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 چکیده

 بنادردر  1397ماه اردیبهشتدر باالرو  یمخروط یشده تورها یدص یانماه یاگونه یبو ترک یطول یفراوان مطالعه با هدف بررسیاین 

انجام شد. پس از شناسایی  یمتر 40-50در عمق توراندازی بار  33طی  یادیچهار فروند شناور صیرآباد به وسیله و ام بابلسر یادیص

-ه کیلکای نمونه ماهی بررسی شده، بیشترین فروانی نسبی گون عدد 27967گیری شد. از مجموع ها اندازهای، طول کل و وزن نمونهگونه

درصد بود. تعداد ماهیان صید شده در بندر بابلسر و بندر امیر 032/0خاره با و کمترین فروانی نسبی ماهی سهدرصد  98/98با  معمولی

عدد ماهیان صید شده بیشترین وکمترین درصد فروانی نسبی  193عدد مشاهده شد. همچنین از تعداد کل  357 و 27610ترتیب آباد به

 ها در بنادر بابلسر و امیرآبادفراوانی نسبی سایر گونهدرصد  درصد بود. 7/4خاره با درصد و ماهی سه 8/37خزری ماهیکل گونه شگ

 7/41صفر و  ماهیدرصد، شگ 2/18و  11/11 و صفر درصد، کفال طالیی 50خاره درصد، ماهی سه 0/28و  8/38ماهی عبارتند از نی

درصد  86/99ترتیب بهدر بندر بابلسر ها نشان داد که حداکثر و حداقل میزان فراوانی یافتهدرصد بود.  12صفر و  درصد، ماهی سفید

-معمولی و کیلکایدرصد کیلکای 04/6درصد و  38/65ترتیب آنچوی و در بندر امیرآباد بهدرصد فراوانی کیلکای 03/0معمولی و کیلکای

معمولی و آنچوی به شدت به منطقه وابسته بود درشت بود. از میان کیلکاماهیان صید شده در دو منطقه، میزان فراوانی کیلکایچشم

(P<0/01نتایج مربوط به فراوانی طولی .) یرآباد نشان داد که بابلسر و ام یادیباالرو در بنادر ص یمخروط یشده تورها یدص یانماه

 بود. متریسانت 5/11-5/12یدر کالسه طول ی طولی در دو بندر صیادیفراوان شترینیب

 .یضمن دیص خزر،یایدر ،یاگونه بیترک ان،یلکاماهیباالرو، ک یتور مخروط کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

صید  ضمنی ارزش کمتری از گونه هدف دارند و 

اغلب به صورت زنده یا مرده به دریا برگردانده 

ها دارای ارزش اقتصادی هستند شوند. برخی از آنمی

 باشندهای اقتصادی جوان میو بیشتر شامل گونه

(Kennely, 2010). شیالتی در چنین  هایمدیریت

زیان به سایر  ها جلوگیری ازمواردی که هدف آن

-دو گروه از آبزیان را مد نظر قرار می ،باشدها میگونه

آبزیانی که اقتصادی بوده و ارزش تجاری  اولدهند: 

های در گونه و دوم دباشها در بازار بیشتر میآن

ها و ابزار به همین دلیل بیشتر دستگاه. معرض خطر

گردند که کاهنده صید ضمنی به شکلی طراحی می

 باشدپذیر بزیان مورد نظر از این ابزار امکانفرار آ

(Walmsley et al., 2007.) های اخیر در سال

سازمان شیالت ایران به منزله استراتژی مدیریتی به 

هایی را روی کاهش صید ضمنی محدودیتمنظور 

های زمانی و تعداد تور و ادوات صیادی و محدودیت

فراگیری آن در مکانی اعمال کرده است که در صورت 

بین شناورهای صیادی، کمک شایانی به کاهش صید 

 ,Paighambari and Daliri) ضمنی خواهد داشت

ماهیان کیلکاماهیان از خانواده شگ (2012

Clupeidaeجزو ماهیان پالژیک و از ذخایر و  بوده
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که از مجموعه شوند خزر محسوب میبا ارزش دریای

