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 درسواحل 1771pallas, Acipenser stellatusبررسی برخی پارامترهای زیستی ماهی خاویاری ازون برون ، 
 انداز آینده ی دریای خزر و چشمجنوب شرق

 
 1عبدالوهاب کر  و2رسول قربانی ،2عبدالمجید حاجی مرادلو ،1سعید یلقی*

 دانشیار و استادیار، گروه شیالت2، ز تحقیقات شیالتی استان گلستاناستادیار پژوهشی و کارشناس مرک1 به ترتیب
 نمنابع طبیعی گرگا دانشگاه علوم کشاورزی و

 18/6/85: ؛ تاریخ پذیرش 9/11/84: تاریخ دریافت
 

 
 

 چکیده
 710نـر و   مـاهی  194تعـداد   وزن و ترکیب سـنی   -رابطه طول   نرخ رشد،  لاز قبی ی  رامترهای زیست پابرخی   مطالعه این در
 خـزر   دریای شرقیساحلی جنوب    نوار  شیالتی های صیدگاه در 1380-1384های   طی سال  دربرون صید شده      ازون مادهماهی  

در محـدوده   ترتیـب    هبصید شده    و ماده  نر  بیشترین فراوانی ماهیان   .مورد بررسی قرار گرفت    مثلی های تولید  هاجرت م در زمان 
ترین و    مسن .خود اختصاص دادند  ه   سال درصد پائینی ازصید را ب      15ماهیان با سنین باالی       و  سال بودند  12-13  و 9-13سنی  
الگوی رشد در   . متر بودند   سانتی 178 سال و    27متر و ماهی ماده       سانتی 156 سال و    17ترتیب   هترین ماهی نر صید شده ب      بزرگ

 وزن کل در هر دو جنس از همبستگی باالیی ـ  طول چنگالی و سنـرابطه سن  . هر دو جنس نر و ماده آلومتریک منفی بودند
بـرون در دریـای خـزر و ارزیـابی           زون ماهی خاویاری ا   مانیتورینگوان در   ت  نتایج حاصل در این تحقیق می       از .برخوردار بودند 

 .ذخایر آن استفاده نمود
 

    رشد جنوب  شرقی دریای خزر، ترکیب سنی، ،برون ازون :کلیدیهای  واژه
 

  مقدمه
ترکیبی صـید    ثیرأدلیل ت  هتقریباً تمام ماهیان خاویاری ب    

ـ    رویه و تخریب زیسـتگاه     بی هـای در    عنـوان گونـه    ههـا ب
 روچارد و همکـاران،   (معرض خطر و یا تهدید قرار دارد        

 ؛1996  دی میولینار و ری مـاکرز،      ؛1993  برشتین، ؛1990
در حال حاضر عمده زیسـت      ). 2001بیالرد و لیکوینتره،    

نماینـد   های آبی که ماهیان خاویاری در آن زیست می         بوم
دچار تخریب گردیده است و این واقعیـت در خصـوص           

یزـدریای خزر که زیستگاه اصلی ماهیان خاویاری است ن

 
 هر گونـه موفقیـت در مـدیریت         از این رو،  . مصداق دارد 

ذخایر این ماهیان با ارزش نیازمند بررسی ترکیب ذخـایر          
نی به تفکیک جنسـیت ایـن       کید بر ترکیب طولی و س     أبا ت 

مطالعـات  ). 1995 بارانیکووا و همکـاران،   (باشد   ماهی می 
هـای   انتشار یافته نشان داده است که جمعیت همـه گونـه     

ماهی ایرانی کاهش یافته و در       جز تاس  هماهیان خاویاری ب  
برخی از این مطالعات تخمین زده شـده اسـت کـه طـی              

ن ماهیـان   ذخـایر ایـ     درصد از  80-90 سال اخیر    40-30
 ؛1999دورفسکایا و کراسیکوف، ـخ(اهش یافته است ـک
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سن بلوغ، نرخ رشـد و      ). 2002رفسکایا و همکاران،    وخد
مـاهی   ماهی، تاس   ی جمعیت و ماهیان مولد فیل     میانگین سن 

بـرون دریـای خـزر کـاهش یافتـه           روسی، استرلیاد و ازون   
رفســکایا و وخد ؛b1993 وa1993پوف، وراســپ( اســت

