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  30/09/1397؛ تاریخ پذیرش: 21/07/1397تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
داد اما طی سالیان  ترین میزان صید را در بین ماهیان کیلکاي دریاي خزر تشکیل می آنچوي فراوان ماهیدر گذشته 

، کیلکاي معمولی گونه غالب صیادان شده است. با توجه به تغییر ساختار آنچويیر گونه اعلت کاهش ذخ اخیر، به
 ،بر این اساس .بازنگري در رابطه با ادوات صیادي مذکور صورت گیردضروري است تا  ماهیان صید شده، جمعیتی

هاي تیر و مرداد سال  در ماهماهیان صید شده کیلکا اثر تغییر اندازه چشمه بر فراوانی طولی اي جهت بررسی  مطالعه
 5/8و  7، 5/5هاي  چشمهاندازه با با کمک سه تور مخروطی . در این رابطه، در بندر صیادي امیرآباد انجام شد 1396
بار  10ماهی در بیش از نمونه  3000. وزن و طول گردیددر سه شب اقدام به صید (گره تا گره مجاور) متر  میلی

را کیلکاي ماهیان صید شده درصد  99که بیش از نتایج نشان داد ورد بررسی قرار گرفت. ممتري  40عمق  درتورریزي 
. بودمتر  میلی 5/5در تور با چشمه  مشاهده شده کیلکاي معمولی ترین میانگین طولی کم. معمولی تشکیل داده است

 5/5و  7متر و  میلی 5/8و  7هاي  که در چشمهشده در تورهاي با چشمه مختلف نشان داد   ماهیان صیدمقایسه طولی 
علت اصلی نتایج  ،جمعیت مختلف ماهیدو شت از رسد بردا نظر می هب. شود مشاهده می متر تفاوت معناداري میلی

  دست آمده است.  هب
  

    کیلکا ماهیان، دریاي خزر، تور چشمهتور باالرو مخروطی،  کلیدي: هاي هواژ
  
  

                                                
  sgorgin@gau.ac.ir مسئول مکاتبه: *
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 مقدمه
) بوده Clupeidaeماهیان ( کیلکا ماهیان از خانواده شگ

 ها شامل کیلکاي معمولی و در دریاي خزر، سه گونه از آن
)Clupeonella cultriventris (Svetovidov, 1941)،( 

 )C. engrauliformis (Borodin, 1904)کیلکاي آنچوي (
 )C. grimmi (Kessler, 1877)درشت ( و کیلکاي چشم

). کیلکا ماهیان بخش 1963شود (سوتوویدو،  می یافت
نقش  است ومهمی از منابع پروتئینی دریاي خزر 

سزایی در اقتصاد کشورهاي ساحلی داشته و  به
شاخص مهمی در سالمت اکولوژیک حوضه آبی و 

(رضوي صیاد،  رودشمار می به اکوسیستم دریاي خزر
ر ). این ماهیان از نظ1375؛ پورغالم و همکاران، 1372

ها در  اي داشته و نقش آنصید تجاري جایگاه ویژه
ها، پرندگان و ماهیان شکارچی از  زنجیره غذایی فک

ماهیان و ماهی آزاد بر اهمیت این گروه از  جمله تاس
شناختی در دریاي خزر  ماهیان از لحاظ اقتصادي و بوم

عالوه ). 1992؛ کازنچوو، 1964افزاید (نیکونورو،  می
عنوان منابع مهم  ، این ماهیان بهبر اهمیت زیستی
  گیرند.  برداري قرار می اقتصادي مورد بهره

صید کیلکا ماهیان در هنگام شب با استفاده از 
مخروطی انجام  والمپ الکتریکی زیر آبی و تور باالر

این روش صید که ). 1381شود (فضلی و روحی،  می
شود براي نخستین  عنوان یک روش فعال شناخته می به
در حوزه شمال دریاي خزر توسط  1954ر در سال با

دانشمندان روسی براي صید کیلکا ماهیان دریاي خزر 
 آمیز مورد استفاده قرار گرفت. در صورت موفقیت به

در  انصید و استفاده اقتصادي از این ماهی نیز ایران
 انزلی بندر در کیلکاگیر لنج فروند با شش پنجاه دهه
 شیالت کل تاکنون، اداراتشد. از آن زمان  آغاز