در  و نقش مهمیند کنها تغذیه میزئوپالنکتون

ماهیان خاویاری به خصوص فیل ماهیغذایی زنجیره

Huso huso )کند و دارای اهمیت اقتصادی ایفا می

-در تقسیم .(Mamedov, 2008) باشدباالیی می

خزر این ماهیان شامل سه گونه بندی ماهیان دریای

 ,Clupeonella caspia Bordinمعمولی کیلکای

 C. engrauliformisآنچوی  کیلکای (،1941

Svetovidov, 1904درشتچشم کیلکای و

C. grimmi Kessler, 1877) هستند.  

برای نخستین بار صید کیلکا ماهیان توسط 

ها در آبی توسط روستورهای قیفی باالرو و نور زیر

et al., 2005انجام شد  1951سال 

Marchesana.) ایران های ماهیان در آب صید کیلکا

های بندر آب با کمک شش فروند شناور صیادی و در

آغاز  1350تن در سال 4000انزلی با تناژ کمتر از 

گردید. این تعداد شناور و حجم برداشت تا سال 

 1368به همین صورت باقی ماند تا در سال  1365

برای نخستین بار در بندر صیادی بابلسر شروع و 

د افزایشی داشته و در تعداد شناورها در این بندر رون

در بندر امیرآباد با شش فروند شناور  1376سال 

 1378کیلکاگیر فعالیت خود را آغاز و در پایان سال 

 37به  1378تعداد شناورها در این بندر در سال 

(. آمارها نشان 1381فروند رسید )فضلی و روحی، 

صید را  % 85بیش از  1377دهد که تا سال می

مچش و مابقی را دو گونه کیلکایآنچوی  کیلکای

معمولی در سواحل جنوبی خزر به درشت و کیلکای 

از (. 1377بود )فضلی و بشارت،  خود اختصاص داده

زمان شروع بهره برداری از ذخایر کیلکاماهیان، 

 96- 97 آنچوی به عنوان گونه هدف حدودکیلکای

داد که از سال درصد از کیلکا را تشکیل می

شد  کاهشی در صید این گونه ماهی شروع روند1380

که فراوانی نسبی کیلکای معمولی به بیش از  طوریبه

معمولی  مروزه کیلکایافزایش و ا 1388در سال  95%

(. از 1397شود )عشریه، درصد صید را شامل می 99

پذیری ادوات صید تغییری در جا که از نظر انتخاب آن

از نظر نسل  بنابراینوجود نیامده، ها بهاین سال

جانشینی و موفقیت در تولید و بقاء نسل برای نسل 

جانشین شونده مشکالتی وجود دارد که احیاء نسل به 

گیرد )پرافکنده حقیقی و کیمرام، خوبی صورت نمی

و این تغییرات در میزان و ترکیب صید، با د (.1389

 تغییر عمده و اساسی در ساختار تور مخروطی باالرو

متر )گره میلی 8همزمان گردید. یکی اندازه چشمه از 

متر کاهش یافت و دوم قطر میلی 7تا گره مجاور( به 

متر افزایش  0/4متر به حدود  5/1حلقه صید از 

که این روش صید در شب و با  اینیافت. با توجه به

گیرد )فضلی ی زیر آبی انجام میاستفاده از نور مصنوع

ماهیان موجود در  ( و تنها کیلکا1386و همکاران، 

-خزر نسبت به این نور واکنش مثبت نشان میدریای

رود، در این روش (. انتظار می1397دهد )عشریه، 

ماهیان به عنوان گونه هدف صید شده صید تنها کیلکا

-اما بهو سایر آبزیان در ترکیب صید مشاهده نشوند. 

ویژه در اندازه قطر ه رسد تغییرات ایجاد شده بنظر می

حلقه باعث افزایش احتمال صید سایر آبزیان گردد. با 

توجه به عدم وجود اطالعات در این زمینه، محققین 

تحقیقات پیشین که  دشاین زمینه انجام  ی دراتمطالع

خزر روی جنوب دریایدر مورد کیلکاماهیان در 

؛ رضوی 1372و خطیب، پراکنش )بشارت

(، ارزیابی ذخایر و صید )فضلی و 1372صیاد،

  .(، صورت گرفته است1397؛ امیری، 1381همکاران، 

از جمله مطالعات صورت گرفته در مورد صید 

-توان به بررسی تناوبی گونهخزر میضمنی در دریای

نه و گو 16ای ماهیان صید شده )صید ضمنی(، 

کپور  شامل انیخانواده کپورماهخانواده  9 از رگونهیز

(Cyprinus carpio)، ی ماه ،یکلمه، سس ماه

از  ،یکولاهیو س میس ،(Rutilus  kutum) دیسف

-ی، ن(انینقره پهلو ماه) انیماه نیخانواده گل آذ

 انیماه، اسبلهگرداندهان خانواده از ،یخزر انیماه

 انیماهو سوف انیماه، کفال(خزریایدر یگربه ماه)

و  انیگونه و از خانواده گاوماه کی فقط کیهر 

در حوضه صیادی دو گونه  کیهر  زین انیماهشگ

اند )شفیعی ثابت و بندرکیاشهر را بررسی کرده
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 بیترکای دیگر (. در مطالعه1387امینیان فتیده، 

 نایماهلکایک یفیق یتورها یضمن دیص

(Clupeonella spp. ) خزریایدر یدر جنوب غربرا 

گونه ماهی  9صورت گرفت،  (یبندر انزل یهادگاهی)ص

خانواده در میان ماهیان صید شده  4متعلق به 

-معمولی، کیلکایگزارش شدند که شامل کیلکای

درشت، پوزانک انزلی )شگ چشمآنچوی و کیلکای

 ماهی، دریایی کپور، کفال(، Alosa caspia)ماهیان( 

 کولیو شاه( Silurus glanis) اسبله، سفید

(Alburnus chalcoides )( و  نسبمرادیبودند

 (.1394همکاران، 

های پایدار رود، برای دستیابی به روشانتظار می

بینانه از کاهش صید ضمنی، داشتن تصویری واقع

برداری توالی چندساله و واسطه نمونهذخایر منطقه به

های زیستی و صیادی امری ضروری آوری دادهجمع

های غیرتجاری ناشی از فشار است. صید ضمنی گونه

خوردن تعادل اکوسیستم تواند موجب برهممیصیادی 

های اخیر در سال .(et al., 2011Bellido) شود

های صورت گرفته برای حل مشکل صید تالش

ضمنی، بیشتر در جهت مستندسازی اطالعات علمی 

صید ضمنی و صید دورریز بوده و بیشتر مربوط به 

سعی شده تا اطالعات علمی در مقدار صید ضمنی 

های مختلف، مقدار دورریز، گیریده در ماهیتولید ش

های منتج از ماندگاری دورریز ها و پیامد خسارت

دورریز ها به جمعیت دریایی هدف و غیر هدف جمع 

(. با توجه به نژاد و همکاران،  اوری شود )نساج

های مستند و جامع در مورد تنوع کمبود داده

شوند صید میهایی که طی فعالیت این شناورها گونه

و همچنین عدم وجود اطالعات در این زمینه و انجام 

های پیشین، این مطالعه با هدف نشدن پژوهش

 دیص انیماه یاگونه بیو ترک یطول یفراوانبررسی 

بابلسر و  یادیدر بنادر ص باالرو یمخروط یشده تورها

 مورد بررسی قرار گرفته است.  رآبادیام

 

