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ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در آبهای ایرانی دریای خزر
با روش مساحت جاروبشده طی سالهای 2399-93
 محمود توکلی :کارشناس ارشد شیالت ،انستیتوی تحقیقات بینالمللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان ،رشت ،ایران
 فرخ پرافکنده حقیقی :مؤسسة تحقیقات شیالت ایران ،تهران ،ایران
 محمدرضا بهروزخوشقلب :کارشناس شیالت ،انستیتوی تحقیقات بینالمللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان ،رشت ،ایران

چکیده
در این تحقیق ذخایر ماهیا خاویاری در ابهای ایراهی دریای خزر با هدف تعیین ترکی گوههای ،فراواهی هسبی ،فراواهی مطلوق
و میزا تودۀ آهدۀ گوهههای مختل ماهیا خاویاری ارآیابی شد .به این منظور 13 ،ایستیاه بر اساس طرن طبقهبندی تصادفی اهتخواب و
ذخایر با روش مساحت جاروبشده براورد شدهد .در هواحی ساحلی با عمق کمتر اآ  33متر اآ ترال  1متوری و بورای منواطقی بوا عموق
بیشتر اآ  33متر اآ ترال  23/7متری استفاده شد .مدت آما ترالکشی در هر ایستیاه  13دقیقه و سرعت شناور  1-2/5گره دریوایی بوود.
در  2گشت دریایی سال  83 ،3188عدد و در گشتهای سال  28 ،3181عدد ماهی خاویاری صید شدهد .تاسماهی ایراهی با سهمی بوی
اآ  333 - 81درصد ،باالترین درصد صید را هسبت به سایر گوههها داشت .میاهیین طول کل تاسوماهی ایورا در بهوار و پواییز  3188بوه
ترتی  83/1±28/7و  33/5±27/1ساهتیمتر و در بهار و تابستا  3181به ترتی  53/7±21/5و  83/2±37/7ساهتیمتر بود .فراواهی مطلق
ماهیا خاویاری در بهار و پاییز  3188معادل  3/13و  1/38میلیو عدد براورد شد .در گشت بهار و تابستا  3181این مقادیر بوه ترتیو
 813/33و  771/23هزار عدد بود .وآ تودۀ آهدۀ ماهیا خاویاری هیز در سال  3188طی فصول بهار و پاییز به ترتی

معادل 2331/887

و  1333/1تن براورد شد .این مقدار بورای سوال  3181در بهوار  783/8و در تابسوتا  855/3تون محاسوبه شود .هتوایج هشوا مویدهود
سیاستهای شیالت ایرا در رهاساآی بچهماهیا خاویاری هتواهسته است اآ شدت کاه ذخایر اهها جلوگیری کنود .بوه هظور مویرسود
حمایت اآ تکثیر طبیعی اآ طریق حفاات اآ مناطق تخمریزی و هوآادگاهی و کنترل صید بیرمجاآ میتواهد ییاهه راه هجات این ماهیوا اآ
اهقراض هسل باشد.
واژگان کلیدی :ارآیابی ذخایر ،تاسماهی ایراهی ،دریای خزر ،صید در واحد تالش ،فراواهی مطلق.
 هویسندۀ مسئول:

Email: M_tavakoli_E@yahoo.com
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1

است که ،عالوه بر کشوورهای حاشویۀ دریوای خوزر،

 .2مقدمه
 8گوهه اآ ماهیا خاویاری در دریوای خوزر و حووآۀ
ابریز ا آیست میکنند .گوهههای فیلمواهی ( Huso
 ،)husoتاسوماهی ایراهوی یوا قورهبورو ( Acipenser
 ،)persicusتاسووماهی روسووی یوووا چالبوواش ( A.

 ،)gueldenstaedtiiشوووووی

(nudiventris

 )A.و

دراکول یا اوآو برو ( )A. stellatusدر دریای خوزر
و گوهۀ استرلیاد ( )A. ruthenusفقط در حووآۀ ابریوز
ولیا پوراکن

دارهود .میوزا صوید و ذخوایر ماهیوا

خاویاری در دریای خزر طی سوالهوای اخیور روهود
هزولی بسیار شدیدی داشوته اسوت .میوزا صوید ایون
ماهیا در ایرا اآ  1هزار تن در سال  3188بوه کمتور
اآ  17تن در سال  3181و میزا خاویوار تولیودی بوا
کاه