 موافقت 195 مجموعاً مازندران و گیالن هاي استان
 برداري بهره و پروانه صیادي شناورهاي ساخت اصولی
کیلکا در  ساالنه صید که متوسط طوري کرده به صادر
تن بوده است (سالنامه  22429معادل  1395سال 

  ).1395آماري شیالت ایران، 

پیشین در مورد ماهیان کیلکا در  هاي پژوهش
پراکنش (بشارت و غالبا بر جنوب دریاي خزر 

)، ارزیابی ذخایر 1372؛ رضوي صیاد، 1372خطیب، 
؛ فضلی و 1375و صید (پورغالم و همکاران، 

 کیلکا ماهیان ) و خصوصیات زیستی1381همکاران، 
؛ 1381ضلی و همکاران، ؛ ف1376(صیاد بورانی، 

؛ فضلی و همکاران، 1385ن، خراشادي و همکارا
و متمرکز بوده ) 2010؛ کریم زاده و همکاران، 2007

اندکی به مطالعه و بررسی ادوات صیادي  هاي پژوهش
گذشت مدت زمان طوالنی از رغم  علیتمرکز دارد. 

تغییر در گونه غالب کارگیري این روش صید و  هب
ی در رابطه با ساختار و اندازه چشمه تور پژوهشصید، 

جهت رو،  باالرو صورت نگرفته است. از این خروطیم
روزرسانی روش صید و تغییرات احتمالی مورد نیاز  به

با حاضر  پژوهشو اندازه چشمه، در ساختار تور 
فراوانی و ترکیب بررسی تغییر اندازه چشمه بر هدف 

  .صورت گرفتکیلکا ماهیان طولی صید 
  

  ها مواد و روش
واقع  بندر امیرآبادصیادي اسکله در  پژوهشاین 

وسیله یک دستگاه شناور صید  بهو استان مازندران در 
یلکا که مجهز به تور قیفی و صنعتی ویژه صید ک

 .)1(جدول  هاي زیرآبی بودند، صورت گرفت المپ
براي این منظور با کمک سه تور قیفی با سه چشمه 

متر (اندازه گره تا گره  میلی 5/8و  7، 5/5مختلف 
صورت گرفت. برداري  سه شب نمونهمجاور) در 

و در  1396ماه  هاي خرداد و تیر ها در ماه برداري نمونه
در هر شب . )2(جدول  متري صورت گرفت 40عمق 

شده و از بین انجام تور اندازي  20نزدیک به 
صورت  ماهی به 1000شده، تعداد  هاي صید نمونه

  تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.  
ها با ترازوي دیجیتالی  وزن ماهیاین منظور براي 
تخته ها با استفاده از  گرم و طول آن 01/0به دقت 
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هاي   متر انجام گرفت. داده میلی 1بیومتري با دقت 
هاي مخصوص ثبت و  ها در فرم طول و وزن نمونه

 2000نسخه  Excelافزار  پس از وارد کردن در نرم

مورد تجزیه و تحلیل  Rافزار  افزار و نرم توسط این نرم
   آماري قرار گرفتند. 

  
  . مشخصات تور و شناور -1جدول 

 نوع شناور صنعتی نوع تور مخروطی باالرو
1419/6 جنس کاپرونی  شماره ثبت لنج 

دار گره ها نوع گره   18 m طول کشتی 

متر (گره تا گره مجاور) میلی 5/8و  7، 5/5  عرض کشتی m 5 اندازه چشمه 

متر 3 70/1 قطر حلقه   m آبخور 
متر 6  قدرت موتور 220Hp ارتفاع تور 

  
  . در سه شب تیر و مرداد شده برداري مختصات نقاط نمونه -2جدول 

  پایان صیدمنطقه مختصات طول و عرض جغرافیایی   شروع صیدمنطقه مختصات طول و عرض جغرافیایی 
 N"75  ́ 56 ˚36  
E "08 ́ 12 ˚53  

N "75  ́ 56 ˚36  
E "31 ́ 09 ˚53  

 N"02  ́ 59 ˚36  
E "83 ́ 25 ˚53  

 N"27  ́ 58 ˚36  
E "84 ́ 13 ˚53  

N "26  ́ 58 ˚36  
E "78 ́ 14 ˚53  

 N"67  ́ 57 ˚36  
E "08 ́ 12 ˚53  

  
  نتایج

هاي  در چشمهگرفته  در بررسی ترکیب صید صورت
  مختلف مشخص گردید که در هر سه چشمه بیش 

