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 1393 بهار، اولوم، شماره سجلد 
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  هاي جنوب غربی دریاي خزر (استان گیالن)بررسی وضعیت استحصال خاویار در صیدگاه
 

  4و الهام میررسولی 3پورنیکتا مهدي 2،سیدیوسف پیغمبري ،1نسبمرادي امیرعلی *

  ،برداري صید دانشگاه هرمزگان، بندرعباستولید و بهره -دانشجوي دکتري شیالت 1
  وم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،دانشگاه عل ،استادیار گروه شیالت 2

  ،شگاه محیط زیست کرجنشناسی آبزیان شیالت داارشد بومکارشناسی دانشجوي 3
  شیالت دانشگاه پیام نور، گرگان گروه ارشدکارشناس 4

  17/6/1392 تاریخ پذیرش:؛  29/8/1391 تاریخ دریافت:
 

  1چکیده
هاي جنوب غربی دریـاي خـزر هدف از این مطالعه بررسی وضعیت استحصال خاویار در صیدگاه

هـاي ، از داده1388تـا  1384هـاي سال در طول سـال 5ین منظور به مدت اهباشد. ب(استان گیالن) می
هاي حاصل از صـید ایـن یان خاویاري، دادههاي ماهحاصل از صید تورهاي گوشگیر ثابت در صیدگاه

عدد مـاهی  1361ها با تور پره و همچنین کشفیات یگان حفاظت استفاده گردید. در پایان تعداد ماهی
 60عـدد دراکـول،  410برون، عدد قره 788خاویاري مولد ماده (داراي خاویار) صید گردید که شامل 

بـه  1652بود. میزان خاویـار استحصـالی از مقـدار  عدد فیل ماهی 33عدد شیپ و  70عدد چالباش، 
دهد. رابطه بین میزان خاویار و زمان به درصد کاهش را نشان می 44کیلوگرم رسیده و حدود  06/925

). بعالوه روند میزان خاویار به  =015/0Pدار بود (صورت خطی و داراي همبستگی منفی، باال و معنی
 ). =514/0Pتقریبا ثابت بود ( 2) ولی در ناحیه  =016/0Pش یافته (به شدت کاه 1آمده در ناحیه دست 

ماهی قره برون و چالباش به ترتیب بـا مربوط به بیشترین و کمترین میزان خاویار استحصالی همچنین 
و  90/72و خاویار فشـرده بـا  1درصد بود. از نظر فراوانی نسبی (درصد) خاویار رقم  19/4و  60/66
داري در سطح تیب بیشترین و کمترین میزان را تشکیل دادند که داراي اختالف معنیدرصد به تر 27/3

                                                
   ab88@yahoo.commoradinas مسئول مکاتبه: *

 وتاه علمیگزارش ک
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دهـد کـه میـزان خاویـار تولیـدي در ). نتایج حاصل از این مطالعـه نشـان مـیP>05/0بودند ( 05/0
هاي جنوب غربی دریاي خزر (استان گیالن) به شدت رو به کاهش بوده و این مشکل بیـانگر صیدگاه

  باشد.می اري و تولید خاویار در دریاي خزریر ماهیان خاویکاهش در ذخا
  

  استان گیالن، دریاي خزر کمیت، ماهیان خاویاري، استحصال خاویار، کلیدي: هايواژه
  

  مقدمه
هاى آبى جهان بوده که محیطى مناسب بـراى زنـدگى اکوسیستم فردترین به یکى از منحصرخزر  يدریا
تـرین و گونـه بسـیار مهـم از مهـم 5باشد که از این بین گونه ماهی می 114جنس،  64خانواده،  21و رشد 

چالبـاش )، Huso husoهاي فیل مـاهی (ترین ماهیان خاویاري به ناممرغوبارزشمندترین ماهیان جهان و 
)Acipenser guldenstaedtiیپ (ـ)، شA. nudiventrisبـرون ()، قرهA. persicusرون ـبـ) و ازون
)A. stellatus( سـتاريهاي کشورمان زیست میدر حوضه جنوبی این دریا و آب) و همکـاران کنند ،

ین و اسـیدهاي چـرب ینظیر و غنی از پـروت) که به دلیل داشتن گوشت بسیار لذیذ و خاویار بی2004
از اهمیت شیالتی بسیار زیـاد از نظـر گوشـت و  3اشباه نشده مخصوصا اسیدهاي چرب خانواده امگا 

