اقیانوسشناسی /سال یازدهم /شماره  /41بهار 1-10/10/1399
DOI: 10.29252/JOC.2019.10.2073
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 -1دانشجوی دکتری تخصصی صید و بهره برداری آبزیان ،گروه شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان،
ایران.
 -2گروه شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران ،پست الکترونیکیs.gorgin@Gmail.com :
 -3گروه شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 -4دانشیار پژوهشی ،اداره کل شیالت مازندران ،بابلسر ،ایران.
 -5گروه آمار ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران
 -6دانشیار پژوهشی ،پژوهشکده اکولوژی دریایخزر ،ساری ،ایران
تاریخ دریافت98/11/5 :

* نویسنده مسوول

تاریخ پذیرش99/2/24 :

چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر تغییر اندازه چشمه بر میانگین طولی و وزنی ،فراوانی کیلکا ماهیان صید شده در
اردیبهشت ماه سال  1397در بندر صیادی بابلسر صورت گرفت .در این رابطه ،بهوسیله چهار فروند شناور صیادی
با کمک تورهای مخروطی باالرو در اندازهچشمههای مختلف  9 ،8 ،7و ( 10گره تا گره مجاور) طی  33بار
تورریزی در عمق  40-50متری اقدام به صید شد .سپس بعد از شناسایی گونه ماهیان صید شده ،طول کل و وزن
نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که در هر  4تور بیشترین درصد فراوانی صید مربوط به دامنه
طولی  11/5تا  12/5سانتیمتر میباشد .دامنه طولی  6/5 – 7/5در چشمههای  7و  9؛ دامنه طولی  7/5 – 8/5در
چشمه 9؛ دامنه طولی  14/5 – 15/5در چشمه  7و دامنه طولی  15/5 – 16/5در چشمههای  7و  8و  9مشاهده
نشد.
توزیع فراوانی طولی کیلکای معمولی صید شده با تور قیفی با  4اندازه چشمه مختلف مشابه بود و اختالف معنی-
داری بین میانگین طول کیلکای معمولی صید شده با اندازهچشمههای مختلف مشاهده نشد و بیشترین فراوانی در
تور با چشمه  8میلی متر با میانگین فراوانی  954عدد می باشد و نتایج بررسی همبستگی بین اندازهچشمه و طول
کل نشان داد که همبستگی معنیداری بین اندازهچشمه و طول کل کیلکای معمولی مشاهده نشد که بیانگر آن است
اندازهچشمه تعیینکننده میزان طول کل نمی باشد و تور به هیچ عنوان به طور انتخابی عمل نمیکند.

کلمات کلیدی :تور مخروطی باالرو ،کیلکاماهیان ،اندازه چشمه ،دریایخزر.
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بررسی اثر اندازه چشمه بر کیلکا ماهیان صید شده تورهای
مخروطی باالرو در بندر صیادی بابلسر

نوده شریفی و همکاران  /بررسی اثر اندازه چشمه بر کیلکا ماهیان صید شده تورهای مخروطی باالرو در بندر صیادی بابلسر

گونه و زیر گونه از مهمترین ماهیان دریایخزر میباشند
(کریمی .)1397 ،کیلکاماهیان جزو گروه ماهیان دریازی و از
خانواده شگماهیان ( )Clupeidaeمیباشند (جانباز و همکاران،
 ) 1397که شامل سه گونه کیلکایآنچوی ( Clupeonella
 ،)engrauliformis Svetovidov, 1904کیلکایمعمولی

همچون مطالعات کریمی ( )1397که به بررسی ترکیب و
فراوانی میانگین طولی کیلکا ماهیان صید شده توسط تورهای
مخروطی باالرو در بندر صیادی امیرآباد (ایران) پرداخته است
که در جهت بروز رسانی تغییرات احتمالی مورد نیاز در ساختار
تور صورت گرفته است که اطالعات اندکی را در اختیار صیادان

( )Clupeonella cultriventris Bordin, 1941و کیلکای
چشمدرشت ( )Clupeonella grimmi Kessler, 1877میباشند
(فضلی .) 1369 ،کیلکا ماهیان نقش و جایگاه مهمی هم در صید
و هم از نظر تامین غذای آبزیان مثل ماهیان خاویاری و

قرار میدهد.
علت انتخاب تور با چشمه های بزرگتر اینست که اوالً تور
استاندارد صید کیلکا در گذشته  8میلیمتر بوده که بهتدریج این
اندازه چشمه کوچکتر و  7میلی متر شده و از طرفی در گذشته

بخصوص فک دریایخزر دارد ( .)Mamedov, 2008این ماهیان
علیرغم جثه کوچک خود ،از نظر ارزش غذایی و انرژیزایی
حاوی مقادیر زیادی از ترکیبات پروتئینی ،ویتامین و مواد معدنی
میباشند (عشریه .)1397 ،ماهیان کیلکا از ذخایر با ارزش
اقتصادی دریایخزر محسوب میشوند که نقش مهمی را در
زنجیره غذایی آن ایفا میکنند (پرافکنده حقیقی .)1388 ،صید
کیلکاماهیان در دریایخزر توسط شناورهای صیادی مجهز به
نور زیرآبی و تور قیفی حدوداً سه دهه پیش در ایران آغاز شد.
کیلکای معمولی حدود  2درصد صید را تشکیل میداد (بشارت