رفســکایا و و خد؛2002 و 2000، 1997، 1995همکــاران، 
 مقیم و نیلسـون،     ؛1999 رفسکایا،و خد ؛1999کراسیکوف،  

برون   تجاری ماهی ازونذخایر ).2000 کوزنتسوف، ؛1999
ای در حوزه دریـای خـزر        تغییرات ساختاری قابل مالحظه   

بـرون    مـاهی ازون ). 1999ایوانف و همکاران،     (کرده است 
 اقتصـادی ماهیـان      مهـم  هـای   یکی  از گونه    1360در دهه   
 34-48های ساحلی ایران بود و بـیش از          در آب  خاویاری

فضلی  (گردید میدرصد از صید ماهیان خاویاری را شامل        
در سواحل ایران نیز برخی از پارامترهـای        ). 2001،  مقیمو  

برون نظیر میانگین طول، وزن و سن در         زیستی ماهی ازون  
بیشترین فراوانـی طـولی     . های اخیر کاهش یافته است     سال

 در سـال    برون و میانگین طولی جنس نر و ماده        ماهی ازون 
یفیتس، رالونـد و ارگـر    (ه اسـت     گزارش شد  1351-1350
این مطالعه سـعی شـده اسـت کـه بـا بررسـی               در. )1972

نــرخ رشــد بــه دانــش  فراوانــی طــولی، ترکیــب ســنی و

 های ساحلی ایـران    برون در آب   شناختی ماهی ازون   زیست
ــتان( ــدران  اس ــای گلســتان و مازن ــزوده و وضــعیت ) ه اف

 و  ردیـ گقرار  مورد ارزیابی   برون   ازونجمعیت ماهیان مولد    
مـاهی  پایش  وان در   ت می نیزر این تحقیق    از نتایج حاصل د   

برون در دریای خـزر و ارزیـابی ذخـایر آن            خاویاری ازون 
      .استفاده نمود

 
 ها  روشو مواد

ــداد  ــه  904تع ــاهی ازونقطع ــد م ــی  مول ــرون در ط ب
فصول صـید ماهیـان خاویـاری         در 1380-1384های   سال

با  )باشد فصل تابستان صید ماهیان خاویاری ممنوع می  در(
 100های گوشگیر انتظاری با انـدازه چشـمه       استفاده از دام  

های   توسط صیادان صیدگاه   ) مجاور گره تا گره  ( متری میلی
هـای نابـالغ از تـور پـره و           و نیـز نمونـه     ماهیان خاویاری 

های  صید ماهیـان اسـتخوانی مکشـوفه توسـط یگـان              دام
هـای سـاحلی دریـای        مختلف آب  نواحی زحراست دریا ا  

 های گلستان و مازنـدران صـید شـدند       حدوده استان خزر م 
 ).1شکل (

 

 
                                `20 ° 54        °54         `40 °53         `20 °53             °53 

 .برون مورد مطالعه برداری ماهیان ازون های نمونه  مکان-1شکل 
 

 صيدگاه فريدپاک 

ترکمنصيدگاه    

خواجه نفسصيدگاه    

ميانقلعهصيدگاه    
گهربارانيدگاه ص   

خزرآبادصيدگاه      

 شهرستان نکا
 شهرستان بندر گز

 شهرستان کردکوى

شهرستان ترکمن   

 رود قره سو

 گرگان رود 

 رود اترک 

 درياى خزر

  شمال

  جنوب
 ١:١٠٠٠٠٠٠: مقياس 

 خليج گرگان
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 ماهیـان   هـای  یان بـه صـیدگاه    پس از صید و حمل ماه     
ترتیـب    به 2 و وزن کل   1چنگالی پارامترهای طول    ،خاویاری
 .نـد  گردید گیری  کیلوگرم اندازه  1/0متر و     سانتی 1با دقت   

 تهیه شده از نخستین های برشبا استفاده از   نیز سن ماهیان 
بـا اسـتفاده از     )   میکـرون   400حـدود   (ای   شعاع باله سینه  

 روش روچــارد و جــاتیوبــا ق میکروســکوپ مطــاباستریو
 جنسیت ماهیان با اسـتفاده از بـرش       . تعیین گردید ) 1991(