توانند ارزآوري زیادي بـراي کشـورمان داشـته باشـند. ) و می2002ردارند (وبستر و لیم، خاویار برخو
هاي آبی از عوامل مهم کاهش جمعیت ایـن ماهیـان در صید غیرقانونی، عدم نظارت بر صید و آلودگی

باشد، به طوري که مراکز تکثیر و بازسازي ذخایر در تامین مولدین خود بـا مشـکالت دریاي خزر می
هـاي ماهیـان ي مواجه هستند. عالوه بر این به دلیل تاثیر فاکتورهاي انسانی و طبیعی بـر جمعیـتجد

؛ 2008هاي تولیدمثل تخریب شـده اسـت (عفـت پنـاه و فالحتکـار، درصد محیط95تا  80خاویاري، 
 هدرصد کل ماهیان خاویاري صـید شـد 90با این وجود در حال حاضر حدود  ).1997بیرستین و همکاران، 

هـاي درصد در دریاي سیاه و سایر قسـمت 1درصد در دریاي آزوف، کمتر از  5تا  3از این دریاست. 
  ).1383، و همکاران دهند (ستاريدرصد را به خود اختصاص می 3تا  2جهان نیز 

گردد که در بازارهـاي هایی است که به مواد تناسلی ماهیان ماده اطالق میتخم، اشبل و خاویار نام
ماهیـان خاویـاري آوري شده و عملمعروف است و در واقع تخم نمک سود شده  Caviarبه  جهانی
درصد مواد چربی، مقدار کمی  20تا  16درصد پروتئین،  36تا  26که ترکیب شیمیایی آن شامل است 

درصد مواد معدنی شامل فسـفر، کلسـیم، پتاسـیم،  2تا  1مواد هیدروکربنه (کمتر از یک درصد) و بین 
هـاي و ویتـامین E و  A،C ،Dهـاي باشد. همچنین حاوي مقادیر زیادي از ویتـامینزیم و آهن میمنی
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درصـد آن را آب شـامل  50و اسید فولیک و حدود  12Bو  1B ،2B ،6Bهاي از جمله ویتامین Bگروه 
برون، هچالباش و قربه خاویار  .است متغییر سال فصل و ماهی هايگونه به بسته فوق ارقام که شودمی

بنـدي بهترین نوع خاویار از لحاظ رقمگویند. سورگا و  بلوگابرون به ترتیب ازونفیل ماهی و و  آسترا
میـانگین خاویـار باشـد. بـرون مـیدان، خاویار فیل ماهی ولـی از لحـاظ ارزش غـذایی خاویـار ازون

 5/4، 8/4، 5/3، 9/12یب برون به ترتبرون و ازونفیل ماهی، چالباش، شیپ، قرهاستحصالی از هر عدد 
). با توجه به ارزش خاویار و اهمیت آن از نظر اقتصادي در 2005باشد (بهمنی، کیلوگرم می 2/0-6و 

هاي جنوب غربی دریاي خـزر (اسـتان گـیالن) وضعیت استحصال آن در صیدگاهاین مقاله به بررسی 
  پرداخته شده است.

  
  هامواد و روش

و در استان گیالن انجام گرفت  1388تا  1384هاي سال در طول سال 5در این مطالعه که به مدت 
هاي حاصل از صـید تورهـاي گوشـگیر )، به منظور برآورد وضعیت استحصال خاویار از داده1(شکل 

هاي حاصل از )، داده2صیدگاه ناحیه  10و  1صیدگاه ناحیه  12هاي ماهیان خاویاري (ثابت در صیدگاه
) و همچنـین کشـفیات یگـان 2صیدگاه ناحیه  28و  1صیدگاه ناحیه  28ور پره (ها با تصید این ماهی

فـروردین  1حفاظت استفاده گردید. در طی فصول مجاز صید ماهیان خاویاري که شامل فصـل بهـار (
 29بهمن تا  1آذر) و فصل زمستان ( 30شهریور تا  20خرداد)، اواخر تابستان و فصل پاییز ( 20لغایت 

نوع تور که شامل تورهاي گوشگیر ثابت مخصـوص  3شد، براي صید ماهیان خاویاري از بااسفند) می
، تورهاي گوشگیر ثابت مخصوص صید فیل ماهی با شماره نـخ D 210/18صید دراکول با شماره نخ 