غالب صید ماهی آنچوی بوده ولی در حال حاضر غالب صید
کیلکای معمولی است که نسبت به کیلکایآنچوی اندازه
بزرگتری دارد ،لذا با تغییرات که در وضعیت کیلکاماهیان
مشاهده میشود ،ب ا توجه به مطالب بیان شده و عدم وجود
اطالعات کافی روزآمد شده در رابطه با روش صید کیلکاماهیان
و از طرفی تغییر ساختار جمعیتی کیلکاماهیان ،تصمیم گرفته شد
تا با بررسی ابعاد مختلف صید با تور مخروطی باالرو ،ضمن
روزآمد کردن و استانداردسازی این روش صید ،کارایی آن را
نیز تا حد امکان افزایش داد .از طرفی تنظیم اندازه چشمه می-

و خطیب .)1372 ،این نسبت در سالهای بعد به شدت تغییر
یافت و فراوانی نسبی این گونه به بیش از  95درصد در سال
 1388افزایش یافت (جانباز و همکاران.)1393 ،
نظر به اهمیت نور در زندگی آبزیان و با توجه به ویژگی
رفتاری برخی از انواع ماهیان از جمله کیلکاماهیان که جذب
نور می شوند ،استفاده از نورهای مصنوعی در صید و صیادی به-
کار گرفته شد .استفاده از نور مصنوعی یکی از پیشرفتهترین
روش هایی است که با کنترل رفتار ماهی در ماهیان دارای قابلیت
نورگرایی مثبت نظیر کیلکاماهیان مورد توجه قرار میگیرد

تواند با کاهش صید ماهیان نابالغ باعث حفظ اکوسیستم و
مدیریت صحیح ذخایر آبزیان شود .لذا با تغییرات که در
وضعیت کیلکا ماهیان مشاهده میشود ،تحقیق حاضر به بررسی
تغییر اندازه چشمه بر میانگین طولی و فراوانی کیلکاماهیان صید
شده تورهای مخروطی باالرو در بندر صیادی بابلسر میپردازد.

 .1مقدمه

 .2مواد و روشها
تحقیق حاضر در اردیبهشت ماه سال  1397در بندر بابلسر با

طول و عرض جغرافیایی  36˚ 43ˈ Nو  52˚ 29ˈ 30" Eانجام
گرفت (شکل .)1

( .)Kasetsart, 2011طی سال های اخیر ،ترکیب گونهای
کیلکاماهیان دستخوش تغییراتی شده؛ بهطوریکه کیلکایآنچوی
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دریایخزر ،بزرگ ترین حوضه بسته آبی دنیا ،در قاره اوراسیا
واقع شده و فرورفتگی وسیعی را در پوسته زمین اشغال کرده
است که  27متر پایینتر از سطح آبهای آزاد قرار داشته و
حجم آب آن بـا میـانگین عمـق  208متر به  78000کیلومتر
مکعب میرسد (قربانی .)1391 ،در دریایخزر صد گونه و زیر
گونه مختلف ماهی ها شناسایی شده است که شگماهیان با 18

کاهش شدیدی به همراه داشته و امروزه کیلکای معمولی با 99
درصد صید  ،گونه غالب را شامل میشود (عشریه.)1397 ،
تحقیقات پیشین در مورد کیلکاماهیان در جنوب دریایخزر
روی پراکنش (بشارت و خطیب1372 ،؛ رضوی صیاد)1372 ،؛
ارزیابی ذخایر و صید (امیری1397 ،؛ فضلی و همکاران)1381 ،
صورت گرفته است .اما علی رغم تغییر ساختار جمعیتی و گونه
صید ،ساختار و اندازه چشمه تور و ...هیچ تغییری نکرده و
همانند سابق مورد استفاده قرار میگیرد .مطالعات اندکی
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ابتدا حداکثر فراوانی طولی ،وزنی و فراوانی کیلکاماهیان صید
شده در تور با اندازه چشمههای  9، 8، 7و  10میلی متر بررسی
شد .سپس دادههای بدست آمده توسط نرمافزار
( R )Windows،i386,3.5.1صورت گرفت و همچنین برای رسم
نمودارها از نرمافزار  Excelنسخه  2010استفاده شد.

در این تحقیق تعداد  27610ماهی از بندر بابلسر استان
مازندران صید شد که  27592ماهی جزو  3گونه از خانواده کیلکا
ماهیان بود .نتایج نشان داد که از بین  3گونه 27563 ،عدد کیلکای
معمولی 9 ،عدد کیلکای آنچوی و  20عدد کیلکای چشم درشت
را شامل میشد که گونه کیلکای معمولی بیشترین درصد فراوانی
و کیلکای آنچوی کمترین درصد فراوانی را در ترکیب صید
داشت .همچنین نتایج نشان داد که در هر  4تور بیشترین درصد
فراوانی صید مربوط به دامنه طولی  11/5تا  12/5سانتیمتر می
باشد و دامنه طولی 6/5 – 7/5در چشمههای  7و 9؛ دامنه طولی