 هامواد و روش

در بندر امیرآباد با  1397این تحقیق در اردیبهشت 

 Nˈ˚Eˈ˚53طول و عرض جغرافیایی

 N ˚ 36ˈ43و بندر بابلسر با طول و عرض جغرافیایی 

با توجه به (. 1انجام گرفت )شکل  E "30ˈ29˚52و

آن که زمان تحقیق در فصل ممنوعیت صید 

همکاری بیشتر ناخدا،  کیلکاماهیان بوده و با توجه به

صیادان و شناورهای مورد استفاده و درامدزایی آنان 

 .رآبادیبابلسر و ام یادیبنادر ص ییایجغراف تیموقع – 1شکل 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Amirali_Moradinasab/publication/313037873_By-catch_composition_of_Kilka_fishes_Clupeonella_lantern_net_in_the_southwest_of_the_Caspian_Sea_Bandar_Anzali_fishing_grounds/links/588e3f0b45851567c93f6071/By-catch-composition-of-Kilka-fishes-Clupeonella-lantern-net-in-the-southwest-of-the-Caspian-Sea-Bandar-Anzali-fishing-grounds.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Amirali_Moradinasab/publication/313037873_By-catch_composition_of_Kilka_fishes_Clupeonella_lantern_net_in_the_southwest_of_the_Caspian_Sea_Bandar_Anzali_fishing_grounds/links/588e3f0b45851567c93f6071/By-catch-composition-of-Kilka-fishes-Clupeonella-lantern-net-in-the-southwest-of-the-Caspian-Sea-Bandar-Anzali-fishing-grounds.pdf?origin=publication_detail
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در این فصل، مجوزهای الزم از اداره کل شیالت 

برداری در گرفته شد. نمونهاستان مازندران 

بار تورریزی توسط چهار  33طی  1397ماه اردیبهشت

های فروند شناور صیادی کیلکاگیر متعلق به شرکت

ن، زرین شمال، سحرگل و بوستان صیادی صبگاها

ها و تور متری و با المپ 40-50دلنشین در عمق 

قیفی متداول صیادی صورت گرفت. مدت زمان 

دقیقه متغیر و وضعیت جوی در  10-20تورریزی بین 

زمان صید کامالً آرام و صید در اولین روز ماه قمری 

بر بنابراین ماه بسیار نازک و تاٌثیر نور ماه انجام شد، 

پوشی فرض شد صید بسیار ناچیز و قابل چشم

ره کل شیالت استان مازندران، بندر ا( )اد1 )جدول

  امیرآباد(.

های ماهیان صید شده مستقیمًا در داخل سطل

آوری ماهیان صید شده تهیه بزرگی که جهت جمع

تخلیه شدند. تمامی ماهیان مورد شناسایی  ،شده بود

ها از کلید و بررسی قرار گرفتند. جهت شناسایی نمونه

نادری و عبدلی،شناسایی معتبر استفاده شد 

کل از تخته بیومتری با گیری طولبرای اندازه.

متر و وزن ماهیان صید شده با ترازوی میلی دقت 

و در فرم ثبت شد.  استفادهگرم  دیجیتال با دقت 

 از فرمول استورجس طولیبرای تعیین تعداد طبقات 

(N: ها و تعداد نمونهK :استفاده شد  تعداد )طبقات

 .چاهوکی،همتا و زارع)بی
K=1+ 3/3  Log N 
R=Max-Min  
C=R/K 
K1 ≈1+3/3 Log 18 ≈ 5  

K2 ≈1+3/3 Log 175 ≈ 8  

طبق فرمول تعداد طبقات طولی در بنادر صیادی 

دست ه ب K≈و  K≈ امیرآباد و بابلسر به ترتیب

گیری طول چنگالی ماهیان، ارتباط تحلیل اندازه .آمد

ها ای و فراوانی نسبی هر یک از گونهبین ترکیب گونه

 i386 3.5.1)افزار نرم دربا استفاده از آزمون نسبت 

،Windows)R  ها برای رسم نمودارو  استفاده شد

 استفاده شد.  نسخه   Excelافزارنرماز  نیز

 

  نتایج

فراوانی ماهیان صید شده در دو میزان  جدول  طبق

بود. میزان ماهیان  عدددر بابلسر و امیرآباد ابن

و برای  عددصید شده برای بندر امیرآباد برابر با 

 .ریلکاگیک یشناورها یمشخصات فن – 1جدول 
نام شرکت 

 صیادی

 طول شناور

 )متر( 

عرض شناور 

 )متر(
 آبخور )متر(

 قدرت موتور

 )اسب بخار( 

 قدرت وینچ

 )متر( 

 سرعت باال کشیدن

 )ثانیه/متر( تور 

  قطر حلقه

 تور )متر(

 ارتفاع موٌثر 

 تور )متر(

 5/5 3/6 0/4 75 260 1/6 4/2 18 صبگاهان

 5/5 3/6 0/4 125 320 1/6 0/5 19 زرین شمال

 5/5 3/6 0/4 75 320 1/6 0/5 19 سحر گل

 5/5 3/6 0/4 125 355 8/1 0/5 17/8 بوستان دلنشین

 

 .1397در سال  رآبادیبابلسر و ام یادیباالرو در بنادر ص یشده در تور مخروط دیص انیماه یاگونه بیو ترک ینسب یدرصد فراوان - 2جدول 

 گونه
فراونی ماهیان صید 

 شده )بندر امیرآباد(

فراونی ماهیان صید 

 شده )بندربابلسر(

تعداد صید 

 کل

درصد فراوانی 

 نسبی کل

     C. caspia کیلکای معمولی

C. engrauliformis آنچوی کیلکای 

   C. grimmi کیلکای چشم درشت 

   Alosa caspia ماهی خزری شگ

 Syngnathus caspius ماهی نی

 Chelon aurata  کفال طالیی

 Rutilus kutum ماهی سفید 

 Gasterosteus aculeatus خاره ماهی سه

 کل

 

https://cran.um.ac.ir/bin/windows/


 و همکاران یفینوده شر                                  رآبادیباالرو بابلسر و ام یمخروط یشده تورها دیص انیماه یاگونه بیترک 