   درصد ترکیب صید را کیلکاي معمولی 99از 
)C. cultriventris (شکل  تشکیل می) 1دهد .(  

  

  
  . ترکیب صید در تورهاي مخروطی باالرو -1شکل 
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دهد که  فراوانی طولی نتایج نشان میدر بررسی 
ترین  متر، کوچک میلی 5/8و  7، 5/5در هر سه چشمه 

) C. cultriventrisاندازه مربوط به کیلکاي معمولی (
ترین اندازه مربوط کیلکاي  متر و بزرگ با یک سانتی

 متر ثبت شد. سانتی 15) با C. grimmiدرشت ( چشم
بت رسیده مربوط ترین میانگین طولی به ث چنین کم هم

متر با  میلی 7در تور چشمه و به کیلکاي معمولی 

نکته قابل مشاهده این است که بود.  146/11میانگین 
هاي به ثبت رسیده در تور با  ترین اندازه ماهی کوچک
باشد که با توجه به اندازه  متر می میلی 5/5 چشمه

اما در اي دور از انتظار نیست  چشمه، چنین نتیجه
هاي متخلف چشمه  میانگین طولی کل ماهیان در اندازه

متر  میلی 7ترین میانگین ثبت شده مربوط چشمه  کم
  ). 2شکل ( است

  

  
  

  . هاي مختلف آباد در چشمه بندر امیر شده در صید ماهیانکیلکا  یراوانی طولف -2شکل 
  
  

  
  

  . هاي مختلف آباد در چشمه شده در بندر امیر ماهیان صیدراوانی وزنی کیلکا ف -3 شکل
  
  



 و همکاران فهیمه کریمی
 

27 

  . هاي مختلف شده در چشمه وضعیت طول و وزن کیلکا ماهیان صید -3جدول 

  گونه
  اندازه چشمه 

  متر) (میلی
  طول کل میانگین 

  متر) (سانتی
  دامنه

  وزن میانگین 
  (گرم)

  دامنه

  کیلکا معمولی 
)C. cultriventris(  

5/5  39/11  5/14-1  86/8  18 -3  
7  14/11  15 -8  04/8  18 -3  
5/8  34/11  5/14-6  7/8  18 -1  

  درشت  کیلکا چشم
)C. grimmi(  

5/5  62/13  15 -12  15  18 -8  
7  66/13  5/14-12  33/18  23 -10  
5/8  33/13  15 -5/12  13  17 -10  

  کیلکا آنچوي 
)C. engrauliformis(  

5/5  13  13  14  14  
7   --   --   --   --  
5/8  16/13  5/13-5/12  33/11  13 -9  

  
کیلکاي معمولی ، مربوط به شده ترین وزن ثبت کم

بوده و گرم وزن  1متر، با  میلی 5/8در تور با چشمه و 
 23کیلکاي چشم درشت با به ترین وزن مربوط  بیش

(جدول  متر به ثبت رسید میلی 7گرم در تور با چشمه 
میانگین طولی و وزنی بین سه تور . با مقایسه )3

ترین  ترین و بیش توان دریافت قرار گرفتن کم می
دهنده انتخابی  میانگین طولی در یک چشمه نشان

  باشد. اثر بودن اندازه چشمه در این مهم می نبودن و بی

 هاي مختلف و در چشمه بررسی فاصله اطمینان
تر در بررسی پارام نشان داد کههاي کیلکا  بین گونه

دو چشمه دیگر متر با  میلی 5/8وزن و طول چشمه 
. اما در بقیه موارد و وجود داردداري  تفاوت معنی

مقایسات صورت گرفته تفاوت معناداري دیده نشده 
  .)5و  4 هاي ول(جد است

  
  . هاي مختلف در چشمه C. grimmiو  C. cultriventrisهاي  فاصله اطمینان بین گونه -4جدول 

Left limit Right limit اندازه چشمه   
31/11  50/11 5/5  

 7  24/11  06/11  طول

23/11 47/11  5/8 

69/8 12/9 5/5  
  7 26/8 88/7 وزن

46/8  97/8 5/8 

  
  . متر میلی 5/8هاي  هاي مختلف در چشمه گونهفاصله اطمینان بین  -5جدول 

  Right limit  Left limit    ها گونه
C. cultriventris و  

C. engrauliformis  
  23/11  47/11  طول
  46/8  97/8  وزن

C. grimmi  و  
C. engrauliformis  

  12  49/14  طول
  65/8  68/15  وزن
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هاي  مقایسه میانگین وزن و طول در چشمه
میانگین دهند که  آزمون توکی نشان میدر مختلف 