شکل  :1موقعیت جغرافیایی بندر صیادی بابلسر

الزم به ذکر است که با توجه به آنکه زمان تحقیق حاضر در
فصل ممنوعیت صید کیلکا ماهیان بوده است؛ مجوزهای الزم از
اداره کل شیالت استان مازندران گرفته شد .نمونه برداری طی 33
بار تورریزی توسط چهار فروند شناور صیادی کیلکاگیر با استفاده
از تورهای مخروطی باالرو در اندازهچشمههای  9 ،8 ،7و  10در
عمق  40-50متری و با المپها و تور قیفی متداول صیادی

 7/5 – 8/5در چشمه 9؛ دامنه طولی 14/5 – 15/5در چشمه  7و
دامنه طولی  15/5 – 16/5در چشمههای  7و  8و  9مشاهده نشد
(جدول .)1

صورت گرفت .مدت زمان تورریزی بین  10-20دقیقه متغیر و
وضعیت جوی در زمان صید کامالً آرام و وضعیت ماه کامال
باریک و در اولین روز ماه قمری بود .جهت تمرکز ماهیان از 2
المپ فریب (مانیکا) 1500وات ) که المپهای متداول صید و با
شرایط صید طبیعی هستند ،استفاده شد .ماهیان صید شده مستقیماً
در داخل سطلهای بزرگی که جهت جمعآوری ماهیان صید شده
تهیه شده بود تخلیه شدند .کیلکاماهیان صید شده با استفاده از
کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی شدند ( Fishcer and Bianchi,
 .)1984توده صید شده تفکیک و شمارش و اطالعات آن در فرم-

جدول  :1درصد فراوانی کیلکای معمولی بندر صیادی بابلسر در چشمههای مختلف
اندازه چشمه

های در نظر گرفته شده برای این منظور ثبت شد .برای این منظور
اندازهگیری طولکل با استفاده از تخته بیومتری با دقت  1میلیمتر
و وزن ماهیان صید شده با ترازوی دیجیتال با دقت  0/1گرم
اندازهگیری و در فرم ثبت شد .برای تعیین تعداد طبقات طولی از
فرمول استورجس ( :Nتعداد نمونهها :K ،تعداد طبقات :C ،طول
طبقات و  :Rدامنه تغییرات دادهها) استفاده شد (بیهمتا و زارع-
چاهوکی.)1390 ،
K=1+3.3 Log N

گروه طولی

10

9

8

7

0/01

0

0/01

0

6/5 – 7/5

0/03
0/34

0
0/66

0/04
0/77

0/09
1/26

7/5 – 8/5
8/5 – 9/5

10/18

6/22

7/62

11/99

9/5 – 10/5

32/13
37/86
16/98
2/18
0/27
0/01

28/85
38/47
12/12
9/10
4/57
0

28/09
39/63
20/80
2/91
0/14
0

25/43
41/10
18/68
1/46
0
0

10/5 – 11/5
11/5 – 12/5
12/5 – 13/5
13/5 – 14/5
14/5 – 15/5
15/5 – 16/5

براساس نمودار  1مشخص گردید که توزیع فراوانی طولی
کیلکای معمولی صید شده با تور قیفی با  4اندازه چشمه مختلف
مشابه بود.
با توجه به جدول  2مشاهده گردید که اختالف معنیداری بین
میانگین طول کیلکای معمولی صید شده با چشمههای مختلف

R=Max-Min

مشاهده نشد .همچنین با توجه به مقادیر چولگی ،داده های طول

C=R/K
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 .3نتایج

نوده شریفی و همکاران  /بررسی اثر اندازه چشمه بر کیلکا ماهیان صید شده تورهای مخروطی باالرو در بندر صیادی بابلسر
جدول  :4آمار توصیفی طول و میزان صید کیلکای آنچوی و چشم درشت

دارای توزیع نرمال هستند؛ اگر شاخص چولگی بین  +2و -2
باشد میتوانیم نرمال بودن توزیع متغیر طول را بپذیریم.

اندازه

فراوانی (درصد)

نمودار  :1فراوانی طولی کیلکای معمولی صید شده در بندر صیادی بابلسر در
چشمه های متفاوت

اندازه چشمه
(میلیمتر)
7
8
9
10

میانگین
11/80
11/89
11/90
11/75

معیار
0/18
0/04
0/26
0/08

چولگی
1/99
-1/61
-1/09
0/48

تعداد
تورریزی
 10بار
 10بار
 3بار
 10بار

جدول  :3آمار توصیفی تعداد کیلکای معمولی صید شده با تور قیفی با اندازه چشمههای
مختلف
اندازه چشمه
(میلیمتر)

میانگین

خطای
معیار

 95درصد

9
10

14/00
12/00

13/25

نمونه برداری طی  33بار تورریزی که از بین گونههای کیلکاماهیان
کیلکای معمولی ،کیلکای چشمدرشت و کیلکایآنچوی به ترتیب با
 27563عدد ( 99/8درصد) 9 ،عدد ( 0/07درصد) و 20عدد (0/03
درصد) از کل کیلکا ماهیان صید شده را تشکیل دادند و گونههای
دیگر آن به مقدار بسیار ناچیزی در هر چهار چشمهی تور گرفتار
شدهاند .بررسی نتایج مطالعات سالهای گذشته بیانگر فراوانی
بیشتر کیلکای آنچوی و چشم درشت در ترکیب صید کیلکا ماهیان
بود اما نتایج این مطالعه بیانگر کاهش شدید ذخایر کیلکایآنچوی
و کیلکایچشمدرشت در بندر امیرآباد است که این آمار نشان

با توجه به جدول  3مشاهده گردید که بیشترین فراوانی در
تور با چشمه  8میلیمتر با میانگین فراوانی  954عدد میباشد.

