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 چکیده
 در گونه این زیستی هایویژگی برخی و گلستان استان صیادی مناطق در واقع ماهی فیل رشد الگوی و صید تغییرات بررسی هدف با حاضر مطالعه

 95 تعداد گلستان استان هایآب در مستقر صیدگاه پنج از جمعاً که بود 1387 سال در گونه این صید میزان بیشترین شد. انجام ساله 13 دوره یک

شان نتایج شدند. صید گونه این از قطعه 3 تعداد سال این در که بود 1399 سال در نیز آن صید میزان کمترین و گردید صید گونه این از قطعه  ن

 کل وزن و کل طول میانگین کمترین و گردید مشاهده 1396 سال در کل وزن میانگین بیشترین و 1399 سال در کل طول میانگین بیشترین داد

ست 1390 سال در سبت آمد. بد سی ن شتر ماده جنس جمعیت که بود 66/0 : 1 ساله سیزده دوره در ماهی فیل ماده به نر جن  نظر از که بود بی

شتند معناداری اختالف آماری  56/2 بین 1399 تا 1390 هایسال در ماهی فیل جمعیت برای (b) رشد ضریب دامنه .(p ، 69/19 =2χ >05/0) دا

شان ماهی فیل گونه وزن و طول رابطه برای پائولی آزمون نتایج بود، متغیر 97/3 تا شد الگوی داد ن  نوع از 1389 و 1387 هایسال در گونه این ر

 و 1398 ،1395 ،1394 ،1392 ،1391 ،1390 ،1388 هایسال در و مثبت آلومتریک نوع از 1397 و 1396 ،1393 هایسال در منفی، آلومتریک

 داشت، درصدی 90 از بیش کاهش گلستان استان سواحل در ماهی فیل صید میزان ساله 13 دوره یک در کلی طوربه بود. ایزومتریک نوع از 1399

 خطر زنگ یعنی این و دارند قرار انقراض معرض در شتتدتبه هایگونه جزو رود پیش ماهی فیل برای روند این گلستتتان استتتان هایآب در بنابراین
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Abstract 
This study aimed to investigate the changes and growth pattern of Beluga sturgeon fishing in fishing regions 

of Golestan and biological characteristics of this species over a period of 13 years. The highest amount of 

Beluga sturgeon fishing was in 2008, when a total of 95 pieces of this species were caught from five fishing 

grounds in Golestan province, and the lowest amount was caught in 2020, when 3 pieces of this species were 

caught. The results showed that the highest average total length was observed in 2020 and the highest total 

weight was observed in 2017 and the lowest average total length and total weight was obtained in 2011.The 

sex ratio of male to female elephant fish in the thirteen-year period was 0.66:1, which was significantly higher 

than the female population (X2=19.69, p<0.05). The range of growth coefficient (b) for the population of 

Beluga sturgeon between 2008 to 2020 years varied from 2.56 to 3.97. The results of Pauli test for the 

relationship between length and weight of Beluga sturgeon species showed that the growth pattern of this 

species in 2008 and 2010 were negative allometric, in 1393, 1396 and 1397 positive allometric and in 2009, 

2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 and 2020 were isometric. In general, in a period of 13 years, the amount 

of elephant fishing in the coasts of Golestan province decreased by more than 90%, so in this region, this trend 

for Beluga sturgeon is among the most endangered species, concluding an alarm for conservation of this 

valuable species in Caspian Sea. 
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 مقدمه .1
 رودخانه به دریا از مهاجر ماهیان وجز خاویاری ماهیان