در . تعیـین گردیـد   انـدام تناسـلی      شاهده و م  ناحیه شکمی 
زمان مهاجرت تولید مثلی در بین ماهیان مورد مطالعه تنها          

ای که  در مرحله پایانی رسیدگی جنسی بودند          ماهیان ماده 
 .قابل تفکیک بودنـد   ه ظاهری    با روش مشاهد   از ماهیان نر  
های تعیین سن و میانگین طـول چنگـالی          داده با استفاده از  

برتالنفـی بـرای    ـ  مربوطه ماهیان در همان سن، رابطه ون
شـرح   بـه ) 1(هر دو جنس نر و ماده با اسـتفاده از فرمـول        

  .زیرتعیین گردید
Lt= L∞ {1-e^[-k (t-t0)]}                             )1(  

Lt =  در ســن)متــر  ســانتی(طــول مــاهی t  ،L∞ = طــول
 )رسد  که ماهی به آن طول مییحداکثر طول(نهایت  بی
K = 3 برودی ضریب رشد  ،t =  0 ،سن ماهیt  =   سن مـاهی

 در طول صفر
 اسـتفاده  )2(معادله نیز از  طول ـبرای محاسبه رابطه وزن  

  ): 1993، بیسواس (گردید
)2                           (                     W= a ×Lb 

                                                 
1- Fork Length (FL) 
2-Total Weight (Wt)  
3- Brody  

W =    کیلوگرم(وزن کل ماهی(  ،L =     طول چنگـالی مـاهی
 ضریب، نرخ رشد ویژه= b، ضریب ثابت= a، )متر سانتی(

برای سنین فاکتور وضعیت از طریق فرمول فولتون 
 :)1975ریکر، (محاسبه گردید مختلف 

 cf = W×L3                                              ) 3(  

W =  های سنی   در گروه  )گرم (میانگین وزن  ،L = میانگین
 های سنی  در گروه)متر سانتی( طول

 بـا    سـنین مختلـف     ماده و نر   پارامترهای بین دو جنس   
 در و آنالیز واریانس یـک طرفـه   t- testاستفاده از آزمون 

 . مورد مقایسه قرار گرفت α =05/0سطح 
 

 نتایج
  مـورد مطالعـه در     یان نر و ماده   ماه :اندازه و ساختار سنی   

سـال    1-27 و 1 -17 ترتیب در دامنـه سـنی      ه ب این تحقیق 
 سـال   12 سـن   جنس  نر و ماده    هر دو   قرار داشتند که در     

 5ماهیـان کمتـر از      . )1جدول   (بیشترین فراوانی را داشتند   
سال از تورهای پره صید ماهیان استخوانی و نیز تورهـای           

حـداکثر   . گردیدند تهیه ماهی   زصیادان غیرمجا مکشوفه از   
-13در محدوده سنی     ترتیب  به صید شده  و ماده   نر ماهیان

 15 ماهیان نر و مـاده  بـاالی          .قرار دارند  سال   12-13 و   9
ـ  سال میزان کمی از صید را تشـکیل دادنـد          کـه   طـوری  ه، ب

های صید شده یافت  ل در نمونه سا18تر از  ماهیان نر مسن 
  ).2 شکل( نشد
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 .1380-1383های  برون صید شده در سال  درصد فراوانی سنی ماهیان ازون-2شکل 
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 طول چنگالی ماهی جنس نر و ماده  صید شده           ثرحداک    
ترین  مسن  که مربوط به  بودمتر    سانتی 178  و 156ترتیب   هب

بـا  صید شده     ماهی نر   و  سال 27 با    ماده   صید شده  انماهی
میانگین طول چنگالی و وزن کل مـاهی         .بودسن   سال   17

نشـان داده    1در جـدول    و تفاوت آنها در سـنین مختلـف         
بـرون در بیشـتر      فـزایش سـن ماهیـان ازون      با ا  .شده است 

در طـول چنگـالی و وزن        داری تفاوت معنـی  طبقات سنی   
 .)1جدول ( )>05/0p( مشاهده گردیدکل 

 
 .1380-1383های  برون نر و ماده در سنین مختلف صید شده در سال  مقایسه میانگین طول چنگالی، وزن کل و فاکتور وضعیت ماهیان ازون-1جدول 
اد تعد جنس سن