فاصله اطمینان

8

13/17

10/67

در بررسی ترکیب گونهای کیلکاماهیان در بندر صیادی بابلسر
میزان صید در هر چهار تور با چشمههای مختلف ،نشان داده شد.
از تعداد  27592از کل میزان صیدگونههای کیلکاماهیان در اندازه-
چشمههای مختلف  9 ،8 ،7و  10میلیمتر (گره تا گره مجاور) و

مختلف
خطای

7

12/67

11/5 – 12/5
12/5 – 13/5
12/5 – 13/5
13/5 – 14/5
13/5 – 14/5
11/5 – 12/5

13/00

11/5 – 12/5
13/5 – 14/5
5/5 – 6/5
12/5 – 13/5
12/5 – 13/5
13/5 – 14/5

 .4بحث و نتیجهگیری

جدول  : 2آمار توصیفی طول کیلکای معمولی صید شده با تور قیفی با اندازه چشمههای

 95درصد
11/40 – 12/21
11/81 – 11/98
10/79 – 13/01
11/57 – 11/93

(میلیمتر)

طول

صید شده

صید
شده
1
2
10
2
2
1

طول

صید شده

صید
شده
1
1
1
2
3
1

با توجه به نمودار  2مشاهده گردید که همبستگی معنیداری
بین اندازه چشمه و طول کل کیلکای معمولی مشاهده نشد.

طول کل (سانتیمتر)

فاصله اطمینان

چشمه

میانگین

تعداد

میانگین

دامنه طولی

تعداد

چولگی

تعداد
تورریزی

7
8
9

774
954
708

113
113
157

517 - 1030
697 - 1211
32 - 1383

0/047
-0/911
1/05

 10بار
 10بار
 3بار

10

770

64

625 - 916

0/196

 10بار

با توجه به جدول  4مشاهده گردید که بیشترین میانگین طولی
کیلکای آنچوی با میانگین طولی  14در تور با چشمه  8میلی متر
و بیشترین میانگین طولی کیلکای چشم درشت با میانگین طولی
 13/25در تور با چشمه  10میلیمتر میباشد .همچنین مشخص
گردید که حداکثر فراوانی کیلکای آنچوی با  12عدد در تور با
چشمه  8میلیمتر و حداکثر فراوانی کیلکای چشم درشت با 4

دهنده غالب بودن ذخیره کیلکای معمولی در سالیان اخیر میباشد
که این نتیجه با مطالعه کریمی و همکاران ( )1396در بندر امیرآباد
کیلکای معمولی بیش از  99درصد و مابقی را دو گونه دیگر و
کوهانی ( )1390در صیدگاههای بندر انزلی کیلکایمعمولی،
کیلکایچشمدرشت و کیلکایآنچوی به ترتیب  1/51 ،97/33و
 1/23درصد از ترکیبصید را به خود اختصاص دادند و با مطالعه
مرادی نسب و همکاران ()1390که عنوان کرده بودند ترکیبگونه-
ای کیلکا ماهیان در صیدگاههای بندر انزلی به صورت کیلکای-
معمولی ،آنچوی و چشمدرشت به ترتیب  5/8 ،93/2و  1درصد

عدد در تور با چشمه  10میلیمتر است.

میباشد ،همخوانی دارد.
4
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اندازه
چشمه7 :
میلیمتر

آنچوی
دامنه طولی

چشم درشت

اقیانوسشناسی /سال یازدهم /شماره  /41بهار 1-10/10/1399

y = -0.0222x + 12.013
R² = 0.0058

y = 13
R² = 0

ی

ی

د هچ

یی

1

2

د هچ

ی

y = 0.4286x + 8.619
R² = 0.0536

یی

نمودار  :2همبستگی بین اندازه چشمه و طول کل کیلکای معمولی ( ،)1کیلکای چشم درشت ( )2و کیلکای آنچوی ()3

در سالهای گذشته با بررسی ترکیبصید میزان کیلکایآنچوی
و چشمدرشت به مراتب بیشتر از این میزان بود اما نتایج این
مطالعه بیانگر کاهش شدید ذخایر کیلکایآنچوی و کیلکای

با نتایج حاصل از مطالعه ما متفاوت است .میزان صید در چهار
تور با چشمههای مختلف که از پیش تعیین و مشخص شده نشان
داده شد .به عبارت دیگر از کل میزان صید گونههای کیلکاماهیان

چشمدرشت است .آمارها نشان میدهد که تا سال  1377بیش از
 85صید ترکیب صید تور مخروطی را کیلکای آنچوی و مابقی را
دو گونه کیلکایچشمدرشت و کیلکایمعمولی در سواحل جنوبی
خزر به خود اختصاص دادهاند( .) Fazli et al., 2009در حالیکه
در گذشته در سواحل ایران کیلکای آنچوی فراوانترین میزان
صید را در بین ماهیان کیلکای دریای خزر تشکیل میداد (بشارت
و خطیب1372 ،؛ پورغالم و همکاران1375 ،؛ رضایی و همکاران،
 .)1382در مطالعه ای که توسط رضوی صیاد ( )1372و صیاد
بورانی ( )1378صورت گرفت کیلکای آنچوی را به ترتیب با