 18/8درصدی اآ  133تون در سوال  3188بوه

حدود  3تون در سوال  3181رسویده اسوت (سوالنامۀ
اماری شویالت 3171 ،و  .)3181کواه

شودید ایون

ماهیا باارآش در کل دریای خزر هم روهود مشوابهی
داردب به طوری که ،میزا صید اهها اآ  28533تن طوی
سال  3185به کمتر اآ  733تن در سال  2331رسویده
است .در همین دورۀ آماهی میزا تولید خاویار دریای
خزر اآ  1هزار تن به کمتر اآ  33تون در سوال 3188
رسیده است که کاهشی معادل  18/7درصود را هشوا
میدهد (پورکواامی .)3181 ،بیشوتر محققوا عوامول
ماثر در این روهد هزولی را صید بوی
تخری

اآ حود مجواآ،

آیستیاهها و مناطق تخمریوزی طبیعوی ،ورود

اهواع االیندهها ،سموم و الوودگیهوا (صونعتی ،هفتوی،
شهری و کشاورآی) و گسترش صید بیرمجاآ معرفی
کوردهاهود ( Bemis and Findeis, 1994; Wadlman,

.)1995; Ivanov et al., 1999
کاه

شدید ذخایر ایون ماهیوا باعود شوده

مجامع بوینالمللوی هیوز در حفون اههوا توالش کننود.
بنابراین ،اآ سال  ،3171ماهیا خاویاری در ضمیمۀ 2
گوهوههوای در معوورض خطور اهقوراض  CITESقوورار
گرفتند و اآ سال  3183محودودیتهوایی در تجوارت
این ماهیا اعموال شود .بعود اآ عضوویت جمهووری
اسالمی ایرا در کمیسیو منابع آهدۀ دریای خوزر در
سووال  ،3183بوور اسوواس مصوووبات ایوون کمیسوویو ،
کنواهسیو  CITESتمامی کشوورهای حاشویۀ دریوای
به شرکت در طورن مشوترک ارآیوابی

خزر را موا

ذخایر ماهیا خاویاری دریای خزر کرد .بنابراین ،طی
هشست های مشوترک کارشناسوا ماسسوۀ تحقیقوات
شیالت ایرا  ،ماسسۀ کاس

هیرخ روسویه بوه هموراه

کارشناسوووا اهسوووتیتوی تحقیقووواتی اذربایجوووا و
کارشناسا ارشد فائو ،طورن ارآیوابی ذخوایر ماهیوا
خاویاری تهیه شد و اآ سال  3183با مشوارکت هور 5
کشور حاشیۀ دریای خزر اجورا شوده اسوت .اآ سوال
 3182ماسسۀ تحقیقوات شویالت ایورا بوه صوورت
مستقل ،به منظور دستیابی بوه روهود تذییورات ذخوایر
تاسماهیا و اخی مجوآ صودور خاویوار ،بوه اجورای
گشوتهوای تحقیقواتی اقودام کورد (تووکلی 3188 ،و
 .)3181اهداف پی بینوی شوده در ایون طورن شوامل
تعیین ترکی

گوههای ،براورد فراواهی هسوبی و مطلوق

و تعیووین میووزا ذخووایر گوهووههووای مختل و

ماهیووا

خاویاری است.
بی شك دستیابی به اطالعات و امار صوحیح اآ
وضووعیت ذخیوورۀ ایوون ماهیووا  ،در اعمووال موودیریت
مطلوب و بهکارگیری روشهوای اصوولی حفااوت و
ترمیم ذخایر ،به منظوور جلووگیری اآ اهقوراض هسول
اهها ،میتواهود مودیرا و سیاسوتگویارا شویالتی را
یاری رساهد.
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محاسبۀ میزا صید در واحود توالش ( )CPUEارائوه2

 .1مواد و روشها
منطقۀ مورد بررسی در ابهوای ایراهوی دریوای خوزر
(آیر خط فرضی استارا با طول جذرافیوایی  38º 52و
عوورض جذرافیووایی  18º 28و حسوونقلووی بووا طووول
جذرافیایی  51º 55و عورض جذرافیوایی  )17º 22بوه
تفکیك هواحی  5گاهۀ شیالتی ،شامل هواحی  3و  2در
اسووتا گوویال  ،هووواحی  1و  5در اسووتا ماآهوودرا و
هاحیۀ  3در استا گلسوتا بوود .منطقوۀ مطالعوهشوده

شامل منطقهای با عمق  333 – 2متر و  1اشکوب -2

 53-33 ،33و  333-53متر بود .تعیین ایستیاههوا بور

شده است که در ا واحد تالش معوادل هویم سواعت
ترالکشی در هظر گرفته شده است (هما ).
مساحت جواروبشوده اآ طریوق فرموول آیور
محاسبه شد (هما ).
a = DhX2

که در ا :
 : aمساحت منطقۀ جاروبشدهب
 : Dمسافت طیشدهب
 : hطول طناب فوقاهیب
 : X2ضری