 ماهی
 -حداکثر
 حداقل

 ±انحراف معیار
 وزن ±انحراف معیار p طول چنگالی

 بدن
 -حداکثر
فاکتور  p حداقل

 p وضعیت

 ماده 1
 نر

1 
1 - 5/27 

26 - 7/0 
61/0 - - 37/3 

47/3 - 

 ماده 2
 نر

1 
1 - 5/33 

36 - 35/1 
5/1 - - 59/3 

22/3 - 

 ماده 3
 نر

1 
1 - 58/43 

46 - 06/2 
35/2 - - 49/2 

41/2 - 

 ماده 4
 نر

1 
1 - 5/57 

53 - 67/4 
4 - - 46/2 

69/2 - 

 ماده 5
 نر

1 
1 - 75/67 

68 - 9/4 
35/4 - - 57/1 

38/1 - 

 ماده 6
 نر

7 
5 

105-98 
103- 100 

k   43/2±71/102 
g  14/1±4/101 1/0 h   58/0 ±5 

i   55/0 ±6/5 
6-4 
6-5 3/0 462/0 

54/0 03/0 

 ماده 7
 نر

11 
7 

107-102 
108- 103 

k  69/1±64/104 
g  77/1±86/104 7/0 gh   82/0 ±55/5 

h   79/0 ±43/5 
7-4 
6-4 8/0 485/0 

47/0 7/0 

 ماده 8
 نر

26 
6 

111- 106 
111- 107 

j  26/1±65/108 
fg  72/1±17/109 4/0 fg   24/1 ±42/6 

g   89/0 ±6 
9-4 
7-5 4/0 1 

46/0 4/0 

 ماده 9
 نر

44 
27 

113- 107 
113- 108 

i  59/1±39/111 
fg  5/1±04/111 17/0 fg   32/1 ±57/6 

g   1 ±19/6 
9-5 
9-5 4/0 475/0 

45/0 3/0 

 ماده 10
 نر

84 
44 

125- 112 
119- 113 

h  82/1±5/115 
ef  57/1±91/115 1/0 f   22/1 ±38/7 

f   85/0 ±07/7 
10-5 
9-5 2/0 478/0 

45/0 03/0 

 ماده 11
 نر

64 
24 

130- 118 
121- 117 

g  69/1±98/119 
de  1±71/119 04/0 e   85/0 ±52/8 

e   88/0 ±08/8 
5/10-7 

11-7 4/0 494/0 
47/0 06/0 

 ماده 12
 نر

240 
47 

130- 114 
128- 121 

f  47/2±57/124 
cd  06/2±83/124 0 d   17/1 ±61/9 

d   68/0 ±62/8 
13-4/6 

11-7 5/0 497/0 
44/0 0 

 ماده 13
 نر

149 
19 

140- 111 
135- 125 

e  75/2±13/131 
bc  09/2±84/129 0 c   32/1 ±92/10 

c   55/1 ±21/9 
16-7 
15-7 

051
/0 

484/0 
42/0 0 

 ماده 14
 نر

46 
6 

143- 125 
139-126 

d  92/2±33/136 
b  59/4±67/133 051/0 c   58/1 ±63/11 

b   48/2 ±17/10 
15-8 
14-7 

06/
0 

46/0 
42/0 2/0 

 ماده 15
 نر

23 
2 

146- 137 
5/142- 

142 
c  3/2±26/142 
a  35/0±25/142 3/0 b   49/1 ±13/14 

a   07/0 ±05/13 
17-11 
1/13-

13 
9/0 491/0 

45/0 3/0 

 ماده 16
 نر

6 
1 

155- 145 
 

b  49/4±83/148 
144 - b   12/4 ±17/15 

13 
22-10 

- - 455/0 
44/0 - 

 ماده 17
 نر

2 
1 158- 155 a  12/2±5/156 

156 - 
1a   54/3 ±5/17 

22 
20-15 

- - 459/0 
58/0 - 

 ماده 18
 نر

1 
0  166 - 16  - 35/0 

- - 

 ماده 19
 نر

0 
0  - 

- - -   69/0 
- - 

 ماده 20
 نر

1 
0  170 

- - 34 
-   585/0 

- - 

 ماده 27
 نر

1 
0  178 

- - 33 
-     

                                                 
دار مقایسه بین طول چنگالی و وزن تاس ماهیان مورد مطالعه در سنین مختلف در دو جنس نـر و مـاده                         دهنده عدم تفاوت معنی      حروف مشابه نشان   -1

