ۀمطلق ذخیر براورد فراواهی
ولی در مطالعات مربووط بوه پوراکن  و     ،معرفی هکند

تواهد اطالعات ارآشومندی را   میذخیره هسبی فراواهی 
 Laevastu and Favorite , 1988; Sparreد )کنارائه 

and Venema, 1998    ارآیووابی ذخووایر ماهیووا .)
خاویوواری بووا روش توورال بووا توجووه بووه توافقووات در 

دریای خوزر   ۀحاشیی کارشناسی کشورهای ها هشست
گیورد کوه    موی صورت  CITESو  FAOو کارشناسا  

اآ روسیه  مدت طوالهی  کاربرد به ۀسابق سب بیشتر به 
 در خزر شمالی است.   این روش

عواموول مختلفووی در کوواه  ذخووایر ماهیووا     
به اهها  یتوجه بیدر صورت  ،است که ماثرخاویاری 

چندا  هه  ۀو تداوم روهد کنوهی کاه  ذخایر، در ایند
در لیسوت قرموز    ها دور شاهد ورود اسامی سایر گوهه

بورداری و   خواهیم بود که در ا  صورت صید و بهوره 
ی هوا  ممنوع خواهد شد. ایجاد سواآه  ها گوهه صادرات
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روآافوزو  صونایع و    ۀ، توسعها مختل  روی رودخاهه
 ۀ، اسوتفاد هوا  رودخاهوه  حاشویۀ در  هوا  احداث کارخاهه

رین برای مصارف صونعتی  وسیع و گسترده اآ اب شی
 ،مداوم سموم کشاورآی همچنوین  ۀو کشاورآی، تخلی

در ایوون  موواثری هفتووی اآ جملووه عواموول هووا الووودگی
در کاه  ذخوایر  ماثر عوامل مهم  اآ دییر هد.ا کاه 

ثیر أ. تو استمجاآ بیررویه و  ماهیا  خاویاری صید بی
خصووص  ه ر ذخوایر، بو  دقواهوهی  بیرمجاآ و بیرصید 

و  3113ی شوووروی سووابق در سووال پوو  اآ فروپاشوو
 بورداری،  بهوره  ۀیافتو  رفتن مدیریت واحد و هظوام  اآبین

(. در هوور 3187)پورکوواامی، اسووت  شوودهی مشوواهده
یود  ااعداد و ارقام و هتایج مطالعات م ۀمقایس ،صورت

ماهیوا  خاویواری    ذخایراین موضوع است که کاه  
ی هوا  هیسوت و توالش   یوابسته به گوهه و مکا  خاص

دیده اآ طریوق تولیود    برای ترمیم ذخایر اسی شیالت 
اآ سورعت   اسوت  ماهی هم هتواهسوته  و رهاساآی بچه

تخریوو  ذخووایر ا  جلوووگیری کنوود. بووا توجووه بووه   
بود  بخ  اعظم جمعیت تاسوماهی ایراهوی در    ساکن

ایون امکوا  وجوود دارد کوه بوا       ،جنوب دریای خوزر 
خصوص ایجاد راهکارهوای الآم  ه ب ،مناس  یمدیریت
افووزای  تکثیوور طبیعووی و حفااووت اآ منوواطق   بوورای
در اینووده شوواهد  یمبتووواه ،ریووزی و هوآادگوواهی تخووم

 باارآش باشیم.  ۀاین گوه ۀباآساآی ذخیر

 

 یشیریقدیر و 
 ماسسووۀی علمووایوون پووژوه  بووا حمایووت مووالی و  

تحقیقووات  یاهسووتیتودر تحقیقووات شوویالت ایوورا    
اری و با همکو المللی ماهیا  خاویاری دکتر دادما   بین

اکولوژی دریای خوزر و مرکوز تحقیقوات     ۀپژوهشکد
، اآ بنوابراین اهجام گرفته است. ی داخلی ها ابذخایر 

همکاری و مساعدت اقایا  دکتر مطلبی، دکتر شری  
دکتوور پوووربالم بوورای  و دکتوور پورکوواامی روحوواهی،

تشوکر و قودرداهی   ایون تحقیوق    هوات   امکاکرد فراهم
را در مراها  خود همکارا  و ه همۀ حماتیم. آکن می

و مراکوز   هماسسی بیولوژی و ارآیابی ذخایر ها بخ 
همکاری  رایبساآما  شیالت ایرا   ،یادشده همچنین

بورداری   در مراحل مختل  عملیوات هموهوه   و همیاری
 .ههیم میارج 
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