باآشوهدگی ترال که برای تورال  1متوری

اسوواس طوورن طبقووهبنوودی تصووادفی 3بووود و تعووداد

 3/833و برای ترال  23/7متری  3/888در هظر گرفتوه

اشکوب ،اآ سطح کل منطقه تعیین شد که در کول 13

میزا صید در واحد سطح بورای یوك تورال اآ

ایستیاهها در هر اشکوب ،با درهظرگرفتن مساحت هر
ایستیاه در هظور گرفتوه شوده بوود (شوکل  .)3بورای
هموههبرداری اآ تورال کو روب اسوتفاده شود .بورای
ترالکشی در اعماق آیر  33متر اآ شناور سیسرا  2با
قدرت موتور  285اس

بخوار و تورال  1متوری و در

منطقۀ باالی  33متر اآ کشتی گیال با قدرت  3هوزار
اس

بخار و ترال  23/7متری اسوتفاده شود .صوید بوا

ترال طی روآ و به مدت  13دقیقه با سرعت 1 - 2/5
گره دریایی اهجوام گرفوت .در هور ایسوتیاه موقعیوت
جذرافیایی ،عمق ،آما ترالکشی و مسافت طویشوده
ثبت شد .بعد اآ تخلیۀ صید روی عرشۀ کشتی ،طوول
کل ماهیا با دقت  3ساهتیمتر ،وآ اههوا بوا دقوت 3
گوورم ،جوون

و مراحوول رسوویدگی جنسووی ماهیووا

صیدشده به تفکیك گوهه ثبت شد .گشتهای دریایی
در فصول بهار و پاییز  3188و بهوار و تابسوتا 3181
اهجام شد .برای محاسوبۀ میوزا توودۀ آهوده بوا روش

شد.2

طریق فرمول آیر محاسبه شد:
(cw/t)/(a/t) = cw/a

که در ا :
 : cwوآ صید در یك ترالکشیب
2

 : aمسافت جاروبشده در یك ترالکشی ) (nmب
 : tآما تورکشی به ساعت.
برای محاسبۀ وآ تودۀ آهده در واحد سطح اآ

فرمول آیر استفاده شد:

b = (cw/a)/X1

که در ا :
 : bوآ تودۀ آهده در واحد سطحب
 : X1ضری

صید که  3/3در هظر گرفته شدب

 : cw/aمیاهیین صید در واحد سطح.
و در ههایت وآ تودۀ آهودۀ کول منطقوۀ موورد
مطالعه با فرمول آیر براورد شد:

مساحت جاروبشده اآ تورال اسوتفاده شود ( Sparre

2

 .)and Venema, 1998فراواهووی هسووبی اآ طریووق

برآورد کرده است و با تصویب هیئتهای شرکتکننده و نمایندة فائو

Stratified Random Sampling Design

1

این ضرایب را مؤسسة کاسپ نیرخ طی پژوهشهای خود در گذشته

در پروژة حاضر نیز در بهکارگیری این ضرایب در کل گشتها توافق
شد.
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شکل  .1موقعیت ایستگاههای تعیینشده برای ترالکشی در گشتهای ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری طی سالهای 1099-98

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

عوودد ( 3/55درصوود) اوآو بوورو و  3عوودد (3/55

که در ا :

درصد) تاسماهی روسی صوید شود .در گشوت پواییز

 : Bوآ تودۀ آهده در کل منطقهب

 3188تعداد  82ماهی صوید شود کوه  53عودد (82/1

 : Aکل منطقۀ مطالعهشده کوه  33873کیلوومتر مربوع

درصوود) تاسووماهی ایراهووی 1 ،عوودد ( 33/5درصوود)

( 3277/27مایل مربع دریایی) محاسبه شد.

اوآو برو و  2عدد ( 1/2درصود) تاسوماهی روسوی

بوورای ثبووت اطالعووات ،محاسووبات و تجزیووه و

بود .در گشت بهوار و تابسوتا  3181در هور گشوت

تحلیل دادهها اآ هورمافزارهوای  SPSS 13و EXCEL

فقووط  33عوودد تاسووماهی ایراهووی صووید شوود .در ایوون

استفاده شد.

گشت ها هیچ هموههای اآ گوهه های فیلماهی و شوی
صید هشد .تاسماهی ایراهی با بی

 .2نتایج
ترکی

اآ  83درصد صوید

بیشووترین فراواهووی را هسووبت بووه سووایر گوهووههووا در

گوههای صید :در گشت بهوار  3188تعوداد 22

گشتهای اهجامشده داشت (جدول .)3

ماهی شامل 23عدد ( 13/1درصد) تاسماهی ایراهی3 ،

جدول  .1تعداد و ترکیب گونهای صید ماهیان خاویاری در گشتهای تحقیقاتی طی سالهای  98-1099در آبهای ایرانی دریای خزر
اوزونبرون
یاتماه روت
یاتماه ایران
گش(
درصد
یعداد
درصد
یعداد
درصد
یعداد