 ).α=05/0( باشد به تفکیک می

Archive of SID

www.SID.ir



 در تمـام    مقایسه طول چنگـالی و وزن کـل تقریبـاًً          در
)  ساله 11ده و نر     ساله دو جنس ما    11جز ماهیان    هب(سنین  

 وجـود نداشـت    بین دو جنس نر و ماده        یدار تفاوت معنی 
)05/0P> .(داری  مقایسه فاکتور وضعیت تفاوت معنـی      در

 مالحظـه  سـال    10-13 و   6نیز بـین دو جـنس در سـنین          
 ).>05/0P(گردید 

برون براساس  رشد ماهیان ازون الگوی : وزنـرابطه طول  
، لی و وزن کـل مـاهی      طول چنگا   ی رگرسیون  رابطه معادله

ـ های طول   در مقایسه رگرسیونحال  ر هبه. آلومتریک بود
داری بین دو جنس از لحاظ شیب خـط          تفاوت معنی وزن  

      .)3شکل  ()<05/0P( رگرسیون وجود نداشت

ی بـرای دو جـنس نـر و         نفمعادله رشد برتال   :معادله رشد 
 .  محاسبه گردید)5(و ) 4(های  فرمولصورت  هماده ب

)4    (]})87/0 (t +085/0- [ e^ -1{57/197Lt=) نر( 
)5   (]})08/1+ (t067/0- [ e^-1{56/227Lt= ) ماده ( 

با توجه به این معادله حداکثر طول چنگالی در ماهیان          
باالتر از ماهیـان جـنس       بسیار) متر  سانتی 201(جنس ماده   

 .  بود) متر  سانتی77/161(نر 
 افزایش طـول چنگـالی   مقایسه سرعت: رابطه سن و طول   

برون صـید    و ماده ازون  نر  براساس سن ماهی در دو جنس       
 از رشـد    ،تر سنین پایین  شده نشان داد که هر دو جنس در       

کـه در     در حـالی   نـد  یکسـانی برخـوردار بود     طولی تقریباً 
میانگین طول چنگـالی بیشـتری       سنین باالتر ماهیان ماده از    

 ).4شکل (برخوردار بودند 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 .1380-1384های  برون صید شده در سال  رابطه رگرسیونی طول چنگالی و وزن کل ماهیان ازون-3 شکل

 

 
 .1380-1384های   صید شده در سال نر و ماده برون  رابطه سن و طول چنگالی ماهیان ازون-4 شکل

٠

۵٠

١٠٠

١۵٠

٢٠٠

 ۵ ١٠ ١۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠
 )سال( سن      

 

 

 )سانتى متر( طول چنگالى    
نر
ماده

 ٤٧/٠ Ln(x)- ٨٤/٥٢ Y= 
٢=٩٤٥/٠Rماده---

 ٣٤/٤ Ln(x)- ١٨/٤٩ Y=
٢=٩٤/٠ R نر  ___ 

٧١٠n=و

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

 ۵٠ ١٠٠ ١۵٠ ٢٠٠
)سانتى متر( طول چنگالى    

 

 

نر  
ماده

 ٥٤٣٦/١ X ٠٠٥٤/٠ Y= 
٢=٩٢/٠ R  نر       ___

 

 ٥٦٢٢/١ X ٠٠٥٢/٠ Y= 
٢=٩٣٦/٠      R  ماده--- 

 

١٩۴n=و

)کيلو گرم( وزن بدن 

١٩۴n=و

٧١٠n=و
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 برون نر و ماده ازون جنس مقایسه رشد : وزنـرابطه سن  
 داد که دو جنس نـر و مـاده         نشان   براساس وزن کل ماهی   

تقریبـاً  میـانگین وزنـی     از  )  سـال  11زیـر    (در سنین پایین  
 در  ها  میانگین وزنی ماده   که  در حالی  ،یکسانی برخوردارند 

  . )5شکل  (بود ربیشتسنین باالتر 
 
 بحث

 بـرون صـید شـده در       ازون ماهیـان  :اندازه و ساختار سنی   
 و   سال قـرار داشـتند     3-23وب در دامنه سنی      دان رودخانه