با اندازهچشمههای مختلف در هر  33بار تورریزی تنها حدود 1
از کل صید را گونههای کیلکایآنچوی و کیلکایچشمدرشت و
مابقی صید را گونهی کیلکایمعمولی تشکیل داد .از زمان شروع
بهره برداری از ذخایر ماهیان کیلکا ،کیلکای آنچوی به عنوان گونه
هدف حدود  97-96درصد از کیلکا را تشکیل میداد که از سال
 1380روند کاهشی در صید این گونه ماهی شروع شد بهطوریکه
فراوانینسبی کیلکایمعمولی به بیش از  %95در سال 1388
افزایش و امروزه کیلکایمعمولی  99درصد صید را شامل می-
شود .تغییر در وضعیت صید کیلکاماهیان تنها به تغییر گونه غالب

 91/8و  9/3درصد گونه غالب در ترکیب صید معرفی کردهاند که

محدود نشده بلکه میزان صید کیلکاماهیان نیز نسبت به گذشته
5
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اندازه چشمه (میلمتر)

نوده شریفی و همکاران  /بررسی اثر اندازه چشمه بر کیلکا ماهیان صید شده تورهای مخروطی باالرو در بندر صیادی بابلسر

به دنبال آن عدم بازسازی ذخایر طی دهههای اخیر گردیده و
چون در آن زمان بیشترین میزان ترکیب صید را گونه کیلکای
آنچوی تشکیل میداد ،در نتیجه آسیب بیشتری به این گونه وارد
شد که با مطالعه فضلی و همکاران ( )1382که فراونی زیاد بچه
ماهیان را در صید تجاری سالهای  1377و  1378به دلیل استفاده
از صیادان از تورهای قیفی شکل با اندازه چشمه  4-6میلیمتر
(به جای استفاده از اندازه چشمه  8میلیمتر) اعالم نمودند،
مطابقت دارد .عالوه بر این عوامل ظهور گونههای بیگانه نظیر
شانهدار مهاجم دریایخزر ( )M.leidyiکه بیشتر از تخم و الرو

عشریه ( ،)1397فضلی و همکاران ( ،)1391پور غالم و همکاران
( )1375و  .)1974( Krasnovaمطالعات  Ozekinciدر سال
( )2003با بررسی تورهای گوشگیر مونوفیالمنت با سه سایز
چشمه متفاوت همانند این تحقیق به تعیین انتخاب چشمه مناسب
برای صید پرداخت در واقع روابط بین وزن و طول را بررسی
نمود .نتایج این تحقیق اثر خاصی از اندازهچشمه بر روی میزان
صید ماهی و طول بدن ماهی را نشان نداد درواقع تفاوت
معناداری بین صید در چشمههای مختلف دیده نشد که با تحقیق
حاضر همسو همجهت میباشد .حقیقتجو ( )1396با بررسی و

غذای کیلکایآنچوی استفاده کرده و همچنین نوسانات سطح آب
و آلودگی دریایخزر میتواند از جمله عوامل باشد که در از بین
رفتن ذخایر کیلکاماهیان و روند تغییر ترکیبگونهای حاضر
تاٌثیرگذار باشد و این نتایج با مطالعه Salmanov ،)2000( Ivanov
( )Fazli et al., 2007( ،)2005و ( )Fazli et al., 2013همخوانی
دارد .به طور احتمالی در نتیجه وقایع طبیعی و بر طبق نتایج
مطالعات بر روی میزان صید و و فراوانی نسبی میتوان گفت که
فراوانی نسبی کیلکای معمولی یک روند افزایشی را در مقایسه با
دهه های گذشته نشان می دهد و این ممکن است در نتیجه
توسعه زیستگاهها و تغییراتی که در عمق زیست این گونه باشد و

مطالعهی انتخابپذیری تورهای گوشگیر مورد استفاده برای ماهی
سرخوی معمولی باالی  Lm50با استفاده از روابط طول -دور
بدن در آبهای ساحلی بندر عباس به این نتیجه دست یافت که
با افزایش طول استاندارد ،قطر بدن و وزن نمونه ها افزایش می
یابد .در نهایت با توجه به باالتر بودن  L50از میزان  Lm50برای
گونه ی مورد نظر در این منطقه مشخص شد که در فصل تخم
ریزی تورهای گوشگیر از لحاظ زیستی انتخابی عمل میکنند در
واقع عامل اصلی انتخابپذیری را اندازهچشمه عنوان کرد که با
تحقیق حاضر متفاوت میباشد .حسینی و همکاران ( )2017به
بررسی انتخاب مناسبترین چشمه در تورهای گوشگیر شناور