بهار 3188

23

8/1

3

3/55

3

3/55

پاییز 3188
بهار 3181

53
33

82/1
333

2

1/2
-

1

33/5
-

تابستا 3181

33

333

-

-
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 .3.1صید در واحد تالش)(CPUE

گشتهای بهار  3181معادل  3/38عدد و در تابسوتا

میزا صید در واحد تالش در بهار  3188معادل 3/28

 3181برابر  3/37عدد ماهی در هر ترال بود (جودول

عدد ماهی برای هر ترال بوود کوه در پواییز  3188بوه

 .)2در تفکیك گوهوهای ،ایون میوزا بورای تاسوماهی

 3/81عدد در هر ترال افزای

یافت .این شواخ

در

ایراهی بیشتر اآ سایر گوههها بوده است.

جدول  .2میزان صید در واحد تالش ) (CPUEبرای گونههای مختلف ماهیان خاویاری در آبهای ایرانی
دریای خزر طی سالهای ( 98-1099عدد در هر ترال)
گش(

یعدادایستگاه

بهار 3188
پاییز 3188
بهار 3181
تابستا 3181

85
13
85
13

یاتماه ایران

یاتماه روت

3/23
3/58
3/37
3/38

اوزونبرون

کل گونهها

3/33
3/31
-

3/28
3/81
3/37
3/38

3/33
3/32
-

 .3.1ساختار طول و وزن

 313 -ساهتیمتر و وآ بین  33233 - 21گورم قورار

ساختار طولی و وآهی ماهیا خاویواری صیدشوده در

داشت .در گشت بهوار  3181و تابسوتا  3181طوول

گشت های متعودد متفواوت اسوت .تاسوماهی ایراهوی

کل تاسماهی ایراهی به ترتی

در دامنوۀ  332 - 28و

صیدشده در گشت بهار  3188در دامنۀ طولی - 23/5

 331 - 38ساهتی متور قورار داشوت (جودول  .)1وآ

 328/5ساهتی متر و وآ  7333 - 32گرم قرار داشت.

ماهیها در این گشتها به ترتی

این مقدار در گشت پاییز  3188اآ هظر طوول بوین 31

 5333 - 23گرم بود (جدول .)3

بوین  3333 - 53و

جدول  .0میانگین ،حداقل و حداکثر طول کل ماهیان خاویاری به تفکیک گونه در گشت ارزیابی ذخایر طی سالهای ( 1099-98سانتیمتر)
اوزونبرون
یاتماه روت
یاتماه ایران
شاخص
فصل

بهار 3188

پاییز 3188

بهار 3181

تابستا 3181

میاهیین
اهحراف اآ معیار
حداقل
حداکثر
میاهیین
اهحراف اآ معیار
حداقل
حداکثر
میاهیین
اهحراف اآ معیار
حداقل
حداکثر
میاهیین
اهحراف اآ معیار
حداقل
حداکثر

83/1
28/7
23/5
328/5
33/1
28/3
31/3
313/3
53/7
21/5
28/3
332/3
83/2
37/7
38/3
331/3

11/8
3
11/8
11/8
57/8
38/7
33/5
73/3
-

11/5
3
11/5
11/5
31/1
28/1
23/8
15/3
-
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جدول  .4میانگین ،حداقل و حداکثر وزن ماهیان خاویاری به تفکیک گونه در گشت ارزیابی ذخایر طی سالهای ( 98-1099گرم)
اوزونبرون
یاتماه روت
یاتماه ایران
شاخص
فصل

بهار 3188

پاییز 3188

بهار 3181

تابستا 3181

میاهیین

3581

335

2253

اهحراف اآ معیار

2373

3

3

حداقل

32

335

2253

حداکثر

7333

335

2253

میاهیین

133/8

3325/3

313/1

اهحراف اآ معیار

2511/2

3325/1

873/7

حداقل

21/3

333/3

21/3

حداکثر

33233/3

3853/3

3133/3

میاهیین

138/2

-

-

اهحراف اآ معیار

3358/2

-

-

حداقل

53/3

-

-

حداکثر

3333/3

-

-

میاهیین

3318/8

-

-

اهحراف اآ معیار

3227/5

-

-

حداقل

23/3

-

-

حداکثر

5333/3

-

-

فراواهی و وآ توودۀ آهودۀ (بیومواس) ماهیوا

معادل  783/8تن براورد شد که هسبت به بهوار 3188

خاویاری :فراواهی مطلق ماهیا خاویاری در ابهوای

معادل  82/1درصد کاه

ایراهووی حاشوویۀ جنوووبی دریووای خووزر در بهووار 3188

وآ تودۀ آهدۀ (بیوماس) ماهیا خاویاری در گشوت

معادل  3133212عدد براورد شد .این مقودار بوا 388

تابستا  3181معادل  855/3تن براورد شد که هسوبت

درصوود افووزای

در پوواییز  3188بووه  1388111عوودد

رسید .در گشوت بهوار  3181فراواهوی مطلوق معوادل
 813332عدد براورد شد کوه هسوبت بوه بهوار 3188
( 3133212عدد) معادل  18/8درصود کواه