69 

 

ترکیب  شد. شمارش بندر بابلسر برابر با 

ای ماهیان صید شده در دو بندر امیرآباد و بابلسر گونه

-چشم معمولی، کیلکای گونه ماهی شامل )کیلکای 

ماهی خزری، ماهی آنچوی، شگ درشت، کیلکای

 بودندخاره( ماهی و ماهی سهطالیی، نی کفال سفید،

گونه شامل نیز ای در بندر بابلسر گونه ترکیب و

درشت، شامل )کیلکای معمولی، کیلکای چشم

-ماهی، نی ماهی و ماهی سه آنچوی، کفالکیلکای

 گونه شامل )کیلکای خاره( و در بندر امیرآباد شامل 

-آنچوی، شگ کیلکایدرشت، چشم معمولی، کیلکای

ماهی(  نی طالیی و ماهی خزری، ماهی سفید، کفال

در بنادر فراونی نسبی صید کیلکاماهیان بیشترین . بود

-بابلسر و امیرآباد مربوط به گونه کیلکای معمولی به

 با توجه به نمونه بود. نمونه و  ترتیب 

 یانماه یرسا یندر ب ینسب یفراوان یشترینب ،جدول 

 یماهشگ یرآبادهدف در بندر ام یرشده غ یدص

درصد( و در بندر  ) یعدد ماه با  یخزر

درصد(  ) عدد با خارهسه یبابلسر گونه ماه

خاره و در بندر بابلسر در بندر امیرآباد ماهی سه. بود

مشاهده نشدند. بیشترین ماهی و ماهی سفید شگ

معمولی با به کیلکای درصد فراوانی نسبی کل مربوط

درصد و کمترین درصد فراوانی نسبی مربوط  

  (.درصد بود )جدول  به ماهی سه خاره با 

ها در درصد فراوانی نسبی گونه ،نتایجاساس  بر

و  838ماهی ترتیب نیبندر بابلسر و امیرآباد به

-و صفر درصد، کفال 50خاره درصد، ماهی سه

ماهی صفر و درصد، شگ18/3 11/11طالیی

درصد بود. بعد 12د، ماهی سفید صفر و درص 41/71

خاره در بندر بابلسر و از کیلکاماهیان ماهی سه

ماهی در بندر امیرآباد بیشترین فراوانی را داشتند شگ

 (. )شکل 

درصد فراونی نسبی صیدکیلکاماهیان  بیشترین

 .و بابلسر رآبادیام یادیشده در بنادر ص دیص انیگونه ماه یبرا آزمون نسبت جینتا – 3جدول 

 گونه
فراونی ماهیان صید 

 شده )بندر امیرآباد(

فراونی ماهیان صید 

 شده )بندربابلسر(
P-Value 

   C. caspia کیلکای معمولی

C. engrauliformis آنچوی کیلکای 

 C. grimmi کیلکای چشم درشت 

 Alosa caspia ماهی خزری شگ

 Syngnathus caspius ماهی نی

Chelon aurata کفال طالیی 

Rutilus kutum ماهی سفید 

Gasterosteus aculeatus خاره ماهی سه

 تعداد  کل صید 

 

 .1397در سال  رآبادیبابلسر و ام یادیباالرو در بندر ص یشده در تور مخروط دیص انیماه ایگونه بیو ترک یدرصد فراوان(   (Aو ( B) – 2شکل 

 

 



 1399، 15، شماره 8 دوره                                                                               پروری            نشریه علوم آبزی

70 

 

-در بنادر بابلسر و امیرآباد مربوط به گونه کیلکای

بود. درصد  درصد 38/65 و درصد 86/99معمولی 

صید سایر کیلکاماهیان در بنادر بابلسر فراوانی نسبی 

و  درشت چشم تریتب کیلکای و امیرآباد به

درصد  و  آنچوی   کیلکایدرصد و  

  (.بود )شکل 

دهد که را نشان مینسبت تایج آزمون ن 3 جدول

شده در دو بندر صیادی به  های صیدبین نسبت گونه

داری وجود دارد درشت تفاوت معنیجز کیلکای چشم

(P<0/01 بدین معنی که میزان فراوانی ماهیان .)

درشت به شدت به  صید شده به جز کیلکای چشم

و میزان فراوانی ماهیان صید شده  بودمنطقه وابسته 

 آباد بود.در بندر بابلسر بیشتر از بندر امیر

د که شبررسی فراوانی طولی مشاهده براساس 

بیشترین میزان ماهیان صید شده در بندر صیادی 

 های غیر هدف دارای کالسه طولیامیرآباد در گونه

نی عدد مربوط به  8متر با فراوانی سانتی 5/14-5/13

بیشترین میزان ماهیان صید شده در بندر  و ماهی

)کیلکاماهیان( های هدف صیادی امیرآباد در گونه

با فراوانی  مترسانتی 5/11-5/12 دارای کالسه طولی

بود  Clupeonella caspia عدد مربوط به گونه 48

ماهیان صید شده  (. بیشترین میزان5و  4 های)شکل

 .1397در سال  رآبادیبابلسر و ام یادیباالرو در بندر ص یهدف( در تور مخروط دی)ص انیلکاماهیک ایگونه بیو ترک یدرصد فراوان – 3 شکل

 

 

 .1397در سال  رآبادیام یادیباالرو در بندر ص یشده تور مخروط دیهدف ص ریها غگونه یکالسه طول یفراوان – 4شکل 
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های غیر هدف دارای در بندر صیادی بابلسر در گونه

عدد  5با فراوانی  مترسانتی 5/4-5/5طولی کالسه

بیشترین میزان  و G. aculeatus مربوط به گونه

های ماهیان صید شده در بندر صیادی بابلسر در گونه

با  مترسانتی 5/12-5/13 هدف دارای کالسه طولی

 بود C. grimmi عدد مربوط به گونه 11فراوانی 

 (.و  6های )شکل

 