ستند )آنادرموس( شتر و ه  سپری دریا در را خود عمر بی

 کهطوریبه ،رستتندمی بلوغ ستتن به دیر نستتبتاً و کنندمی

سب سیت برح  به سال 18 تا 5 بین مدت این گونه و جن

مدمی طول جا  خانواده این (.Hallajian et al., 2016) ان

 در که استتت جهان ستتراستتر هایآب در گونه 27 دارای

صب ها،رودخانه سی سواحل ها،م  داخلی دریاهای و اقیانو

 هایگونه عنوانبه آنها از برخی اند.ستتاکن شتتمالی نیمکره

 پیش هاگونه انقراض سمت به نیز برخی و خطر معرض در

 هاگونه از حفاظت المللیبین اتحادیه لیستتت در و روندمی

 تجارت بر نظارت کنوانستتتیون و (IUCN) طبیعی منابع و

 انقراض خطر معرض در جتتانوری و گیتتاهی هتتایگونتته

(CITES) انتتدگتترفتتتتته قتترار (IUCN, 1996; IUCN, 

1996Birstein et al., 1997; Ivanov and Velasenko, 

نه (.2001 فا تأستتت نده م  خصتتتو به مختلف هایآالی

 سبب مواد سایر و هاکشحشره سموم، نفتی، هایآلودگی

ست دهش ماهیان داخلی هایاندام در ظاهری تغییرات  از ا

 ماهیان ذخایر تهدید خطر زنگ شتتناستتان زیستتت طرفی

 ماهیان 1990 ستتال از و اندآورده در صتتدا به را خاویاری

 دردا قرار انقراض حال در هایگونه لیستتت در را خاویاری

(Gomulka et al., 2008.) ند کاهش آن گواه  نزولی رو

 به 1379 سال در تن 1000 از خاویاری ماهیان صید میزان

ستحصال میزان و 1393 سال در تن 691  285 از خاویار ا

ست 1393 سال در تن 8/0 حدود به 1370 سال در تن  ا

(Statistical Yearbook of Iran Fisheries, 2011; 2014.) 

 در آمده وجود به مشکالت حل در ناتوانی و خطر زنگ این

 که شتتد موجب ماهیان از گروه این طبیعی هایزیستتتگاه

 و گردند معرفی پروریآبزی صتتتنعت به خاویاری ماهیان

 شتتروع خاویاری ماهیان پرورش که استتت دهه دو از بیش

 (.Saeidi et al., 2013) استتتت گستتتترش به رو و شتتتده

 خزر، دریایی هایحوضتتته در ماهیان این ذخایر ترینمهم

 شش خزر دریای در (.Keyvan, 2003) است آرال و سیاه

 ،Acipenser persicus برونقره شامل ماهیان تاس از گونه

 ازون ،A. nudiventris شیپ ،A. gueldenstaedtii چالباش

یاد ،A. stellatus برون یل و A. ruthenus استتتترل  ماهیف

Huso huso ست صد 90 از بیش قبال و دارند زی  خاویار در

 دریا این از شده صید هایماهی از جهان سطح در تولیدی

 بلوگا ماهیتاس (.Hallajian et al., 2016) شتتدمی تولید

 این .استتتت خزر دریای ماهیتاس بزرگترین ماهی( )فیل

نه مامی در گو قه ت یایی منط مال، خزر در  مرکزی، )شتتت

 بر ستتازیستتد از قبل و دارد پراکنش خزر( دریای جنوب

 بیشتتتتر در ماهی این خزر، دریای به ورودی یهارودخانه

طق لی منتتا ح  شتتتتدمی دیتتده خزر حوضتتتته ستتتتا

(Khodorevskaya et al., 2009; Halls, 2011). ایران در 

نه در ماهی این  گرگانرود، رود،ستتتر  بابلرود، هایرودخا

 یهاگزارش و شده وارد تخمریزی جهت تجن و سفیدرود

 (.Abdoli, 2011) است شده ثبت آن

 ذخایر از پایدار و اصتتتولی استتتتفاده اینکه، به توجه با

شمند ستی ارز  صورتبه که ،خزر دریای در ماهیان این زی

 برداریبهره مورد آن حاشتیه کشتورهای توست  مشتتر 

 هایجمعیت و ذخایر از کامل یهاداده به گیرد،می قرار

یا این در موجود ناطق در و در یاز مختلف م  این و .دارد ن

 مستتتئولین برای ریزیبرنامه راهگشتتتای تواندمی هاداده

 حفظ به کمک جهت در و برداربهره عوامل کلیه و مربوطه

شار کاهش موجود، ذخایر سازی صید، ف صولی رها  بچه ا

یان طه مراکز در شتتتتده تکثیر ماه  گستتتترش و مربو

 دریای ماهیانتاس مصتتنوعی پرورش و تکثیر هایفعالیت

 بوم مطالعه پس (.Pourkazemi et al., 2004) باشتتد خزر

سانه ستی و اکولوژیک یا شنا  ماهیان مختلف هایگونه زی

 و حفظ برای و آبی سازگان یک در پایه یهاداده عنوان به

 شتتناختبه منجر و دارد رورتضتت گونه ذخایر بازستتازی

نه عملکرد و نقش از درستتتتت یتحلیل و تردقیق  در گو

ست با ارتباط  مبتنی غذایی زنجیره در و دیگر هایگونه زی

 ایهداده ،هاپژوهش این شد. خواهد انرژی و ماده چرخه بر

ندی یار در را ارزشتتتم مه اخت نا  بخش زیر کالن ریزانبر

 سازگان در گونه عملکرد  صحیح تحلیل مسیر در شیالت،

 سازی رها صحیح نحوه گونه، موفق پرورش و تکثیر آبی،

 چگونگی پرورشتتتی، مزارع در پرورش یا طبیعت، در آنها

یه غذ ها ت خت چگونگی حتی و آن  پرورشتتتی مزارع ستتتا
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 قرار شتتیالتی صتتحیح مدیریت اعمال در نیز و مصتتنوعی