داشوته

اسووت .در گشووت تابسووتا  3181ایوون مقوودار معووادل
 771231عدد بود که هسوبت بوه بهوار  3181کاهشوی
معادل  8/2درصد داشته است.
وآ تودۀ آهدۀ ماهیا خاویاری در بهوار 3188
معادل  2331/887تون بوراورد شود و در پواییز 3188
این مقودار بوا افوزای

 31/2درصودی 1333/1 ،تون

تخمووین آده شوود .در گشوت بهووار  3181ایوون مقوودار

هشا مویدهود .همچنوین،

بووه بهووار  3181معووادل  32/3درصوود افووزای

هشووا

میدهد (جدول .)5

 .4بحث و نتیجهگیری
طی سوال هوای گیشوته روهود صوید تجواری ماهیوا
خاویاری در دریای خزر سیری هزولوی داشوته اسوت.
گزارشها بیاهیر کاه

شدید میزا صید در  3کشور

حاشویۀ دریوای خوزر اسوت ( ;Pikitch et al., 2005
Pourkazemi, 2006; Khodorevskaya et al.,
 .)2009, UNEP-WCMC, 2010میووزا کوواه در

کشورهای حاشیۀ دریای خزر طی سوالهوای - 3113
 18/2 ،2331درصد بود و این کاه

در ایرا  ،طی
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جدول  .5فراوانی کل و وزن تودۀ زندۀ ماهیان خاویاری طی سالهای  98-1099در آبهای ایرانی دریای خزر
یاتماه روت
اوزونبرون
یاتماه ایران
شاخص
گش(

بهار 3188
پاییز 3188
بهار 3181
تابستا 3181

فراواهی کل (عدد)

3312211

51813

58338

وآ تودۀ آهدۀ کل (تن)

3878/217

313/755

8/875

فراواهی کل (عدد)

2853381

523811

333373

وآ تودۀ آهدۀ کل (تن)

2883/133

235/333

325/333

فراواهی کل (عدد)

813332

3

3

وآ تودۀ آهدۀ کل (تن)

783/833

-

-

فراواهی کل (عدد)

771231

-

-

وآ تودۀ آهدۀ کل (تن)