 بحث 

نمونه ماهی صید شده طی  عدد 27967نتایج بر روی 

در ابندر  ماه سال نمونه برداری اردیبهشت

 با انیماهلکایکیرآباد نشان داد که و ام بابلسر یادیص

 از کل ماهیان صید شده درصد میزان فراوانی

-یلکایک انیم نیو در ا داده لیهدف را تشک دیص

 . بوددرصد گونه غالب  با حدود  یمعمول

آباد صید شده در بندر امیرهمچنین میزان ماهیان 

 عدد و در بندر بابلسر برابر با برابر با 

. حداکثر و حداقل میزان فراوانی در بندر بودعدد 

درصد   درصد و ترتیب با امیرآباد به

درشت چشم معمولی و کیلکای مربوط به کیلکای

 .1397در سال  رآبادیام یادیباالرو در بندر ص یشده  تور مخروط دیص انیلکاماهیک یکالسه طول یفراوان – 5شکل 

 

 

 .1397بابلسر در سال  یادیباالرو در بندر ص یشده  تور مخروط دیهدف ص ریغی هاگونه یکالسه طول یفراوان – 6شکل 
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حداکثر و حداقل میزان فراوانی در بندر باشد. می

معمولی  درصد مربوط به کیلکایبابلسر نیز با 

آنچوی بود. درصد فراوانی مربوط به کیلکای و با 

را در  یدص یزانم ینترفراوان یآنچو یدر گذشته ماه

 یاما ط دادیم یلخزر تشکیایدر یلکایک یانماه ینب

 ی،گونه آنچو یرعلت کاهش ذخا به یر،اخ یانسال

 شده است یادانگونه غالب ص یمعمول یلکایک

 ,Sedov et al., 2004; Mamedov)کریمی،

که در تحقیق حاضر نیز این مطلب تایید شده ( 2006

-دهد که کیلکای است. مطالعات قبلی نشان می

معمولی به عنوان گونه غالب در سواحل جنوبی 

های انزلی( شناخته شده است خزر )صیدگاهدریای

(. همچنین این نتیجه با مطالعه )کوهانی، 

( که عنوان کرده ) همکارانمرادی نسب و 

های ای کیلکاماهیان در صیدگاهگونه بودند ترکیب

-معمولی، آنچوی و چشم بندرانزلی به صورت کیلکای

درصد،  جانباز و  و  ، درشت به ترتیب 

ای کیلکاماهیان گونه ( در ترکیبهمکاران  )

خزر در حوزه جنوبی دریای -های طی سال

در تمام  الی  های نشان داد در طی سال

درصد،  معمولی به ترتب با  های سال کیلکایماه

درصد صید غالب درصد و  درصد، 

 درشت از چشم بود ولی فراوانی صید کیلکای

درصد به  درصد و  به  درصد در سال 

کاهش یافت. از  الی  های ترتیب در سال

درصد در سال  آنچوی از طرفی فراوانی کیلکای 

درصد در طی  درصد و  درصد،  به  

تنزل یافت. همچنین  الی  های سال

( که ترکیب صید مطالعه کریمی و همکاران )

تورهای مخروطی باالرو در بندر امیرآباد در سه 

متر ترکیب صید یلیم و  ، چشمه 

 کیلکاماهیان را در هر بار تورریزی تنها حدود 

آنچوی و  های کیلکایدرصد از کل صید را گونه

ی رصد صید را گونهد 95درشت و چشمکیلکای 

رسد برداشت نظر میه ب معمولی تشکیل داد.کیلکای 

   از دو جمعیت مختلف ماهی، علت این نتایج باشد.

های بندر انزلی ( در صیدگاهکوهانی )

- درشت و کیلکایچشم ، کیلکایمعمولی یلکایک

درصد از  و  ، آنچوی به ترتیب 

، همخوانی ترکیب صید را به خود اختصاص دادند

( و صیاد که رضوی صیاد ) دارد. در صورتی

وچوی را به ترتیب با آن( کیلکایبورانی )

ند ه غالب در ترکیب صید معرفی کرددرصد گون

سال  یدر ط که با نتایج مطالعه ما متفاوت است.

تور  دیص بیترکدرصد  90تا  80حدود  1368

 یلکایک و دادیم لیتشک یآنچو یلکایرا ک یمخروط

 .1397بابلسر در سال  یادیباالرو در بندر ص یشده  تور مخروط دیص انیلکاماهیک یهاگونه یکالسه طول یفراوان – 7شکل 

. 
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را به خود  دیص بیدرصد ترک 5کمتر از  یمعمول

نسبت  نیا (.Fazli et al., 2009. )داد یاختصاص م

و  افتی رییبعد به شدت تغ هایبا سال سهیمقا در

در سال  درصد 5از  یمعمول یلکایک ینسب یفراوان

درصد در سال  70از  شی( به ب1369 ی،)فضل 1368

از  شیبه ب 1392 یال 1388و در سال  دیرس 1383

؛ 1386و همکاران،  ی)فضل افتی شیدرصد افزا 99

( بیان کرد 1397امیری ) (.1392جانباز و همکاران، 

با  داری در میزان صید وجود دارد کهکه تفاوت معنی

 داری ازمعنی تفاوتنتایج حاصل از تحقیق حاضر 

لحاظ فراوانی بین دو منطقه وجود دارد، همخوانی 

 دارد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر و مطالعات

پیشین در خصوص تاٌثیر نوع منطقه بر روی میزان 

توان بیان نمود که عوامل فراوانی و توزیع ماهیان می

خصوص تغییرات سطح آب، ه مختلف محیطی ب

س بودن حرارت، شوری، در دسترآلودگی آب، درجه

توانند فراوانی های مهاجم میغذا، عمق آب و گونه

زیرا این عوامل بر  ،ماهیان را تحت تاٌثیر قرار دهند

 باشندها  موٌثر می مثل آنتغذیه و تولید ،کرویتمنت

 Solanki et al., 2001; Tang et؛1389 فضلی،)