این نتیجه با مطالعه  )2008( Mamedovمطابقت دارد و همینطور
در تحقیقی که توسط کریم زاده ( )2010صورت پذیرفت عنوان
نمود که در مقایسه با سالهای گذشته دلیل از بین رفتن ذخیره
کیلکایآنچوی و کیلکایچشمدرشت طی دهههای اخیر میتواند
ناشی از عدم مدیریت صحیح بر ذخایر این گونه ،تغییر شرایط
زیستمحیطی دریایخزر و وجود شانهدار مهاجم دریایخزر
( )M.leidyiکه بیشتر از تخم و الرو و غذای این گونه استفاده
کرده و در نتیجه صید بی رویه و عوامل طبیعی باشد .در مطالعه
حاضر به دلیل غالب بودن کیلکایمعمولی در ترکیب صید،

سطحی و میان آبی مورد استفاده برای ماهی قباد در شمال خلیج
فارس پرداختند که برای این کار تورهایی با اندازهچشمههای ،70
 ،101 ،90 ،79 ،76و  114میلیمتر تهیه و با استفاده از روابط
طول و دور بدن گونهی مورد نظر مناسبترین سایز چشمه را
برای این گونه  90میلیمتر عنوان کردند همچنین اندازهچشمه 90
میلیمتر را عامل اصلی اضافه شدن صید دانسته که با تحقیق
حاضر که عنوان شد اندازهچشمه تفاوت معناداری در اندازهماهی
و مقدار صید ایجاد نکرد متفاوت میباشد .از سویی نتایج تحقیق
حاضر با نتایج مطالعات  Halletو  )2012( Hallجهت استاندارد

اختالف معنیداری بین تاٌثیر آن در ترکیبگونهای کیلکا ماهیان

سازی طول تورهای ساحلی انجام گرفت ،سه تور با ابعاد مختلف
6
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کاهش قابل توجهی را نشان میدهد (عشریه .)1397 ،دلیل این
تغییر ممکن است به خاطر افزایش در سطح آب دریایخزر در
دهههای اخیر و در نتیجه تغییر در رژیم هیدرولوژیک دریایخزر
باشد ( .)2008 ،Mamedovبا این تغییرات مناطقی که کیلکای
معمولی برای زیست ترجیح میدهند گسترش یافته در صورتی
شرایط برای رشد کیلکایآنچوی کاهش یافته است (2004
 .)Sedov et al.,از طرفی رعایت نکردن اندازهچشمه در تورهای
قیفی شکل باعث صید بچهماهیان ریز سایز استاندارد و نابالغ و

مشاهده نشد .زیرا طی عملیات نمونهبرداری در اردیبهشت ماه که
تخمریزی کیلکایمعمولی است و پیک تولیدمثل آن در ماههای
اردیبهشت و خرداد میباشد و با توجه به اینکه کیلکاماهیان
فتوتاکسیس مثبت دارند و به طرف منبع نوری جذب میگردند اما
در فصل تخمیزی به دلیل عدم تغذیه به طرف منبع نور جذب
نمیشوند و این نتایج با مطالعات صورت گرفته که بیانگر عدم
وجود تمایل به نور مصنوعی در فصل تخم ریزی در کیلکاماهیان
میباشد ،مطابقت دارد جانباز و همکاران ( )1396و (،)1387

اقیانوسشناسی /سال یازدهم /شماره  /41بهار 1-10/10/1399

میباشد .همچنین با توجه به مقادیر چولگی ،دادههای طول دارای
توزیع نرمـال هستند؛ اگر شاخص چولگی بین  +2و  -2باشد
میتوانیم نرمال بودن توزیع متغیر طول را بپذیریم .بیشترین
فراوانی در تور با چشمه  8میلیمتر با میانگین فراوانی  954عدد
میباشد .بیشترین میانگین طولی کیلکایآنچوی با میانگین طولی
 14سانتیمتر در تور با چشمه  8میلیمتر و بیشترین میانگین
طولی کیلکایچشمدرشت با میانگین طولی  13/25سانتیمتر در
تور با چشمه  10میلیمتر میباشد .همچنین مشخص گردید که
حداکثر فراوانی کیلکای آنچوی با  12عدد در تور با چشمه 8

نور انتخابی نماید و در مقیاس وسیع منجر به بهبود کیفیت
مدیریت زیستمحیطی در بهرهبرداری و ماهیگیری میگردد .در
نتیجه به اعمال سیاست مدیریتی بهتر جهت بهرهبرداری پایدار از
ذخایر کیلکاماهیان توسط سازمانهای اجرایی کمک نموده و
زمینه را برای استانداردسازی این روش صید فراهم میکند که
مورد استفاده سازمان شیالت ایران ،تعاونیهای صید کیلکا در
استانهای بهرهبردار و سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور
میباشد .همچنین نتایج حاصل از این مطالعه با در نظر گرفتن
عوامل موٌثر بر ترکیب صید کیلکاماهیان که شامل تعداد شبهای

میلیمتر و حداکثر فراوانی کیلکایچشمدرشت با  4عدد در تور
با چشمه  10میلیمتر است .نتایج بررسی همبستگی بین اندازه-
چشمه و طولکل نشان داد که همبستگی معنیداری بین اندازه-
چشمه و طولکل کیلکای معمولی مشاهده نشد .از سویی
بررسیها نشان داد که توزیع فراوانی طولی کیلکای معمولی صید
شده با تور قیفی با  4اندازهچشمه مختلف مشابه بود و اختالف
معنیداری بین میانگین طول کیلکایمعمولی صید شده با چشمه-
های مختلف مشاهده نشد که بیانگر آن است اندازه چشمه تعیین-
کننده میزان طول کل نمیباشد .معنادار نبودن بین دو چشمه
بیانگر عدم تاٌثیر اندازهچشمه بر میزان صید و طول و وزن کیلکا