855/333

-

-

سال های یادشده ،برابر  15درصد بوود .روهود هزولوی

گوههای فعلی با وضعیت گیشته تفاوت فاحشی کرده

صووید اآ سووال  ،3173کووه بیشووترین صووید ماهیووا

است .بر اسواس گوزارش والدیکو

خاویاری ثبت شود ،شوروع شود و اآ سوال  3177بوا

 3133تاسماهی روسی  13درصد صوید تاسوماهی در

شووودت بیشوووتری توووداوم یافوووت .مقایسو وۀ هتوووایج

ایرا را تشکیل داده بود و حتی ایون هسوبت در سوال

هموههبرداری های تحقیقاتی طی گشت های دریایی هیز

 15 ،3153-53درصد گزارش شوده اسوت ( Ralond

روهد کاهشی شدید ذخایر ایون ماهیوا را همسوو بوا

 ،)and Gerefiths, 1972; Parafkandeh, 2003اموا

کاه

صید تجواری هشوا مویدهود .متأسوفاهه ایون

مطالعات سال های اخیر هشا میدهد که این هسبتها

کوواه

هم وۀ گوهووههووای ماهیووا خاویوواری را دربوور

دسووتخوش تذییوورات شوودیدی شووده اسووت .در حووال

میگیرد و حتی تاسماهی ایراهی را هیز ،کوه تقریبوا در

اآ  53درصود

ابهووای ایراهووی دریووای خووزر پووراکن

طوی سوال -33

حاضر میزا صید تاسماهی ایراهی بی

دارد ،ش وامل

اآ کل صید تاسماهیا را در ایورا تشوکیل مویدهود

میشود .در مطالعوۀ حاضور ،طوی سوالهوای - 3188

( .)Parafkandeh, 2003تاسووماهی ایراهووی بووا اینکووه

 ،3181سهم تاسماهی ایراهی هموواره بوین 333 - 83

اهتشار وسیعی در دریای خزر دارد ،بیشتر جمعیت ا

درصد بود .سهم این گوهه در ابهای ایراهوی دریوای

در هزدیکی ابهای ساحلی بخ

خووزر در گشووت تابسووتا سووالهووای  3183و 3188

میماهد ،چرا که این گوهه ،هسبت به تاسماهی روسوی،

همواره بی

اآ  13درصد و در گشوت هوای آمسوتا

 3181و  3183بوی

جنوبی خوزر بواقی

ابهای گرم را ترجیح مویدهود ( )Holchik, 1989و

اآ  83درصود بوود ( Tavakoli,

آیسووتیاه اصوولی ا حواشووی خووزر جنوووبی اسووت

 .)2007ایوون ارقووام بوورای تابسووتا  3181و  3183بووه

( .)Arteiokhen, 1979در خزر شمالی گوهۀ تاسماهی

ترتی

 73/3و  78/2درصد بوود (.)Tavakoli, 2008

روسووی در بووین تاسووماهیا بالوو

اسووت و میووزا

هتایج مطالعات مشترک با جمهووری اذربایجوا طوی

تاسماهی ایراهی در ولیا  3/1-3/2درصود و در اورال

سال  3183هشوا داد کوه سوهم تاسوماهی ایراهوی در

 7-5درصد کل ماهیا خاویاری گزارش شوده اسوت

جنوووووب دریووووای خووووزر  81/3درصوووود اسووووت

(.)Beleoyova et al., 1989; Aslanparviz, 1993

( .)Parafkandeh, 2001شایا ذکر است کوه ترکیو

شوویالت ایوورا  ،بووا هوودف باآسوواآی ذخووایر و
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تولید خاویار ،تکثیر و رهاسواآی بچوهماهیوا

فراواهووی مطلووق براوردشووده بوورای ماهیووا

خاویاری را اآ سال  3153در دستور کوار خوود قورار

خاویاری در ابهای ایراهی دریای خزر طی سالهای

داده است .حداکثر میزا رهاساآی در سوال  3183بوا

 3181 - 3188هیز هشا میدهد که فراواهی مطلق اهها

 23میلیو عدد ثبوت شوده اسوت ( Parafkandeh et

در پوواییز  3188هسووبت بووه بهووار  383 ،3188درصوود

 ،)al., 2011ولی بعود اآ ایون سوال روهود رهاسواآی

بیشتر است .مقایسۀ فراواهی این ماهیا در فصل بهوار

کاهشی بوده استب به طوری که ،در سال  3181تعداد

سووالهووای  3188و  3181حوواکی اآ کوواه

18/8

بچهماهیا رهاساآیشده به  1/7میلیوو عودد رسویده

درصدی است .مقایسۀ این اعداد و ارقوام بوا فراواهوی

است .متأسوفاهه اموار و ارقوام صوید و میوزا ذخوایر

کل براوردشده طی سالهوای گیشوته شودت کواه

براوردشدۀ ماهیا خاویاری هشا میدهود کوه روهود

ماهیا خاویاری را هشا میدهد .در مقایسوۀ هتوایج 2

صعودی رهاساآی بچهمواهی هوم هتواهسوته اسوت اآ

گشت تحقیقاتی فصل بهار سوال هوای  3183و 3188

ذخیرۀ این ماهیا کم کند .در سیاسوت

(هموههبرداری در اب هوای ایراهوی بوا کشوتی روسوی

باآساآی ذخایر هیوز هموواره سوهم تاسوماهی ایراهوی

کاسووپیا اهجووام شوود) کاهش وی حوودود  5/3براب وری را

بیشتر اآ سایر گوهوههوا بووده اسوت .سوهم تاسوماهی

شووواهدیم (.)Valinasab and Moghim, 2002

ایراهی در تولید و رهاساآی بچهماهیا خاویاری طوی

گووزارشهووای ماسسووۀ کاسو

هیوورخ اآ گشووتهووای

سال  82 ،3152درصد بوده که در سال  ،3181بوه 15

ارآیابی ذخوایر هشوا مویدهود کوه فراواهوی ماهیوا

درصوود رسوویده اسووت .تووكگوهووهایشوود تولیوود و

خاویاری در کل دریای خزر اآ  333/3میلیو عدد در

رهاساآی بچهماهیا خاویاری هشا اآ تمرکوز بیشوتر

سال  3155به کمتر اآ  18/71میلیوو عودد مواهی در

شیالت روی گوهۀ تاسماهی ایراهی دارد.