al., 2003). که کیلکاماهیان  همچنین با توجه به آن

فتوتروپیسم مثبت هستند، کدورت و عوامل دارای 

توانند عامل موٌثری تاٌثیرگذار بر میزان نفوذ نور می

روی میزان فراوانی کیلکاماهیان باشد )جانباز و 

براساس گزارش صیادان و  (. ،همکاران

 تا  های مشاهدات شخصی، طی سال

شدت کاهش یافته و در صید ه شفافیت آب دریا ب

ه ب Mnemiopsis leidyi دارشانه ، گونهتجاری

فراوانی یافت شد. همزمان با مشاهده فراوانی زیاد 

به بعد، میزان صید و صید در  از سال  دارشانه

شدت کاهش یافته است ه ماهیان بواحد تالش کیلکا

و به احتمال زیاد علت اصلی کاهش ذخایر کیلکا 

زیرا با بررسی معده  ،باشدمی دارشانه ماهیان نیز وجود

دار مشخص گردید که این جانور عمدتاً از این شانه

پودا( که منبع غذایی ها )گروه کوپهزئوپالنکتون

کنند و چون مشترک با ماهی آنچوی است تغذیه می

رژیم همه چیزخواری دارد از تخم ماهیان نیز تغذیه 

 (.  نموده است )فضلی و روحی،

ای گونهبا بررسی ترکیب همچنین در این مطالعه

یرآباد و ام بابلسر یادیصدو بندر صید شده ماهیان 

بیشترین میزان صید ضمنی که  مشخص گردید

 درصد میزان فراوانی با ماهی خزریشگمربوط 

 لیرا تشک دیگونه غالب صاز کل ماهیان صید شده، 

ای در بندر امیرآباد گونه در بررسی ترکیب. داده است

معمولی با  داد که از نظر میزان فراوانی کیلکاینشان 

ماهی خزری با درصد در رتبه اول، شگ 

آنچوی با  کیلکای درصد در رتبه دوم و

- در بندر بابلسر کیلکای ه سوم درصد در رتب 

درصد در رتبه اول و ماهی سه  معمولی با 

-چشمکیلکایدر رتبه دوم و  درصد خاره با 

درصد  آنچوی با کیلکایدرصد  درشت با 

ماهی، ها شامل نیدر رتبه سوم قرار دارند. سایر گونه

توان باشد. بنابراین میطالیی، ماهی سفید میکفال

نتیجه گرفت که بیشترین صید ضمنی در بندر 

ماهی خزری و در بندر صیادی امیرآباد مربوط به شگ

که  یقیدر تحق باشد.خاره میصیادی بابلسر ماهی سه

 یادیص یشناورها یضمن دیص ایگونه یبه بررس

ثابت و  یعیتوسط شف اشهریدر بندر ک انماهیلکایک

صید  گونه 16صورت گرفت،  ) دهیفت انینیام

ثابت و یعی)شف خانواده گزارش شدند از  ضمنی

و همکاران  ی نسب(. مراد ده،یفت انینیام

-مخروطی یتورها دیص بیترک یروکه بر )

 یگونه ماه ، انجام دادند یبندرانزل دگاهیباالرو در ص

که شامل  کردندشده گزارش  دیص انیماه انیدر م

- یلکایو ک یآنچو یلکایک ،یمعمول یلکایک

 ،دیسف یماه، کپور، کفال ،یانزل انکدرشت، پوزچشم

 یهاگونه دیص در این مطالعه بودند. یکولو شاه اسبله

  هاگونه ریسا دیو ص دیدرصد از صهدف 

را به خود اختصاص داده بودند که  دیکل ص از درصد

 باالرومخروطی تور ها، درگونه ریسا دیدهنده صنشان

د که علت آن بو نییپا یدر بندرانزل انیلکاماهیک

ها و فوتوتروپیسم احتماالً به دلیل روش صید این گونه
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 ،عشریه))گرایش( مثبت کیلکاماهیان به نور است 

تواند در ارزیابی هایی که مییکی از شاخص. (1397

های مختلف صید به کار کمی صید ضمنی در روش

باشد. که در رود نسبت وزنی صید ضمنی به هدف می

درصد نسبت به  این تحقیق نسبت صید ضمنی 

ن مطالعه صید هدف در دو بندر نشان داده است. در ای

درصد در  میزان صید هدف در بندر بابلسر 

درصد براورد شده است. در   مقابل صید ضمنی

و  بندر امیرآباد نیز این میزان به ترتیب 

دهد باشد که عدد باالیی را نشان میدرصد می 

کننده باشد زیرا اثر مستقیمی بر تواند نگرانکه می

تواند در درآمد خزر دارد و میدریایتعادل اکوسیستم 

 مدت اثر منفی بگذاردصیادان محلی در دراز

(Bellido et al., 201l.) ای مشابه در آبدر مطالعه

درصد براورد شده  و  های بوشهر به ترتیب 

افزایش  .(Paighambari and Daliri, 2012)است 

های غیرتجاری سبب کاهش فشار صیادی روی گونه

 ها در آینده خواهد شد. میزان صید این گونه

گرچه تا کنون تحقیقات مختلفی بر روی ماهیان 

خزر انجام شده ماهیان دریایصید ضمنی و کیلکا

است اما اغلب این مطالعات به موضوعاتی نظیر بررسی 

ذخایر، وضعیت بیولوژیکی و اکولوژیکی این ماهیان 

ر برگیرنده تقریباٌ مطالعه خاصی که دپرداخته و 

صورت  ،بررسی وضعیت صید ضمنی این ماهیان باشد

در نتایج این مطالعه در بررسی فراوانی نگرفته است. 