 میزان تعیین لتتذا، (.Kazancheev, 1981) داد خواهتتد

 طول در آنها تغییرات ثبت و ماهیان این فراوانی و ذخایر

 گرددمی محستتتوب قتتدم اولین ،آبی پیکره در و زمتتان

(Yaoungs and Robson, 1978.) نابراین  این از هدف ،ب

 در ماهی فیل صتتتید تغییرات و ترکیب بررستتتی مطالعه

 هایویژگی برخی ثبت و گلستتان استتان صتیادی مناطق

 د.بو گونه این زیستی

 

 هاروش و مواد .2

 مطالعه مورد منطقه .2.1
 واقع خزر دریای شتترق جنوب در مطالعه مورد منطقه

 و گرگان خلیج طبیعی عوارض بر منطبق و استتتت شتتتده

 ترکمنستتتان و ایران شتتمالی مرز در واقع گمیشتتان تاالب

 دقیقه 18 و درجه 53 بین آن جغرافیایی محدوده .استتتت

جه 36 و شتتترقی طول قه 47 و در جه 37 تا دقی  19 در

 است. شده واقع جغرافیایی عرض دقیقه

 دریای جنوب در خاویاری ماهیان هایصتتتیدگاه تعداد

 حال در .بود صتتتیدگاه 52 تعداد به 1371 ستتتال در خزر

ضر  خاویاری ماهیان صید در فعال هایصیدگاه تعداد حا

ستان در صیدگاه 12 شامل صیدگاه 33 به  16 گیالن، ا

 گلستان استان در صیدگاه 5 و مازندران استان در صیدگاه

 )ناحیه ناحیه یک دارای گلستان استان .است یافته کاهش

 صتتید کاهش با همزمان و بود صتتیدگاه 12 شتتامل که (4

 نیز خاویاری ماهیان هایصتتیدگاه تعداد خاویاری، ماهیان

 صتتیدگاه از خاویاری ماهیان صتتید .رستتید صتتیدگاه 5 به

 تا و شتتتودمی شتتتروع آبادتازه منطقه شتتترق در میانقلعه

 منطقه آخرین در قلیحستتتن مرز در فریدپا  صتتتیدگاه

 حاضتتر مطالعه در دارد. ادامه ترکمنستتتان کشتتور با مرزی

 ناحیه هایصیدگاه از شده صید خاویاری ماهیان یهاداده

ستان شیالت چهار ستان ا  شرقی جنوب سواحل در گل

 صیدگاه از: عبارتند مناطق این هایصیدگاه که خزر دریای

 چاالشتتتت ،(E 53 48 35" و N 36 54 09") قلعه میان

("44 54 36 N 53 57 18" و E،) نتتفتتس ختتواجتته  

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

  و N 37 19 29") پتتا  فتتریتتد (،E 53 56 00" و
"20 54 53 E) (.1)شکل شدند تحلیل 

 

 گلستان استان مطالعه مورد هایصیدگاه نقشه  -1شکل

 

 تا 1387 ستتال از خاویاری ماهیان صتتید اطالعات لذا،

 خاویاری ماهیان امور از ستتتال 13 مدت به 1399 ستتتال

ستان  مورد هاینمونه کل تعداد .شد آوری جمع گلستان ا

 بود. قطعه 468 تحقیق این در بررسی

 رشد یهاشاخص بررسی روش .2.2
سی شد یهاشاخص برخی برر سیلهبه ر  هایمعادله و

 شد: بررسی زیر

 :گردید بررسی 1 معادله وسیله به رشد الگوی
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(1) baTL = W 