6/D 210 برون، چالباش و شیب) با شماره ها (قرهو تورهاي گوشگیر ثابت مخصوص صید دیگر گونه
ستفاده شد. الزم به ذکر است که اندازه چشمه از گره تـا گـره مجـاور بـراي تورهـاي ا D 210/21نخ 

متر، تورهاي گوشگیر ثابت مخصوص صید فیل ماهی سانتی 10گوشگیر ثابت مخصوص صید دراکول 
برون، چالباش و شیب) ها (قرهمتر و براي تورهاي گوشگیر ثابت مخصوص صید دیگر گونهسانتی 25
 ماهیـان خاویـاري، هـايصیدگاه به ماهیان حمل و صید از ر نظر گرفته شده است. پسمتر دسانتی 15

گردیدنـد.  گیـريکیلـوگرم انـدازه 1و  متـرسـانتی 1 دقت ترتیب با به کل وزن و کل طول پارامترهاي
هـا همچنین به منظور استحصال خاویار جهت تعیین نوع رقم آن به وسیله یک چاقوي تیز شکم ماهی

  اویار استخراج گردید.خ شکافته و
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از آزمون ناپارامتریک کاي اسکوئر  جهت تعیین فراوانی نسبی (درصد) بین انواع خاویار استحصالی
)Chi-square میزان خاویار و زمان از همبستگی پیرسون با استفاده ) و همچنین براي تعیین رابطه بین

  استفاده گردید. SPSS 19.0افزار از نرم

  
هـاي سـیاه هاي پره و مربعهاي خاکستري صیدگاهجغرافیایی مکان مطالعاتی در دریاي خزر (دایره موقعیت -1شکل 

  دهند)هاي خاویاري را نشان میصیدگاه
  

  نتایج
عدد ماهی خاویاري مولـد مـاده (داراي خاویـار) صـید  1361به طور کلی تعداد  پژوهشدر پایان 

عـدد  A. stellatus ،(60عـدد دراکـول A. persicus ،(410 )بـرون (عـدد قـره 788گردید که شامل 
) H. husoعدد فیـل مـاهی ( 33) و A. nudiventrisعدد شیپ A. guldenstaedti ،(70 )چالباش (

عدد از ماهیـان خاویـاري مـاده صـید شـده از  1361سنجی نتایج به دست آمده از بررسی زیستبود. 
 1در جـدول  1388تـا  1384هـاي ر طول سالهاي جنوب غربی دریاي خزر (استان گیالن) دصیدگاه

  نشان داده شده است.
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  هاي استان گیالندامنه، میانگین، انحراف معیار طول و وزن براي ماهیان خاویاري ماده صید شده در صیدگاه -1جدول 
  وزن کل (کیلوگرم)  متر)طول کل (سانتی    

  حداکثر  حداقل  تعداد  نام گونه
انحراف ±میانگین

  معیار
  حداکثر  حداقل

 ±میانگین

  انحراف معیار
  Acipenser persicus(  788  123  239  03/17±09/182  12  52  05/7±25/31قره برون (
  Acipenser stellatus(  410  114  187  74/11±41/147  5  30  96/3±73/12دراکول (
  Acipenser guldenstaedti(  60  130  205  00/17±63/160  13  53  62/8±22/25چالباش (
  Acipenser nudiventris(  70  151  285  82/18±36/195  15  65  27/9±04/40شیپ (

  Huso huso(  33  135  345  54/35±97/254  77  452  20/68±97/159فیل ماهی (
  

هاي جنوب هاي ماهیان خاویاري ماده صید شده از صیدگاهدرصد خاویار استحصالی از انواع گونه
نشان داده شـده اسـت.  2در شکل  1388تا  1384هاي غربی دریاي خزر (استان گیالن) در طول سال

 19/4درصد بیشترین و مـاهی چالبـاش بـا  60/66گردد ماهی قره برون با طوري که مالحظه میهمان
  اند.درصد کمترین میزان خاویار را تشکیل داده

  

  
گـیالن در طـول هـاي اسـتان هاي ماهیان خاویاري از صیدگاهدرصد خاویار استحصالی انواع گونه - 2شکل 

  1384- 88هاي سال
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از مقـدار  1388تـا  1384هـاي هاي استان گیالن در طول سالمیزان خاویار استحصالی از صیدگاه
دهد. رابطه بین میزان خاویـار درصد کاهش را نشان می 44کیلوگرم رسیده و حدود  06/925به  1652