هـای زمـانی     هـای سـنی بـرای دوره       ا فراوانـی  بدر مقایسه   
ــه 1968-1965 ــوبینا ک ــط ش ــد،  ) 1989(  توس ــام ش انج

 .دشـ مشـاهده    تـر  تغییرجهتی به سمت طبقات سنی جوان     
نگرایی  جــوارونــدبــرون   ازون موجــودســاختار جمعیتــی

یانگین سن در جنس که م  طوری به ،کند ید می أیجمعیت را ت  
 2/10 سال در مقایسه با 9/10 سال و در جنس ماده 2/7نر 

تریتب برای جنس نر و مـاده در دوره          ه سال ب  4/12سال و   
در حالی که در این مطالعه بـرای        .  بود 1965-1968زمانی  

 12 و   11ب معـادل    تیتر هدو جنس نر و ماده میانگین سن ب       
 بیشـترین   )2002(مطالعـه سـیپا و همکـاران         در .سال بود 
 سال برای جنس نر و طبقه       7 طبقه سنی    مربوط به فراوانی  

ای   مقادیر مقایسه  . سال برای جنس ماده است     11 و   8سنی  
 و ) 1989 وبینا،ش( سال 14 و 11 ،8ترتیب طبقات سنی  هب

ــال 12-14 و 15 ــا، ( س ــه و پوگیرنیت ــد) 1963 لونت  .بودن
دو جنس نـر و     برون صید شده هر      ترین ماهیان ازون   بزرگ
 از نظر سنی ماهیان     1997 در رودخانه دانوب در سال       ماده
 سـاله   24هـای     مـاده  1998-1999 ساله بودند، در سال      18

 حـالی  درنـد    یافت گردید  ای صید شده  ه نیز در بین نمونه   
 ماهیـان  1998ترین ماهیان نر صید شده در سـال         که بزرگ 

. له بودنـد   سا 14 ماهیان نر    1999 ساله بودند و در سال       16
 های مـذکور   طی سال های صید شده در      البته در بین نمونه   

 ساله نیز بودنـد کـه تعیـین جنسـیت          24هایی با سن     نمونه
در نیـز   اله   سـ  22ای  هـ   مـاده  2000در سـال    . نشده بودنـد  

ترین مـاهی نـر      که بزرگ   در حالی  ها مشاهده شدند،    نمونه
ای  اله س 22 سال سن داشت، البته ماهیان       11صید شده تنها    

 . بودند که تعیین جنسیت نشـده بودنـد        ها  نیز در بین نمونه   
تـرین مـاهی     های دریای آزوف بـزرگ     برون ازون درمطالعه

 سال  22 باالی    ماهیان البته     سال سن داشت   48صید شده   
ان صید شده   دامنه سنی ماهی   . صید شده بودند   اتفاقیبطور  
نها در  آ  جمعیت  سال بوده که حداکثر فراوانی     20 تا   9بین  
 درصد  60بیش از    در کلیه موارد،   .باشد  سالگی می  14سن  

سـیپا و   ( نـد  سـال بود   15 تا   13ها بین سنین     هیکل این ما  
تـرین نمونـه     بـزرگ مطالعـه حاضـر      در). 2002همکاران،  

 سال بودنـد،    27 سال و ماهی ماده      17ماهی نر صید شده       
ـ    17از  ته ماهیـان مـاده بـاالتر        الب  در  اتفـاقی طـور    ه سـال ب

 .های صید شده دیده شدند نمونه
 

                    
 .1380-1383های  برون صید شده در سال  رابطه سن و وزن کل ماهیان ازون-5شکل 

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

 ۵ ١٠ ١۵ ٢٠
 )سال( سن      

 
 

 )کيلوگرم ( وزن   
 نر
ماده

 ٦٥٨/٠ - x ٩٣٥٣/٠ Y= 
٢=٩٦٢٥/٠Rماده---

 ٩٣٢/٠ - x ٩٣٥١/٠ Y= 
٢=٨٣٥/٠ Rنر   ___  
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ر ماهیــان مولــد بهــاری و یبــرون از هــر دو ذخــا ازون
از اطالعـات    ).1948 بـرگ، (تابستانی تشکیل شده اسـت      