 متر،سانتی به TL طول گرم، به وزن W معادله این در

b و رگرسیونی خ  شیب a باشند.می ثابت عدد 

 هاداده گذاری جای با ماهیان وزن و طول بین یرابطه

طه در مائی یراب 𝑊 ن = 𝑎𝑇𝐿𝑏 یل و بد طه به آن ت  یراب

𝐿𝑛𝑊 خطی = 𝐿𝑛𝑎 + 𝑏𝐿𝑛𝐿 مک به گاریتم ک  طبیعی ل

 و ایزومتریک (،Bagenal and Tesch, 1978) شتتد تعیین

 (2 )معادله پائولی آزمون وستتیله به رشتتد بودن آلومتریک

 شد: تعیین

(2)  √𝑛 − 2× |𝑏−3|

√1− 𝑟2
×  t =

𝑠𝑑(ln 𝑇𝐿)

𝑠𝑑 (ln 𝑊)
 

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

 لگتتاریتم معیتتار انحراف sd(lnW) متر(،)میلی کتتل طول

 – طول رگرستتیون خ  شتتیب b )گرم(، کل وزن طبیعی

 t استتتت. نمونه تعداد  nو همبستتتتگی ضتتتریب 2r وزن،

سباتی صل محا سه جدول t مقدار با معادله این از حا  مقای

 توانمی نباشد جدول t از تربزرگ محاسباتی t اگر د.یگرد

b دهنده نشتتتان که گرفت نظر در 3 با برابر را 1 معادله 

یک   .(Pauly, 1984) استتتت رشتتتد الگوی بودن ایزومتر

 گردد:می تعیین 3 معادله وسیله به هم وضعیت ضریب

(3) 100 × )bTL / (W = K 

ضعیت، ضریب K ،3 معادله در  گرم، به کل وزن W و

TL و مترسانتی به کل طول b طول رگرسیونی خ  شیب 

 (.Bagenal and Tesch, 1978) باشدمی کل وزن – کل

به هایگروه وزنی میانگین بین مقایستتته  بین مشتتتا

سیله مختلف هایسال صورت واریانس تجزیه بو  توزیع )در

سکال آزمون و ها(داده نرمال صورت والیس -کرو  عدم )در

 شد. انجام ها(داده نرمال توزیع

 هاداده آماری تحلیل و تجزیه .2.3
 برای تفکیکی صتتورت بهها داده آماری تحلیل و تجزیه

 در SPSS 21 افزار نرم از استفاده با ماده و نر جنس دو هر

مال ستتتطح ها رستتتم و 05/0 احت فاده با نمودار  استتتت

جام version 18 EXCELاز قایستتتته برای شتتتتد. ان  م

یانگین یه آزمون ازها داده هام یانس تجز   فهریکط وار

One-way-ANOVA قایستتته برای و  از هاداده توزیع م

 شد. استفاده اسکوئر کای آزمون

 

 نتایج .3
 کل وزن میزان بیشترین وزنی نظر از حاضر مطالعه در

 کمترین و 1387 ستتتال در کیلوگرم( 11712) گونه این

 ستتال در کیلوگرم( 501) گونه این صتتید کل وزن میزان

 گونه صتتید تعداد در (.2 )شتتکل (p > 05/0) بود 1399

یل فاوت مختلف هایستتتال در ماهی ف نادار ت ماری مع  آ

 برای تعداد باالترین که طوری به (p > 05/0) شد مشاهده

 این برای تعداد میزان کمترین و 1387 ستتال در گونه این

 (.2 )شکل بود 1399 سال در سال در گونه

  
 گلستان استان هایصیدگاه در ساله 13 دوره یک در ماهی فیل )کیلوگرم( صید میزان و صید تعداد یهانمودار -2 شکل
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 468 تعداد (1387 -1399) ساله سیزده دوره طی در

 صتتید گلستتتان استتتان هایصتتیدگاه از ماهی فیل قطعه

شترین میانقلعه صیدگاه شدند.  را گونه این صید تعداد بی

 صتتیدگاه در گونه این برای صتتید مقدار کمترین و داشتتت

شت سید ثبت به چاال شکل ر  صیدگاه وزنی نظر از (.3 )

 کیلوگرم( 24094) صید کل وزن میزان بیشترین میانقلعه

 2374) چاالشتتتت صتتتیدگاه در صتتتید وزن کمترین و

 شده صید ماهی تعداد (.3 )شکل رسید ثبت به کیلوگرم(

ستان مختلف هایصیدگاه بین ستان ا  معناداری تفاوت گل

 خواجه و چاالشت صیدگاه تنها و (p >05/0) داشت وجود

 نداشتتتتند معنادار اختالف ماهی فیل تعداد نظر از نفس

(05/0 >p.) 