  ).3) (شکل P=015/0ار بود (دو زمان به صورت خطی و داراي همبستگی منفی، باال و معنی
  

  
  1384-88هاي هاي استان گیالن در طول سالروند کاهش میزان خاویار استحصالی از صیدگاه -3شکل 

  
طـوري دهد. همـاناستان گیالن را نشان می 2و  1شکل زیر میزان خاویار به دست آمده از نواحی 

 2) ولـی در ناحیـه P=016/0ش یافتـه (به شدت کـاه 1که از شکل پیداست روند میزان آن در ناحیه 
  ).4) (شکل P=514/0باشد (تقریبا ثابت می

  

  
  1384-88هاي هاي استان گیالن در طول سالصیدگاه 2و  1میزان خاویار استحصالی از نواحی  -4شکل 
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هـاي فراوانی نسبی (درصد) انواع خاویار استحصالی از ماهیان خاویاري ماده صید شده از صیدگاه
نشان داده شـده  5در شکل  1388تا  1384هاي جنوب غربی دریاي خزر (استان گیالن) در طول سال

درصد بیشـترین و خاویـار فشـرده بـا  90/72با  1گردد خاویار رقم طوري که مالحظه میاست. همان
ي خاویـار هـافراوانی نسبی (درصد) انـواع رقـم اند.درصد کمترین میزان خاویار را تشکیل داده 27/3

  ).P>05/0بودند ( 05/0داري در سطح با هم داراي اختالف معنی استحصالی
  

  
  1384-88هاي هاي استان گیالن در طول سال. فراوانی نسبی (درصد) رقم خاویار استحصالی از صیدگاه5شکل 

  
  بحث

کمتـرین درصـد  19/4درصد بیشترین و ماهی چالباش با  60/66در این مطالعه ماهی قره برون با 
در استان گلستان که عنوان کرده  ،)2011اند که با نتایج فرحی و همکاران (میزان خاویار را تشکیل داده

برون اسـت، همخـوانی دارد. ایـن نتـایج درصد خاویار این استان مربوط به ماهی قره 48بودند حدود 
هـاي ماهیـان خاویـاري در نـهبرون از نظر خاویاردهی در بین سایر گونشان از اهمیت باالي ماهی قره
  حوضه جنوبی دریاي خزر دارد.

هاي جهان حاکی از کاهش شدید ذخایر آن متاسفانه روند بررسی میزان صید ماهیان خاویاري در آب
ترین زیستگاه آن (دریاي خزر) دارد به طوري که میزان کل صید جهـانی از در چند دهه اخیر در اصلی

کاهش یافته و این سـیر  60هزار تن در اوایل دهه  19به حدود  1349هزار تن در سال  30رقم حدود 
) A. nudiventris( طوري که در دریاي خزر چند سالی است که مولد شیپ ،نزولی همچنان ادامه دارد
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گردد. کاهش شدید ذخایر باارزش این ماهیان سبب شـد کـه کلیـه ایـن به تعداد خیلی اندك صید می
در معرض خطر اتحادیه بین المللـی حفاظـت از طبیعـت (آي یـو سـی ان،  ماهیان در فهرست ماهیان

هاي گیاهی و جانوري در معرض خطـر ) و در لیست ضمائم کنوانسیون نظارت بر تجارت گونه1996
  ) قرار گیرند.CITESانقراض (
ن هاي استان گیالآید میزان خاویار استحصالی از صیدگاهبرمی 4و  3هاي طوري که از شکلهمان

دهد. و این روند کاهشی در درصد کاهش را نشان می 44حدود  1388تا  1384هاي در طول سال
باشد، که باید به بررسی دالیل آن (شرق استان) می 2(غرب استان) بسیار شدیدتر از ناحیه  1ناحیه 

ویاري پرداخت. همچنین همین شرایط براي دو استان دیگر (مازندران و گلستان) که صید ماهیان خا
گردد، حکمفرماست. طوري که پیغمبري و همکاران صورت گرفته و بالطبع خاویار استحصال می

 9278هاي استان گلستان از مقدار گزارش نمودند میزان استحصال خاویار در صیدگاه)، 2011(
درصد کاهش پیدا کرده است که  15/78یعنی  2009کیلوگرم در سال  2027به  2006کیلوگرم در سال 