دریانوردی ،سرعت شناور ،تاریکبودن هوا ،آرامبودن دریا ،ابعاد
مناسب شناور ،افزایش تجربه صیادی ناخدا و کارگران صید،
استفاده از تجهیزات فنی صید از جمله ماهییاب و بیسیم،
افزایش سرعت وینچ ،افزایش دهنهقیف ،وضعیت صیدگاهها،
تعداد و فاصله شناورهای کیلکاگیر در زمان صید در صیدگاه و
شدت نور مورداستفاده میباشد .این عوامل به صیادان کمک
خواهد کرد به صید پایدار و بهینه برسند که موجب سودآوری
بیشتر برای ایشان خواهد شد.رعایت محدودیتهای زمانی و مکانی
صید بمنظور حفظ ذخایر بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق ،
ضمانت اهداف مدیریت ماهیگیری از قبیل زیستی ،اقتصادی و

ماهیان میباشد ،در واقع تور به هیچ عنوان انتخابی عمل نمیکند.
بهطوریکه در مطالعه کریمی و همکارن ()1397که به بررسی اثر
تغییر اندازه چشمه بر ترکیب کیلکاماهیان صید شده توسط تور
مخروطی باالرو در بندر صیادی امیرآباد (ایران) پرداخته بودند،
اعالم داشتند که به علت عدم تفاوت معنیداری بین دو چشمه
 5/5و  8/5سانتیمتری یعنی کوچکترین و بزرگترین چشمه
انتخابی عمل نمیکنند .همچنین نتایج این تحقیق با تحقیق Elmer
و همکاران ( )2016بر اندازه متناسب چشمه برای بهرهبرداری
پایدار از ماهی آنچوی انجام شد ،اندازهچشمه را عامل اصلی برای

اجتماعی خواهد بود .با توجه به تغییرات چشمگیری که در
وضعیت صید کیلکاماهیان دیده میشد ،از راههای رسیدن به
میزان صید انتخابی ،بررسی و برآورد اندازه چشمه و طول بدن
ماهیان صید شده میباشد .در نتایج این مطالعه در بررسی صید
از تورهایی مخروطی باالرو در اندازه چشمه مختلف  9 ، 8 ،7و
 10این تورها نتایج جالبی به همراه داشت .عدم تفاوت معناداری
بین دو چشمه بیانگر این موضوع میباشد که تور با چشمه ریزتر
و تور با چشمه درشتر هر دو صیدی به یک اندازه دامنه طولی و
درصد صید انجام دادهاند که نشاندهنده برداشت صید از جمعیت

رسیدن به صید انتخابی دانسته و بر میزان صید تاٌثیرگذار عنوان

مولدین و بالغین در یک منطقه از نمونهبردرای بوده است و الزم
7
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مورد استفاده قرار گرفت تا روشن شود که چه اندازهای از تور
ساحلی مناسبتر برای صید ماهیان استاندارد میباشد که نشان
دادند اندازهچشمه در تورهای مختلف تفاوت معنیداری در میزان
صید و اندازه ماهیان داشت؛ متفاوت بود .کریمی و همکاران
( )1397در مطالعات خود نشان داد که اندازه چشمه بر طول بدن
ماهی اثر خاصی ندارد که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد .به
طور کلی میتوان بیان نمود که در هر  4تور بیشترین درصد
فـراوانی صید مـربوط به دامنه طـولی  11/5تا  12/5سـانتیمتر

نمود و تحقیق سپاهی و همکارن ( )1396که برروی
انتخابپذیری صید ترال در آبهای چابهار به روش کاور انجام
شده بود ،اعالم داشتند که تورهای ترال در آبهای چابهار با
چشمه  65میلیمتر انتخابی عمل نمیکنند و اندازهچشمه را عامل
اصلی و موٌثر بر صید و فرار ماهیان و انتخابپذیری تور عنوان
کردند؛ متفاوت میباشد .نتایج این تحقیق میتواند به طبقهبندی
زیستمحیطی گونهها با توجه به الگوهای رفتاری بصری خود
نسبت به نور مصنوعی ،کمک به توسعه روشهای ماهیگیری با

نوده شریفی و همکاران  /بررسی اثر اندازه چشمه بر کیلکا ماهیان صید شده تورهای مخروطی باالرو در بندر صیادی بابلسر

به تغییر اندازهچشمه ریزتر یا درشتتر برای صید کیلکاماهیان
کوچک و بزرگ نمیباشد که در واقع عدم انتخابپذیری تورهای
کیلکاگیر مخروطی در آبهای مازندران را نشان میدهد .یعنی
کوچکترین و بزرگترین چشمه انتخابی عمل نمیکنند.