  
 گلستان استان هایصیدگاه در ساله 13 دوره یک طی در )کیلوگرم( وزن و تعداد نظر از ماهی فیل صید کلی آمار هاینمودار -3 شکل

 

 سال 13 برای صیدگاه هر در ماهی فیل صید میزان

ستان هایآب در ستان ا ست. شده ارائه 4شکل در گل  در ا

 میانقلعه صتتتیدگاه که دهدمی نشتتتان نتایج مطالعه این

 نفسخواجه صتتتیدگاه و داشتتتت را صتتتید مقدار باالترین

 تا 1394 سال از کهطوریبه داشت را صید مقدار کمترین

 در و نگردید صتتتید ماهی فیل صتتتیدگاه این در 1399

شت صیدگاه  ماهی فیل 1398 تا 1393 سال از نیز چاال

 نگردید. صید صیدگاه این در

 

 گلستان استان هایصیدگاه در ساله 13 دوره یک در ماهی فیل برای ایستگاه هر در صید میزان مقایسه -4 شکل

 

 )کیلوگرم( کل وزن و متر()ستتانتی کل طول مقایستته

 در (1399 تا 1387) ستتتاله 13 دوره طی در ماهی فیل

 کل طول میانگین مقایسه نتایج است. شده ارائه 1 جدول

 1397 ستتال در کل طول میانگین بیشتتترین داد نشتتان

شاهده  دار یمعن اختالف 1390 سال با فق  که گردید م

 نداشتتت اختالفی دیگر هایستتال با و (p > 05/0) داشتتت
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(05/0 > p) شترین و  1396 سال در کل وزن میانگین بی

 دیگر هایستتال با دارییمعن اختالف که گردید مشتتاهده

 ستتال در کل وزن میانگین کمترین و (p > 05/0) داشتتت

 دیگر هایسال با داریمعنی اختالف که آمد بدست 1390

شت سبت (.p > 05/0) دا سی ن  ماهی فیل ماده به نر جن

 ماده جنس جمعیت که بود 66/0 :1 ساله سیزده دوره در

 داشتتتند دارییمعن اختالف آماری نظر از که بود بیشتتتر

(05/0< p ، 69/19 =2χ) (.5 )شکل 

 1399 تا 1387 هایسال طی گلستان استان هایصیدگاه در ماهی فیل )کیلوگرم( کل وزن و متر()سانتی کل طول -1 جدول

 سال
 پارامتر

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

1387 ab25/40 ± 02/246 361 -  165 b27/65 ± 28/123 385 -  40 

1388 ab 13/47 ± 68/253 400 -  175 b84/87 ± 47/132 485 -  40 

1389 ab 84/54 ± 77/258 385 -  120 ab69/95 ± 69/142 498 -  17 

1390 b96/34 ± 30/239 306 -  162 b97/47 ± 72/99 233 -  30 

1391 b96/40 ± 37/242 337 -  165 b96/62 ± 29/113 265 -  23 

1392 ab 64/33 ± 72/246 341 -  173 b81/58 ± 95/113 338 -  49 

1393 ab 80/50 ± 47/254 382 -  188 b87/102 ± 87/134 467 -  41 

1394 ab 77/44 ± 50/257 394 -  210 b82/92 ± 00/138 472 -  64 

1395 b 29/26 ± 47/241 312 -  211 b06/52 ± 00/108 250 -  57 

1396 ab 37/75 ± 58/271 421 -  195 a98/195 ± 17/203 654 -  52 

1397 ab 76/43 ± 50/243 326 -  183 b07/89 ± 70/115 310 -  33 

1398 ab 54/34 ± 88/260 306 -  219 b97/47 ± 88/117 189 -  61 

1399 a90/36 ± 67/280 312 -  240 ab45/83 ± 00/167 255 -  89 

p < 0.05 *  *  

 باشد.می p > 05/0 سطح در معناداری دهنده نشان ستون هر در کوچک حروف *

 

 

 گلستان استان هایصیدگاه در ساله 13 دوره طی در ماهی فیل ماده به نر جنسی نسبت -5 شکل

 

 در ماهی فیل جمعیت برای (b) رشتتتد ضتتتریب دامنه

 بود، متغیر 98/3 تا 56/2 بین 1399 تا 1390 هایستتتال

تایج طه برای پائولی آزمون ن نه وزن و طول راب یل گو  ف

شان ماهی شد الگوی داد ن  1387 هایسال در گونه این ر

یک نوع از 1389 و  ،1393 هایستتتال در منفی، آلومتر

 هایستتتال در و مثبت آلومتریک نوع از 1397 و 1396
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 .(2 )جدول است بوده ایزومتریک نوع از 1399 و 1398 ،1395 ،1394 ،1392 ،1391 ،1390 ،1388