 64000سال مقدار خاویار تولیدي کشورمان از  9در مدت به طور کلی  نشان از وضعیت بحرانی دارد.
درصد) رسیده است (سالنامه آماري شیالت ایران،  64کیلوگرم (کاهشی در حدود  2300کیلوگرم به 

  ).2) (جدول 2008
  

  1379-1387هاي . میزان خاویار تولیدي در کشورمان و ارزش آن در سال2جدول 
  2300  6600  9980  9100  38400  58800  46000  71000  64000  میزان خاویار (کیلوگرم)

  8752  7/14265  13623  13327  37235  35792  24510  44000  40100  ارزش (هزار دالر)

 
 1387هاي اخیر، کشورمان در سال به خاطر کاهش استحصال خاویار در سال 2با توجه به جدول 

هزار دالر ضرر دیده است که نشـان  7/231604بابت عدم صادرات آن، حدود از  1379نسبت به سال 
طلبد. با توجه به اظهارات از ارزش باالي قیمت خاویار در جهان دارد و توجه ویژه مسئولین امر را می

)، در صورت تداوم وضع موجود، میزان صید ماهیان خاویاري بالغ و تولید خاویـار 2008پورکاظمی (
به صفر خواهد رسید. طبق نظر محققین از دالیل اصلی ایجـاد ایـن شـرایط،  1400سال  کشورمان در

رویـه و غیـر مسـئوالنه، آلودگی آب دریاي خزر، صید بـی ،عواملی مانند تفکیک کشور شوروي سابق
ها براي استفاده از آب رودخانهها، ها روي رودخانهریزي طبیعی، ایجاد سد و پلهاي تخمتخریب محل

هـاي شرایط نامناسـب زیسـت محیطـی در اثـر ورود فزاینـده آالینـده در نهایترف کشاورزي و مصا
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؛ تـوکلی و 2002توان نام برد (کیوان، را می داخل این اکوسیتم باارزشه کشاورزي و شهري ب ،صنعتی
ر بـاال شوند بنا به دالیل ذکر شـده دها می). تعداد معدودي مولد هم که وارد رودخانه2009همکاران.، 

هـاي گردند. در این راستا، مطالعات فدایی و همکـاران و اللـویی در رودخانـهریزي نمیموفق به تخم
سفیدرود، تجن و گرگانرود در زمان مهاجرت ماهیان خاویاري نشان داد که اثري از وجود بچه مـاهی 

امروزه  که طوري . به)1996؛ اللویی، 1999ها نیست (فدایی و همکاران، حاصل از تکثیر طبیعی در آن
رود (بهمنـی و مـی شمار به ارزش با هاياین گونه ذخایر حفظ جهت موجود روش تنها مصنوعی تکثیر

دلیل شرایط اشـاره شـده ه تکیه بر افزایش تولید این منابع در حال حاضر ب .)2011یوسفی جوردهی، 
وري امل تولید یا همان بهرهوبهینه از عباید به افزایش قدرت تولید و استفاده  بنابراین ،مقدور نمی باشد

اهتمـام الزم بـه  دلیل باال بودن ارزش محصـول صـید یعنـی خاویـار،ه متکی بود. در صنعت خاویار ب
هاي اجرایی که بـه اصـالح ها و برنامهه طرحیوري صورت نگرفته است. امروز اراافزایش و ارتقا بهره

در هـاي جـاري و مشارکت مردمی، کـاهش هزینـه هاي انجام کار، کاهش تصدي دولت، توسعهروش
نتایج حاصل از این مطالعـه . وظیفه همگانی است، گردد وري از منابع محدود منجرافزایش بهره نهایت

هاي جنوب غربی دریـاي خـزر (اسـتان گـیالن) بـه صیدگاهدهد که میزان خاویار تولیدي در نشان می
اهش در ذخایر ماهیـان خاویـاري و تولیـد خاویـار در شدت رو به کاهش بوده و این مشکل بیانگر ک

 باشد.دریاي خزر می
  

  سپاسگزاري
هاي پره استان وسیله از اداره کل شیالت و مراکز صید و فرآوري ماهیان خاویاري و صیدگاهینه اب

عمل ههمکاري نمودند، تقدیر و تشکر ببا ما که در انجام این تحقیق  کسانیو همچنین کلیه گیالن 
 آید.یم
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