ای تورهایی مخروطی باالرو گونهطولی و ترکیب

-حداکثر و حداقل میزان فراوانی در بندر امیرآباد به

درصد مربوط به  درصد و  ترتیب با 

. حداکثر و بوددرشت چشم کیلکایمعمولی و  کیلکای

 حداقل میزان فراوانی در بندر بابلسر نیز با 

درصد  معمولی و با  درصد مربوط به کیلکای

آنچوی بود. همچنین  فراوانی مربوط به کیلکای

-ای ماهیان نشان داد که ترکیببررسی ترکیب گونه

-ونهای فراوانی ماهیان صید شده در دو منطقه نمگونه

ای در گونه که که ترکیب طوریبرداری وجود دارد به

گونه(  ) گونه( بیشتر از بندر بابلسر بندر امیرآباد )

-توان نتیجه گرفت صید ضمنی و گونهبوده و که می

های غیر هدف در بندر امیرآباد بیشتر بوده است. 

میزان فراوانی ماهیان غیر هدف صید شده برای بندر 

عدد بیشتر از  بندر بابلسر برابر با  آباد برابر با امیر

عدد صید شده بود و به شدت به منطقه وابسته  

 همچنین نتایج مربوط به فراوانی طولی .باشدمی

باالرو در بنادر یمخروط یشده تورها یدص یانماه

یرآباد نشان داد که بیشترین میزان بابلسر و ام یادیص

-در صیادی امیرآباد در گونهماهیان صید شده در بن

های غیر هدف دارای کالسه طولی 

-نی عدد مربوط به گونه متر با فراوانی سانتی

و بیشترین میزان ماهیان صید شده در بندر  ماهی

های هدف دارای کالسه صیادی امیرآباد در گونه

عدد  متر با فراوانی سانتیطولی

بوده است. بیشترین میزان  .caspia C مربوط به گونه 

ماهیان صید شده در بندر صیادی بابلسر در گونه 

-سانتی های غیر هدف دارای کالسه طولی 

و  G. aculeatusعدد مربوط به گونه  متربا فراوانی 

بیشترین میزان ماهیان صید شده در بندر صیادی 

-های هدف دارای کالسه طولی بابلسر در گونه

عدد مربوط به گونه متر با فراوانی سانتی

C. grimmi همچنین براساس آزمون . بوده است

نسبت مشاهده شد که میزان فراوانی ماهیان صید 

درشت به شدت به منطقه چشم شده به جز کیلکای

و میزان فراوانی ماهیان صید شده در  باشندوابسته می

 آباد بودصیادی امیر بندر صیادی بابلسر بیشتر از بندر

ای ماهیان صید شده گونه همچنین بررسی ترکیب

فراوانی ماهیان صید ای گونه نشان داد که ترکیب

 طوریبرداری وجود دارد بهشده در دو منطقه نمونه

گونه( بیشتر از  7ای در بندر امیرآباد )گونهکه ترکیب

گرفت توان نتیجه گونه( بوده و که می 6) بندر بابلسر

های غیر هدف در بندر امیرآباد صید ضمنی و گونه

تواند برای نتایج این مطالعه میبیشتر بوده است. 

ارزیابی خسارات ناشی از مقادیر صید ضمنی تولید 

های گوناگون صیادی در ادوات صید در شده در روش

خزر و در باالرو بر ذخایر ماهیان دریایتور مخروطی
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 .اکولوژیکی استفاده شود های ارزیابی ریسکمدل

 یاگونهبیترک رییو تغ یالتیذخائر ش زانیدر م رییغت

 ستمیبر تعادل اکوس یمیشده اثر مستق دیص انیماه

 (.Bellido et al., 201l) دارد خزریایدر

 

 تشکر و قدردانی

 التیو همکاران ارجمند اداره کل ش نیمسئول هیاز کل

استان مازندران  رانیلکاگیک هیاستان مازندران و اتحاد

جهت انجام  ،برداریدر طول دوره نمونه مانهیکه صم

امکان استفاده از  ادان،یو مشارکت با ص یهماهنگ

 .شودیم یگزارشناور را فراهم کردند، تشکر و سپاس

 

 منابع
گذار بر یرثتاٌ یطیعوامل مح یمدلساز. 1397 امیری ک.

 یانماهیلکا( کCPUEدر واحد تالش ) یدص یزانم

(Clupeonella sp.در سواحل ا )تز خزریایدر یرانی .

 .یهدانشکده علوم پا یالن،دانشگاه گ دکتری تخصصی.

. اصول آمار در 1390ع. همتا م.ر.، زارع چاهوکی، م.بی

 .ص 300علوم منابع طبیعی، انتشارات دانشگاه تهران. 

. ارزیابی ذخایر و 1389کیمرام ف.  ،حقیقی ف.پرافکنده

آنچوی میزان قابل برداشت گونه کیلکایتعیین 

(Clupeonella engrauliformisفصلنامه علمی .)- 

  .1-8 ،(3پژوهشی محیط زیست جانوری، )

. بررسی تناوبی 1387امینیان فتیده ب.  ،شفیعی ثابت س.