 گلستان استان هایصیدگاه در 1399 تا 1387 هایسال بین ماهی فیل وزن و طول رابطه -2 جدول

 رشد الگوی a b 2R تعداد سال

 منفی آلومتریک 75/0 56/2 00009/0 95 1387

 ایزومتریک 92/0 83/2 00002/0 59 1388

 منفی آلومتریک 91/0 69/2 00004/0 54 1389

 ایزومتریک 86/0 00/3 0000007/0 71 1390

 ایزومتریک 88/0 14/3 000003/0 52 1391

 ایزومتریک 85/0 01/3 000007/0 43 1392

 مثبت آلومتریک 93/0 31/3 000001/0 30 1393

 ایزومتریک 90/0 90/2 00001/0 18 1394

 ایزومتریک 76/0 49/3 0000005/0 15 1395

 مثبت آلومتریک 98/0 34/3 000001/0 12 1396

 مثبت آلومتریک 96/0 98/3 00000003/0 10 1397

 ایزومتریک 93/0 99/2 000007/0 8 1398

 ایزومتریک 96/0 81/3 00000007/0 3 1399

 

 نهایی گیرینتیجه و بحث .4
 ماهیانتاس خانواده اصتتلی هایزیستتتگا از خزر دریای

ست جهان در شترین و ا  در خانواده این هایگونه تعداد بی

 دور چندان نه هایگذشتتتهدر  .کنندمی زیستتت دریا این

صال میزان ستح شورهای به خاویار صادارات و ا  از دیگر ک

 کشتتور دومین ایران کشتتور و گرفتمی صتتورت دریا این

نده برداریبهره  ;Josupeit, 1994) بود ماهیان این از کن

Levin, 1997.) صتتتید همچون عواملی اثر بر متأستتتفانه 

یه،بی ید رو نده ورود و قانونی، غیر صتتت  مختلف، هایآالی

 شتتده نابود ماهی این مهاجرت و تخمریزی مناطق بیشتتتر

 نستتل انقراض شتتاهد دور چندان نه ای آینده در و استتت

  بتتود ختتواهتتیتتم ختتزر دریتتای متتاهتتیتتانتتتاس

(Pourkazemi, 2006.) ماهیان صتتتید میزان کهطوریبه 

 این 1/0 از کمتر به 1379 ستال در تن 1000 از خاویاری

 استتت هداشتتت کاهش 1389 ستتال در تن 94 یعنی مقدار

(Iranian Fisheries Organization, 2011.) هاسال آن از 

ند همچنان ید و برداریبهره رو جاری صتتت یانتاس ت  ماه

 کاهش بیانگر هاگزارش و داشتتته نزولی ستتیر خزر دریای

 است نیز خزر دریای حاشیه کشورهای صید میزان شدید

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

شی روند  شروع 1370 سال از خاویاری ماهیان صید کاه

 داشت را شده ثبت خاویاری ماهیان صید بیشترین که شد

شتری شدت با 1377 سال از کاهش این و  یافت ادامه بی

(Larijani et al., 2017.) ضر مطالعه در سی حا  میزان برر

 تا 1387 ستتال از ستتاله 13 دوره یک در ماهی فیل صتتید

 بیشترین داد نشان گلستان استان هایصیدگاه در 1399

نه این میزان عاً که بود 1390 ستتتال در گو  پنج از جم

 269 تعداد گلستتتان استتتان هایآب در مستتتقر صتتیدگاه

 آن صید میزان کمترین و گردید صید ماهی این از قطعه

 از قطعه 3 تعداد ستتال این در که بود 1399 ستتال در نیز

 ماهی فیل صید میزان که طوری به شدند. صید گونه این

 درصتتد 84/96 میزان به 1399 ستتال تا 1387 ستتال از

 واقعیت این هدهنتتتتد نشان نتایج ینا است، داشته کاهش

 از بیش اخیتر ستال 10 در ماهی این جمعیتت کته است

 هایگونه محدوده در و استتت داشتتته کاهش درصتتد 90

عرض در شتتتتدتبتته قراض م ن   گرفتتت خواهتتد قرار ا

(IUCN, 2012،) شتتد ارائه حاضتتر مطالعه در که همانطور 



 503 ...درفیل ماهی  رشد الگوی و صید تغییرات هایداده تحلیل

 