سال  3183رسیده است (.)Pourkazemi, 2006

سرعت کاه

مقایسووۀ فراواهووی هسووبی ماهیووا خاویوواری

با اینکه روهد کاه

و تخری

ذخوایر ماهیوا

( )CPUEدر فصول بهوار و پواییز سوال  3188هشوا

خاویوواری در دریووای خووزر مشووهود اسووت و تمووامی

میدهد که میزا ا در پاییز  385/3درصود بیشوتر اآ

اطالعات و دادهها این موضوع را تأییود مویکننود ،در

بورای سوال هوای

تفسیر اهها باید توجه داشت که میزا ذخوایر همیشوه

ا دارد که میوزا ایون

دستخوش تذییراتی دائمیاهد که تحوت توأثیر عوواملی

برای فصل بهار حدود  18/5درصد و در پواییز

هظیر تولد ،رشد ،مرگ و میر و مهواجرت قورار دارهود

معادل  78درصد است (جدول  .)2داهشمندا روسوی

آما و مکا میشووهد.

بهار است .مقایسۀ هموین شواخ
 3188و  3181هشا اآ کاه
کاه

هیز روهد کاه

که باعد تذییر اهها بر حس

فراواهی ماهیوا خاویواری در دریوای

اآ سوووی دییوور ،ابووزار هموهووهگیووری و روشهووای

خووزر را تأییوود موویکننوود .بوورای مثووال ،بوور اسوواس

محاسووباتی هیووز امکووا خطووا را در براوردهووا فووراهم

هیرخ ،میزا  CPUEبورای

میکنند .این خطا بیشتر به واسطۀ متحرکبود ذخایر،

ماهیا خاویاری در سال  1/13 ،3113عودد مواهی در

ماهند مهواجرت روآاهوه و فصولی و شورایط اقلیموی،

هر ترال بود که در سال  3113به  3/18مواهی در هور

ایجاد میشود که ابزار هموههبورداری در معورض اههوا

ترال رسیده است (.)Ivanov et al., 1999

قوورار دارهوود ( ;Laevastu and Favorite, 1988

گزارشهای ماسسۀ کاس
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قرارگرفتن گوهه های مختل

 .)Gunderson, 1993معموووال عل ول مختلفووی بوورای

ماهیا در معرض

احتمووال خطووا در بووراورد دقیووق ذخووایر ابزیووا بیووا

ابزار صید تحت تأثیر ویژگیهای رفتواری اههاسوت و

میشوهد و حتی ارآیابی هتایج را با احتسواب ضوری

معموال بسته به اهداآه ،سن و  ...تذییر میکند .بنابراین،

حدود  13درصد پیشنهاد میکنند ( Sinclair

واریاه

ضری

صید اهها تحت تأثیر واکن

هر گوهوه هسوبت

 .)et al., 1991تعیوووین کمیوووت ذخوووایر ،کوووه

به ابزار صید متفاوت است و حتی بسته به عموق ابوی

برهامووهریووزیهووای موودیریتی بوور اسوواس ا صووورت

که در ا آیست میکنند هیز متفاوت خواهد بود.

میگیرهد ،کار دشواری استب به خصوص که ماهیوا

تذییر فصول در رفتار مهاجرتی ابل

گوهههای

خاویاری دریای خزر شامل گوهههوای مختلفویاهود و

ماهیا خاویواری اثور مسوتقیم دارد کوه در هتیجوۀ ا

هر یك ویژگیهای اکولوژیك خاصی دارهدب به همین

قابلیت صید ماهی با ترال ،در فصوول مختلو  ،تذییور

علت ،در بهکوارگیری روش حاضور و ارآیوابی هتوایج

خواهد کرد.
هوع و قدرت موتور شناور در هتیجۀ ههایی کوار

باید هکات مهم ذیل را در هظر داشت:
تفاوت های رفتاری در هور یوك اآ گوهوههوای

تأثیرگیار است .همچنین ،باید توجه داشت که قدرت

اههوا

صید ترالها اآ شناوری به شناور دییر متفاوت است.