 بـه ایـن نتیجـه       بـرون  ازونز عالمت زدن ماهیـان      حاصله ا 
برون رودخانه ولگا برای تغذیه به نواحی        رسیدند که ازون  

چنانچـه بـین     .نماینـد  تر دریای خزر مهاجرت مـی      جنوبی
های مولـد بهـاری و تابسـتانی اخـتالف وزن وجـود         گروه

 که در مورد چالباش چنین است،      طوری همان داشته باشد، 
هـا   تواند توجیه کننده اخـتالف بـین داده        پس این عامل می   

ــد ــایر ازون  . باش ــه ذخ ــت ک ــن اس ــین ممک ــرون  همچن ب
در سـاحل ایرانـی بـا        های شـمال دریـای خـزر،       رودخانه

 .)1366 رالوند و رایموند، (یکدیگر مخلوط شوند
مقایسه رشد خطی جـنس نـر و مـاده          : رابطه سن و طول   

سـالگی،   11برون دریای آزوف نشان داد کـه قبـل از       ازون
ها  مادهدر همین دریا    . کنند ها رشد می   تر از ماده   نرها سریع 

هـای سـنی      در تمـام گـروه     از رشد بیشتری نسبت به نرها     
های بـزرگ نـر صـید        در بین نمونه  .  برخوردار بودند  دیگر
تنهـا یـک   ( ترین مـاهی  ، بزرگ)متر  سانتی 170باالی   (شده

ــه ــول  ) نمون ــا ط ــانتی190ب ــد    س ــاهده گردی ــر مش . مت
هـای مـاده     بـرون  از ازون در سنین پـائین     های نر    برون ازون
 از تـر  کوچـک  که در سنین باالتر    حالی ر د هستند تر بزرگ

 ناشـی از بلـوغ زودرس     کـه احتمـاالً   باشند   می ماهیان ماده 
ـ    بودهجنس نر نسبت به جنس ماده        رشـد   خیرأ که باعث ت

 . دنگرد آنها می
برون   ازوناهی ممطالعه در:  وزنـطول   رگرسیونی رابطه

 وزن تفـاوت  ـدانوب معادلـه آلـومتری طـول     ی  رودخانه
ــی ــداد    معن ــان ن ــاده نش ــر و م ــنس ن ــین دو ج  داری را ب

)05/0p>( .  ــاده ــور در جــنس م  R ,2= 44/0رابطــه مزب
2863/1L0151/0W= ــر ــنس نـ  R ,2= 6069/0 و در جـ
2841/2L0001/0W= رابطه رگرسیونی نسبتاً پـائین در       .بود 

بـرای  اسـتفاده از مشـاهده ظـاهری        خاطره  بمزبور  تحقیق  
 محلـی   کـه توسـط صـیادان     اسـت    ماهیـان    یتتعیین جنس 

رسـد روش دقیقـی نباشـد        نظر مـی   ه ب و گرفت میصورت  
 ).2002سیپا و همکاران، (

ـ   بـرای جـنس نـر      این رابطه در این مطالعه      صـورت  ه ب
936/0=2, R5622/1L0052/0 W= ــاده  و ــرای جــنس م  ب

9207/0=2, R5436/1L0054/0 W= ــ ــه   هب ــد ک دســت آم
ــی  ــاوت معن ــا  تف ــنس مش ــین دو ج ــدهداری در ب  ده نش

)05/0P>( ) ـ طول ضریب همبستگی ).3شکل  وزن نیـز   
 و تعیـین سـن توسـط کارشناسـان          بوده  باال در این تحقیق  

های ماهیـان خاویـاری صـورت         مستقر درصیدگاه  یشیالت
صــورت  هبــرون دریــای آزوف بــ مطالعــه ازون در .گرفــت
ـ     ) ر دو جـنس   هـ (تلفیقی   -051/3L5 صـورت  هایـن رابطـه ب

10×365/0W=   کورکوش ( ایزومتریک بود ،  رشدالگوی  و
حتی اگـر    باید خاطر نشان ساخت که       .)1996و پرونینکو،   

دو جنس نر   ی همبستگی برای معادالت آلومتریک      ها شیب
 احتمـاالً    نیز  غیر دقیق  یتجنسو ماده متفاوت باشد، تعیین      

  .شود  ر نمیمنجدار  به اختالف معنی
 تـوان در    مـی  وزن و   طـول بـین   همبسـتگی    ضریب از