 این از ماهی فیل گونه برای ستتتاله ستتتیزده دوره یک در

 درصتتتدی 90 از بیش کاهش و نبودند مستتتتثنی قاعده

 جزو ماهی فیل گلستان استان هایآب در بنابراین داشت،

 یعنی این و دارد قرار انقراض معرض در شدتبه هایگونه

 صتتدا به خزر دریای در ارزش با گونه این برای خطر زنگ

 کاهش نیز خزر دریای در که رسدمی نظرهب است. آمده در

 که چرا باشتتد، انستتانی هایفعالیت از ناشتتی ایگونه تنوع

 دخالت با فیزیکی و شیمیایی زیستی، تغییرات از بسیاری

 (Pullen, 1997) است تنوع بر معکوسی اثرات دارای انسان

 دیگر هایگونه روی قطعا گونه یک از برداریبهره اینبنابر

 غذایی هایزنجیره بر اثر با یا و تصتتتادفی صتتتید طریق از

 دیگر، رقیبان یا شتتتکارچی و شتتتکار فراوانی کاهش مانند

 هاگونه میان ارتباطات بر و باشتتتد داشتتتته ثیرأت تواندمی

 توازن و شتتده ایگونه ترکیب تغییر به منجر استتت ممکن

 ارزیابی به توجه با زند. بهم را زیستتتگاه در موجود طبیعی

 ستتال در (IUCN) هاگونه از حفاظت المللی بین  اتحادیه

 گروه در توجهی قابل طوربه ماهیانتاس جمعیت ،2009

 یافته کاهش جهان ستتراستتر در خطر معرض در یهاگونه

 است.

عات در  دریای ماهی فیل جمعیت روی مختلفی مطال

 شتتتده اشتتتاره آن به 3 جدول در که آزوف دریای و خزر

ست، شان ا  مختلف مناطق در اندازه حداکثر که دهدمی ن

 هایروش از ماهیانتاس صتتید در زیرا باشتتدنمی متفاوت

ستاندارد ضر مطالعه در شودمی پیروی ا  طول حداکثر حا

 Afraei Bandapi مطالعه از کمتر ماهی فیل شده مشاهده

 نژادهای از و بود مازندران هایآب در (2016) همکاران و

 بود. بزرگتر آزوف دریای و ولگا رودخانه

 ماهی فیل هایگونه برای (متر سانتی طول،) شده مشاهده طول حداکثر -3 جدول

 منبع طول حداقل و حداکثر جنسیت گونه مطالعه مورد منطقه

 Afraei Bandapi et al., 2016 138 -375 جمعیت Huso huso مازندران هایآب

 Belyaeva et al., 1989 121 -270 جمعیت Huso huso ولگا رودخانه

 Crawford, 1993 224 -224 جمعیت Huso huso آزوف دریای

 Mousavi and Ghafor, 2014 75 -255 جمعیت Huso huso خزر دریای جنوب

 Huso huso گلستان استان هایصیدگاه
 165 -360 نر

 حاضر مطالعه
 120 -421 ماده

 

 هایزیستتتتگاه میان در اغلب موجودات رشتتتد الگوی

یل به مختلف بلغیر تغییرات دل مل در بینیپیش قا  عوا

 شتتناخت به تغییرات این بررستتی استتت. متفاوت محیطی،

خه ندگی چر گاه در موجود هر ز مک مختلف، زیستتتت  ک

ند.می یانگین در تنوع ک ندازه م یت وزن( و )طول ا  جمع

ساس بر گونه یک  شرای  و برداریبهره مختلف الگوهای ا

ست ست محیطی زی شد (.Patimar et al., 2009) ا  یک ر

نده موجود  با دو هر و وزن یا و طول در تغییر معنای به ز

 و طول رابطه (.Le Cren, 1951) کندمی تغییر سن افزایش

 شده استفاده ماهی جمعیت رشد الگوهای تعیین برای وزن

 وزن و طول رابطه (.Bagenal and Tesch, 1978) استتت

 استتتفاده نیز ماهیان ذخیره ارزیابی برای گستتترده طوربه

 (.Froese, 1998; Mathur and Bhatara, 2007) شودمی

 کاربردی، شتتتناستتتی بوم در رشتتتد مهم یهاشتتتاخص از

شد مهم هایشاخص ضعیت شاخص و ر ست و  عالوه که ا

یان بر فاوت ب  زیستتتتی، هایویژگی در جمعیتی هایت

ستگاهی هایویژگی نمایانگر ست نیز زی  اهمیت ،بنابراین .ا

ص ست و شناختی بوم مطالعات در یخا  دارند شناختی زی

(Kovac and Copp, 1996; Zaalchowski et al., 1997.) 