-ای ماهیان صید شده )صید ضمنی( طی فعالیتگونه

 ماهیان در حوضههای تجاری شناورهای صیادی کیلکا

ای های منطقهصیادی بندر کیاشهر. اولین همایش

 1387آذر  17 -18های آبی داخلی ایران، اکوسیستم

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر

جانباز ع.ا.، فضلی ح.، پرافکنده ف.، عبدالملکی ش.، مقیم 

کر د.، افرائی م.، دریانبرد ر.، باقری س.، خدمتی  م.،

ت. رستمیان م. ،تین ر.ک.، شعبانی خ.، نهروز م.، راس

. پروژه بررسی خصوصیات زیستی کیلکاماهیان 1390

)سنی، رشد و تغذیه و تولید مثل( در حوزه جنوبی 

خزر. سازمان تحقیقات. آموزش، ترویج دریای

کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی. مؤسسه تحقیقات 

 .ص 92شیالت ایران، 

 .1392ک.  خدمتی ،ش. عبدالملکی، ،ح. فضلی ا..ع جانباز

ایرانی  سواحل در ماهیان کیلکا ذخایر وضعیت بررسی

مجله علمی . 1390-1375های سال طی خزردریای

 .33-42(، 4) 6پژوهشی شیالت آزاد شهر، 

 یی  ح.نصراله زاده سارو ی ح.،فضل یی،م.،افرا ع.،  جانباز

-یایدر یانماه یلکاک یرو ذخا یدبر ص یلیتحل .1397

 ی.پرورش ماه یهاقفس خزر در محدوده استقرار

 یها یطو مح یاییدر یپرور یآبز یمل یشهما یندوم

 .خزریایدر یپژوهشکده اکولوژ ی،محصور، سار

 یهابآدر  لکایوفور و پراکنش ک .1371. ب  ادیص یرضو

 .1-25، 2 ،التیش یبولتن علم .رانیا

 یهایژگیاز و یبرخ یبررس. 1378 .می ادبورانیص

 یعلم یمجله .رانیا یهادر آب یآنچویلکایک

 .59-70 ،(1) 8، التیش

-دریای Clupeonella. بیولوژی جنس 1369فضلی ح. 

خزر بابلسر، مهر برداری آبزیان دریایخزر. سمینار بهره

1369. 

 ماهیان کیلکا ذخایر . ارزیابی1377بشارت م.  ،فضلی ح.

 صید. مناطق مونیتورینگ و هیدروآکوستیک روشبه

 شیالتی تحقیقات مرکز تحقیقاتی،طرح  نهایی گزارش

 .ص105 مازندران، استان

جانباز ع. ا.، پرافکنده ف.، صیاد رضوی ب.، کر  فضلی ح.،

. مونیتورینگ 1386باقرزاده ف.  .د.، طالشیان ح

)بیولوژی و صید( کیلکاماهیان در مناطق صید تجاری 

. وزارت جهاد کشاورزی، سازمان 81-83سال 

کشاورزی. موٌسسه تحقیقات تحقیقات آموزش و ترویج 

 .ص 115شیالت ایران، 

دار احتمالی ورود شانه تأثیر. 1381روحی ا.  فضلی ح.،

ای، صید و ذخایر کیلکا ماهیان در روی ترکیب گونه

. مجله 1376-80های خزر سالحوزه جنوبی دریای

 . 63-72 ،(11) 1علمی شیالت ایران، 

رشد و حداکثر  ی،ساختار سن یبررس. 1397عشریه م. 

 Clupeonella) یمعمولیلکایک یماه یدارمحصول پا

caspiaخزر )استان یایدر ی( در سواحل جنوب

دانشگاه علوم  نامه کارشناسی ارشد.. پایانمازندران(

 .یسار یعیطبو منابع  یکشاورز

یلکاک یباندازه چشمه بر ترک ییراثر تغ .1396 کریمی ف.

شده توسط تور باالبر  یدص (Clupeidea) یانماه

ی نامه. پایان(یران)ا یرآبادام یادیدر بندر ص یمخروط

و منابع  یدانشگاه علوم کشاورز کارشناسی ارشد.
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 .گرگان یعیطب

مقایسه صید به ازای واحد تالش،  .1391 کوهانی م.

ای، فراوانی طولی و وزنی کیلکاماهیان گونهترکیب

متفاوت  صید شده توسط شناورهای با قدرت نور

های بندر انزلی. وات( در صیدگاه 6000و  3000)

نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه کشاورزی و منابع پایان

 طبیعی گرگان.

ا.ع.، بابایی ن.، پارسا م.، رئیسی ه.، دلیری م.،  نسبیمراد

 دیص بیترک .1394 ج.، وثاقی م.رهنما ب.، نکورو ع.

( Clupeonella) انیماهلکایک یفیق یتورها یضمن

. (یبندر انزل یهادگاهیخزر )صیایدر یدر جنوب غرب

 .ص 190شناسی ایران. شیراز، سومین کنفرانس ماهی

 یوسفی ی.،.سی  غمبریپ.، ری قربان.، غ نسبیمراد

 ،یوزن ،یساختار طول یبررس .1390 ا.ی جورده
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Abstract  
This study aimed to investigate the lenght frequency and species composition of fish caught in conical lift-net in 

May 2018 in two fishing ports of Babolsar and Amirabad by four fishing vessels during 33 torrents at a depth of 

50-40 m. After identification, the total length and weight of the specimens were measured. Of the 27967 fish 

samples examined, the highest relative abundance belonged to Clupeonella caspia (98.98%) and the lowest one 

Gasterosteus aculeatu (0.032%). Number of fish caught in the Babolsar and Amirabad ports were 27610 and 

357, respectively. Out of 193 fishes, the highest and lowest percentage of relative frequency fish species were 

for Alosa caspia (37.8%) for G. aculeatu (4.7%). The relative abundance of other species in the ports of 

Babolsar and Amirabad are Syngnathus caspius was 38.8 and 28%, G. aculeatu 50 and 0%, Mulets 11.11 and 

18.2%, A. caspia 0 and 41.7%, Rutilus kutum 0% and 12%, respectively. The results show that the maximum 

and minimum frequencies in Babolsar port was 99.86% for Clupeonella caspia and 0.03% for C. engrauliformis 

and in Amirabad were 65.38% and 6.04%, respectively, for C. caspia and C. grimmi. Among the Kilka fish 

caught in the two zones, the abundance of C. caspia and C. engrauliformis were highly dependent on the fishing 

region (P<0.01). The results show that maximum lenght abundance of conical lift net in Babolsar and Amirabad 

fishing ports are 11.5-12.5 cm.  

Keywords: Conical lift net, Kilka fishes, Species composition, Caspian Sea, Bycatch.

 