ــرون اســتفاده  نیتورینــگ ازونام ــود  و نمــودهب جهــت بهب
راهکـار ارائـه    بـرون    ازونمدیریت صید و افزایش ذخـایر       

نیتورینـگ بایـد بـرای صـید        احـال سیسـتم م     ره به. نمود
سـازماندهی   نیز و آزمایشی سیستماتیک     )شیالتی (تجاری
 ).2002و همکاران، سیپا ( شود

ازون  دست آمـده در مـاهی   همعادله برتالنفی ب  : معادله رشد 
ـ  مـاده جنس برای ی دانوب   رودخانهبرون    cm صـورت  هب

6/191 L∞=، 054/0  K=0 = -10و t 2=69/0با R برای و
 -10و=cm 5/193L∞=،  051/0  K صـورت  هجنس نر ب

=. t   2= 77/0باR 2002سیپا و همکاران،  (دست آمد هب(. 
بـرون    ازون جمعیـت دسـت آمـده در مـورد       همعادله رشد ب  

ش شـده اسـت   گزار =cm 201 L∞=،  06/0K  بادانوب
بـرون دریـای      ازون ایـن معادلـه در    ). 1951 ون برتالنفی، (

ــا آزوف  0=372/0 و  =cm 8/153L∞=، 172/0K  بـ

t ــزارش شــده اســت ــو، ( گ ــوش و پرونینک  .)1996کورک
  توسـط سـیپا و همکـاران       دسـت آمـده    ههای ب  مقایسه داده 

 ونته و پوگیرنیتـا   لدست آمده توسط     ههای ب  داده  با )2002(
معادلـه ون     و )1980(  واسیلیسکو و استانسـیویو    ،)1963(
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 سـال   35داری را در طـی       های رشد معنی   تفاوت برتالنفی
تحقیـق   در ).2002 سـیپا و همکـاران،   (گذشته نشان نـداد   

ــه  ،=∞cm 56/227 Lصــورت  حاضــر ایــن پارامترهــا ب

067/0K= 0=-08/1 و t   بــــرای جــــنس مــــاده و
cm57/197L∞= ، 085/0 K= 0= -87/0 وt  برای جنس
 .دست آمد هنر ب

منحنـی رشـد براسـاس معادلـه رشـد          تجزیه و تحلیل    
برون صید شـده از دریـای        های ازون  برتالنفی در نمونه   ون

 ماهیان  میانگینن وزـطول  آزوف نشان داد که پارامترهای 
های سنی    تر از همه گروه     سال قبل بزرگ   70 ه در صید شد 

 و کمتـرین اخـتالف      یشترینب. اند است که اخیراً صید شده    
و  تـر  ترتیب در ماهیان مسـن     هب نرخ رشد ماهیان مزبور    در

 یکی از عوامل بارز تقلیل نرخ  .تر مشاهده شد   ماهیان جوان 
برون تغییر در اکوسیستم دریای آزوف در        رشد ماهی ازون  

ــهبیشــترایــن تغییــرات  .اخیــر اســتدهــه  ــ  ب ثیر أدلیــل ت
ـ        فعالیت  در سـاختار    یهای انسانی است که منتج به تغییرات

 تغذیـه ماهیـان خاویـاری       بـه دنبـال آن    جامعه جانوری و    
 )1994  سـیمونوف و همکـاران،     ؛1991ولویک،  (گردد   می

برون صید شده    های ازون   نمونه رسد در مورد   نظر می  هکه ب 
 . صادق باشد  نیز اکوسیستم آن و دریای خزراز
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Abstract 
    This paper is presenting the results of four years biometric study on the growth rate ,the length–
weight relationships and age composition of 194 male and 710 female stellate sturgeon fish in the the 
south-eastern part of Caspian sea during 1380-1384 years. The maximum age frequencies for male and 
female were 9-13 and 12-13 years, respectively. Brood fishes more than 15 years have made little 
proportion of total catch. The oldest and largest individuals for male were 17 years and 156 cm and for 
female 27 years and 178 cm. The growth model of sexes were negative allometric. The age-fork length 
and age- total weight relationships had high correlation .This results can be used in the monitoring of 
stellate sturgeon in the Caspian sea and trying to evaluate the stocks. 
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