تحت تأثیر عوامل محیطوی ،هماهنود تذییورات درجوۀ

با اینکه بهکارگیری روش تورال بورای ارآیوابی

حرارت و فراواهی مواد بیایی ،متفواوت باشود .بورای

ذخایر محدودیت هایی دارد ،که میتواهود ا را بورای

ماهیا خاویاری موج

مثووال ،در بخ و

مویشوود کوه پوراکن

جنوووبی دریووای خووزر بچووهماهیووا

براورد فراواهی مطلق ذخیرۀ این ماهیا شیوۀ مناسوبی
و

اوآو برو و فیلماهی هسبت بوه تاسوماهی روس اآ

معرفی هکند ،ولی در مطالعات مربووط بوه پوراکن

ابهای عمیقتر برای تذییوه ،بوهخصووص در فصول

فراواهی هسبی ذخیره میتواهد اطالعات ارآشومندی را

آمسوتا  ،اسوتفاده مویکننود ( Khodorevskaya and

ارائه کند ( Laevastu and Favorite , 1988; Sparre

.)Krasikov, 1999

 .)and Venema, 1998ارآیووابی ذخووایر ماهیووا

اوآو برو معموال تا رسید به اهوداآۀ حودود

خاویوواری بووا روش توورال بووا توجووه بووه توافقووات در

 23ساهتی متوری سواکن منواطق میواهی دریاسوت و اآ

هشستهای کارشناسی کشورهای حاشیۀ دریای خوزر

موجوووودات هکتوبنتیوووك ،بنتوپالژیوووك و ماهیوووا

و کارشناسا  FAOو  CITESصورت مویگیورد کوه

بنتیكخوار تذییه میکندب در حوالی کوه ،فیولماهیوا

بیشتر به سب

سابقۀ بهکاربرد طوالهیمدت روسیه اآ

جوا ساکن خزر شمالی تا رسید بوه اهوداآۀ حودود

این روش در خزر شمالی است.

 33ساهتی متوری اآ مهواجرت بوه منواطق عمیوقتور و
هزدیك به ک

خودداری میکنند .این گوهه اآ ماهیوا

عواموول مختلفووی در کوواه

ذخووایر ماهیووا

خاویاری ماثر است که ،در صورت بیتوجهی به اهها

پالژیك ،مثل کیلکا و اترینا ،تذییه میکند که معمووال

و تداوم روهد کنوهی کاه

بعد اآ رسید به اهداآۀ  33ساهتیمتری اتفاق مویافتود

دور شاهد ورود اسامی سایر گوههها در لیسوت قرموز

Khodorevskaya

خواهیم بود که در ا صورت صید و بهورهبورداری و

(1999

Krasikov,

;.)Polyaninova, 1983

and

ذخایر ،در ایندۀ هه چندا

صادرات گوههها ممنوع خواهد شد .ایجاد سواآههوای
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روی رودخاههها ،توسعۀ روآافوزو صونایع و

مختل

همکاری و مساعدت اقایا دکتر مطلبی ،دکتر شری

احداث کارخاهه هوا در حاشویۀ رودخاهوههوا ،اسوتفادۀ

روحوواهی ،دکتوور پورکوواامی و دکتوور پوووربالم بوورای

وسیع و گسترده اآ اب شیرین برای مصارف صونعتی

فراهمکرد امکاهوات ایون تحقیوق تشوکر و قودرداهی

و کشاورآی ،تخلیۀ مداوم سموم کشاورآی همچنوین،

میکنیم .آحمات همۀ همکارا و همراها خود را در

الووودگیهووای هفتووی اآ جملووه عواموول موواثر در ایوون

بخ های بیولوژی و ارآیابی ذخایر ماسسه و مراکوز

ذخوایر

یادشده همچنین ،ساآما شیالت ایرا برای همکاری

ماهیا خاویاری صید بیرویه و بیرمجاآ است .توأثیر

و همیاری در مراحل مختل

عملیوات هموهوهبورداری

صید بیرمجاآ و بیرقواهوهی در ذخوایر ،بوه خصووص

ارج میههیم.

کاه اهد .اآ دییر عوامل مهم ماثر در کاه

پو

اآ فروپاش وی شوووروی سووابق در سووال  3113و

اآبینرفتن مدیریت واحد و هظوامیافتوۀ بهورهبورداری،
مشوواهدهشوودهی اسووت (پورکوواامی .)3187 ،در هوور
صورت ،مقایسۀ اعداد و ارقام و هتایج مطالعات مایود
این موضوع است که کاه

ذخایر ماهیوا خاویواری

وابسته به گوهه و مکا خاصی هیسوت و توالشهوای
شیالت برای ترمیم ذخایر اسی دیده اآ طریوق تولیود
و رهاساآی بچهماهی هم هتواهسوته اسوت اآ سورعت
تخریوو

ذخووایر ا جلوووگیری کنوود .بووا توجووه بووه
اعظم جمعیت تاسوماهی ایراهوی در

ساکنبود بخ

جنوب دریای خوزر ،ایون امکوا وجوود دارد کوه بوا
مدیریتی مناس  ،به خصوص ایجاد راهکارهوای الآم
بوورای افووزای

تکثیوور طبیعووی و حفااووت اآ منوواطق

تخوومریووزی و هوآادگوواهی ،بتووواهیم در اینووده شوواهد
باآساآی ذخیرۀ این گوهۀ باارآش باشیم.

یقدیر و یشیر
ایوون پووژوه

بووا حمایووت مووالی و علم وی ماسسووۀ

تحقیقووات شوویالت ایوورا در اهسووتیتوی تحقیقووات
بینالمللی ماهیا خاویاری دکتر دادما و با همکواری
پژوهشکدۀ اکولوژی دریای خوزر و مرکوز تحقیقوات
ذخایر اب های داخلی اهجام گرفته است .بنوابراین ،اآ
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