هم اوری و طول در  50دررصد بلوغ  Lm50کیلکای معمولی
( )Clupeonella cultriventris caspiaدر سواحل مازندران.
مجله علمی شیالت ایران.153-157 :)17(2 .
جانباز ،ع .ا ،.فضلی ،ح ،.مقیم ،م ،.کر ،د ،.خدمتی ،ک ،.افرائی ،م ،.باقر
زاده ،.ف .و رازقیان ،غ .1396 .کیلکایمعمولی و وضعیت بهره-
دریایخزر.22-36 :)1(2 .

از کلیه مسئولین و همکاران ارجمند اداره کل شیالت استان

جانباز ،ع ،.افرایی،م ،.فضلی ،ح ،.و نصراله زاده ساروی ،ح.1397 .

مازندران و اتحادیه کیلکاگیران استان مازندران که صمیمانه در
طول دوره نمونهبرداری ،جهت انجام هماهنگی و مشارکت با
صیادان ،امکان استفاده از شناور را فراهم کردند ،تشکر و
سپاسگزاری میشود.

تحلیلی بر صید و ذخایر کیلکا ماهیان دریای خزر در محدوده
استقرار قفس های پرورش ماهی ،دومین همایش ملی آبزی پروری
دریایی و محیط های محصور ،ساری ،پژوهشکده اکولوژی دریای
خزر.

حقیقتجو ،ن" .1396 .مطالعهی انتخابپذیری تورهای گوشگیر مورد

منابع

استفاده برای ماهی سرخوی معمولی ( Lutjanus erythropterus

 )Bloch, 1790باالی  Lm50با استفاده از روابط طول -دور بدن در
امیری ،ک .1397.مدلسازی عوامل محیطی تاثیرگذار بر میزان صید در

آبهای ساحلی بندر عباس" ،پایاننامه جهت اخذ درجه

واحد تالش ( )CPUEکیلکا ماهیان ( )Clupeonella sp.در

کارشناسیارشد در رشته شیالت -صید و بهرهبرداری آبزیان،

سواحل ایرانی دریایخزر .تز دکتری تخصصی .دانشگاه گیالن،

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 78 .صفحه.

دانشکده علوم پایه.

رضایی ،م ،.سحری ،م.ع ،.معینی ،س ،.صفری ،م .و غفاری ،ف.1382 .
مقایسه

بشارت ،ک ،.و خطیب ،ص.1372.تعیین جایگاه های صید ماهی کیلکا

کیفیت چربی

کیلکای

آنچوی

Clupeonella

در مناطق متعارف صید در شمال ایران و بررسی های هیدرولوژیک

 engrauliformisدر دو روش حمل و نگهداری موقت سرد .مجله

و هیدروبیولوژیک دریای خزر.سازمان تحقیقات شیالت ایران181.

علمی شیالت ایران.97-108 :)3(12 .
رضوی صیاد ،ب .1372 .وفور و پراکنش کیلکا در آبهای ایران .مجله

ص.

علمی شیالت ایران.11-25 : )2( 2 .

بیهمتا ،م .ر .و زارع چاهوکی ،م .ع .1390 .اصول آمار در علوم منابع

سپاهی ،ع ،.گرگین ،س ،.سانتوز ،خ ،.عباسپور نادری ،ر ،.آذینی ،م.ر.

طبیعی .انتشارات دانشگاه تهران 300 .ص.
پرافکنده حقیقی ،ف .1388 .پویایی شناسی جمعیت ماهیان کیلکا در

" .1397مطالعه ترکیب و تنوع گونههای ماهیان صید شده در

حوضه جنوبی دریای خزر.رساله دکتری .دانشگاه آزاد اسالمی واحد

تورهای ترال آبهای دریای عمان -منطقه چابهار" ،نشریه

علوم و تحقیقات.

پژوهشهای ماهیشناسی کاربردی ،دوره چهارم ،شماره سوم ،پاییز

پورغالم ،ر ،.سدوف ،و ،.یرملچف ،و ،.ا ،.بشارت،ک .و فضلی ،ح.

 14 .95ص.
صیادبورانی ،م . 1378 .بررسی برخی از ویژگیهای کیلکایآنچوی در

 . 1375ارزیابی ذخایر کیلکاماهیان به روش هیدروآکوستیک ،مرکز

آبهای ایران .مجلهی علمی شیالت.59-70 :)8( 1 .

تحقیقات شیالتی استان مازندران125 .ص.
جانباز ،ع .ا .فضلی ،ح .پور غالم ،ر .کر ،د .و عبدالملکی ،ش.1393 .

عشریه ،م .1397.بررسی ساختار سنی ،رشد و حداکثر محصول پایدار

کیلکایمعمولی

ماهی کیلکای معمولی ( )Clupeonella cultriventrisدر سواحل

(  ) Clupeonella cultriventris caspiaدر سواحل ایرانی

جنوبی دریایخزر (استان مازندران) .پایان نامه کارشناسی ارشد.

دریایخزر طی سال های  1375الی  .1390مجله علمی شیالت

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

ارزیابی

صید

و

ذخیره

ماهی

فضلی ،ح .1369 .بیولوژی جنس  Clupeonellaدریایخزر ،سمینار

ایران.21-35 :)3( 22 ،

بهرهبرداری آبزیان دریایخزر بابلسر .مهر .1369

جانباز ،ع .ا ،.عبدالملکی ،ش .و فضلی،ح .1387 .فصل تخم ریزی و
8
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