متر از نظر آماري  میلی 7و  5/5هاي  طولی چشمه
چنین  هم ).>05/0P( باشند داراي تفاوت معناداري می

متر داراي  میلی 5/8و  7میانگین طولی دو چشمه 
اما مقایسه  ).>05/0P(باشند  تفاوت معناداري می

متر  میلی 5/8و  5/5میانگین طولی بین دو چشمه 
  ).6(جدول  شده استتفاوت معناداري مشاهده ن

  
  . هاي مختلف آزمون توکی مقایسه میانگین طول و وزن در چشمه -6 جدول

P - value  5/8میانگین چشمه 7میانگین چشمه   5/5میانگین چشمه     اندازه چشمه 
10-e64/6  

- 15/11  41/11 7و  5/5   

36/11  27/0 طول  - 41/11 5/8و  5/5   

5-e37/1 36/11  15/11 5/8و  7 -   

16-e2/2  
- 07/8  91/8 7و  5/5   

73/8  088/0 وزن  - 91/8 5/8و  5/5   

10-e38/2 73/8  07/8 5/8و  7 -   

  
با توجه به غالب بودن کیلکاي معمولی در ترکیب 

تر قرار گرفت. در بررسی  صید مورد بررسی بیش
طور که بیان گردید  که انجام شد همان میانگین وزنی

  و  7 هاي و نیز چشمه 7و  5/5هاي  در چشمه
باشد اما در  متفاوت هستند و تفاوت معنادار می 5/8

متر تفاوت معنادار  میلی 5/8و  5/5هاي  مقایسه چشمه

چنین مقایسه میانگین طولی  ). هم2(شکل  باشد نمی
دهد که  کیلکاي معمولی در این سه چشمه نشان می

متر  میلی 5/5و  7متر و  میلی 5/8و  7هاي  چشمه
 5/8و  5/5هاي  تفاوت معنادار بوده اما در چشمه

  ). 3متر تفاوت معنادار نیست (شکل  میلی

  

  
  

  . هاي مختلف اي مقایسه میانگین وزنی در چشمه نمودار جعبه -4 شکل
  



 و همکاران فهیمه کریمی
 

29 

  
  

  . هاي مختلف اي مقایسه میانگین طولی در چشمه جعبهنمودار  -5 شکل
  

  . هاي مختلف ها و فاصله اطمینان طول و وزن در چشمه نسبت بخت -7 جدول
درصد 95فاصله اطمینان   OR متر) (میلی اندازه چشمه   

)66/0 ،88/0(*  73/0  5/5-7   

)10/1 ،20/1(*  32/1  7 -5/8  طول 

)89/0 ،14/1(  96/0  5/5-5/8   

)78/0، 85/0(*  81/0  5/5-7   

)09/1 ،19/1(*  14/1  7 -5/8  وزن 

)94/0 ،01/1(  97/0  5/5-5/8   

  
از مقایسه میانگین اندازه طول گونه غالب در 

نتایج تحلیل رگرسیون در  7و  5/5هاي  چشمه
یابیم که احتمال قرار  در می) 7(جدول لوجستیک 

 27میزان  به 5/5گرفتن یک گونه غالب در چشمه 
 7که این گونه در چشمه  تر است از این درصد کم

هاي  بیفتد. همچنین با مقایسه اندازه طول در چشمه
یابیم که احتمال قرار گرفتن یک گونه  در می 7و  5/8

تر است  درصد بیش 32میزان  به 5/8غالب در چشمه 
. ولی از متر بیفتد میلی 7چشمه که این گونه در  ا اینت

نظر آماري تفاوتی بین میزان درصد گرفتن این گونه 
وجود  5/8و  5/5هاي  از نظر میانگین طول در چشمه

  ندارد.