 بین ماهی فیل برای برای b ضریب دامنه حاضر مطالعه در
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 ستتتال در ماهی فیل رشتتتد الگوی که بود 56/2 -98/3

 ،1390 هایستتتال در و منفی آلومتریک نوع از را 1387

 در و مثبتتت آلومتریتتک نوع از 1397 و 1396 ،1393

 و 1395 ،1394 ،1392 ،1391 ،1389 ،1388 هایستتال

 .دهدمی نشان ایزومتریک نوع از 1398

یانتاس رشتتتد الگوی در تغییر  که این بر عالوه ماه

 صید نحوه روند باشد، هازیستگاه تنوع به پاسخی تواندمی

 الگوهای .کندمی تحلیل نیز را ماهیان این ذخایر کاهش و

 شتتده ارائه 4 جدول در مختلف نقاط در ماهی فیل رشتتد

 در ماهی فیل رشتتتد الگوی که دهدمی نشتتتان و استتتت

 (Belyaeva et al., 1989) منفی آلومتریک از ولگا رودخانه

 کنتتدمی تبعیتتت ایزومتریتتک خزر و آزوف دریتتای در و

(Crawford, 1993; Mousavi and Ghafor, 2014.) ایتن 

شد تغییتتتترات شتتتتتر توانمی را ر شی بی  تتتتتأثیر از نا

 ستتیاستتی مدیریت نظام تغییرات مثل انستتانی هایفعالیت

 صید افزایش ،واحتتتد متتتدیریت سیستم عدم ،خزر منطقه

 کاهش خاویار، قاچاق کنترل و نظارت عدم و قانونی غیر

 هایفاضالب از زیادی حجم تخلیه طبیعی، تکثیتر شتدید

 هتتتتتایفعالیت ریزی،تخم مناطق در شتتهری و صتتنعتی

 دانستتتت پل و ستتتد احداث نفت، منابع به مربتتتتتتوط

(Bahmani et al., 2014.) غیر و مستقیم اثر با عوامل این 

 ستتتاختار در تغییر باعث زیستتتتی، یهاگونه بر مستتتتقیم

 و صید رابطه بر نیز و غذایی، هرم در و جانوری جامعتتتته

 و ژنتیک ستتتاختار روی تدریجبه و شتتتوندمی صتتتیادی

 ستتازگان بو پایداری نا نهایت در و هاگونه این فیزیولوژیک

 .شد خزرخواهند دریای

 ماهی فیل گونه برای وزن و طول رابطه یهاشاخص -4 جدول

 منبع رشد الگوی b مقدار گونه مطالعه مورد منطقه

 Belyaeva et al., 1989 منفی آلومتریک Huso huso 879/2 ولگا رودخانه

 Crawford, 1993 ایزومتریک Huso huso 00/3 آزوف دریای

 Mousavi and Ghafor, 2014 ایزومتریک Huso huso 807/2 خزر دریای جنوب

 

 نهایی گیرینتیجه
 90 از بیش اخیتر ستال 10 در ماهیان تاس جمعیتت

 علت همین به (،IUCN, 2012) است داشته کاهش درصد

 معرض در شتتدتبه هایگونه جزو خزر دریای ماهیانتاس

  دارنتتد قتترار (Critically Endangered) انتتقتتراض

(Froese and Pauly, 2020). مانطور عه در که ه طال  م

 ماهی فیل گونه ساله سیزده دوره یک در ،شد ارائه حاضر

صدی 90 از بیش کاهش نیز شان را صید در ست داده ن  ،ا

ستان هایآب در ستان ا  هایگونه جزو ماهی فیل گونه گل

 مقدار بیشتتترین دارد، قرار انقراض معرض در شتتدتبه نیز

ست هدش صید میانقلعه صیدگاه در ماهی فیل  از ییک .ا

ضع این عوامل مهمترین  دریای اکوسیستم در تغییر ،یتو

 تدابیری است الزم بنتتتتابراین .است اخیر دهه دو در خزر

خاذ یت تا گردد ات عال ناطق در انستتتانی هایف  مطلوب م

 .شود محدود گونته ایتن زیستت
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