هاي  از مقایسه میانگین وزن گونه غالب در چشمه
یابیم که احتمال قرار گرفتن یک گونه  در می 7و  5/5

تر است تا  درصد کم 19میزان  به 5/5 غالب در چشمه
چنین از  بیفتد. هم 5/7که این گونه در چشمه  این

و  5/8هاي  مقایسه میانگین وزن گونه غالب در چشمه
یابیم که احتمال قرار گرفتن یک گونه غالب  در می 7

تر است از  درصد بیش 14میزان  به 5/8در چشمه 
  بیفتد. ولی تفاوتی  5/7که این گونه در چشمه  این

گونه از نظر میانگین وزن در بین قرار گرفتن این 
  وجود ندارد. 5/8و  5/5هاي  چشمه
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  بحث
در بررسی فراوانی طولی  2با توجه به شکل 

که متر مشخص گردید  میلی 5/8ماهیان براي چشمه 
ترین طول ماهی  متر بیش سانتی 17تا  13در دامنه 

متر  میلی 7چشمه  چنین براي همصید شده است 
  خصوص دامنه  بهمتر  سانتی 13تر از  هاي کم دامنه

ترین طول ماهی ثبت شده  متر بیش سانتی 11و  10، 8
متر باالترین  میلی 5/5نهایت در چشمه در است 

تا  18فراوانی طولی به ثبت رسید در این چشمه دامنه 
. ها را صید نمود است متر بلندترین ماهی سانتی 21
به بررسی  3ن براي فراوانی وزنی در شکل چنی هم

هاي مختلف پرداخته  همفراوانی وزنی ماهیان در چش
گونه که از شکل مشخص است در  شده است. همان

  تري توسط  ماهیان سنگین 12تا  9هاي بین  وزن
 7متر صید شده است همچنین چشمه  میلی 5/8تور 
تر  هاي کم متر بیشترین وزن صید خود را در وزن میلی

 5/5متر به ثبت رسانده است اما در چشمه  میلی 9از 
هاي  ترین وزن صید خود را در وزن متر بیش میلی
چنین براي  گرم به ثبت رسانده است. هم 12تر از  بیش

هاي طولی  کیلکا معمولی، مقایسه دیگري بین میانگین
هاي مختلف صورت گرفت. در  این ماهی در چشمه

مقایسه میانگین طولی این سه  اي که براي نمودار جعبه
 5/8و  7هاي  چشمه رسم شد مشخص گردید چشمه

متر تفاوت معنادار بوده اما در  میلی 5/5و  7متر و  میلی
متر تفاوت معنادار نیست  میلی 5/8و  5/5هاي  چشمه

ثیر اندازه چشمه در صید و اندازه أکه در واقع عدم ت
مطلق و  تقوي پژوهشدهد که با  ماهی را نشان می

ارتفاع و اندازه چشمه در بررسی ) 2013(همکاران 
تور پره بر روي میزان صید و ترکیب صید ماهی کفال 
و ماهی سفید که مقدار صید در تور با ارتفاع در نظر 

داري  متر کاهش و تفاوت معنی 20و  24گرفته شده 
  و  33شده با تور با اندازه چشمه  بین ماهی صید

اشت که با افزایش در اندازه متر وجود د میلی 30
متر مقدار صید گونه  میلی 33تا  30چشمه تور از 

Rutilus kutum  افزایش اما میزان صیدMugil 

auratus که ارتفاع و  کاهش یافته است. در حالی
اندازه چشمه هیچ اثر خاصی بر روي طول ماهی 

باشد. همچنین  می سو و هم جهت وجود نداشت هم
سپاهی و همکارن  پژوهشبا  پژوهشنتایج این 

پذیري صید ترال در  روي انتخاب ) که بر1396(
باشد در آن  هاي چابهار انجام شده بود متفاوت می آب

ثر بر صید و ؤاندازه چشمه را عامل اصلی و م پژوهش
کند. در  پذیري تور عنوان می فرار ماهیان و انتخاب

زه ) بر روي اندازه اندا2016المر و همکاران ( پژوهش
برداري پایدار از ماهی  متناسب چشمه براي بهره

آنچوي انجام شد اندازه چشمه را عامل اصلی براي 
رسیدن به صید انتخابی دانسته و بر میزان صید 

حاضر  پژوهشدارد که با نتایج  گذار عنوان می ثیرأت
) با بررسی تورهاي 2003( باشد. اوزکیسی وت میمتفا

ایز چشمه متفاوت گوشگیر مونوفیالمنت با سه س
نتخاب چشمه مناسب به تعیین ا پژوهشهمانند این 

در واقع روابط بین وزن و طول براي صید پرداخت و 
اثر خاصی از اندازه  پژوهشرا بررسی نمود. نتایج این 

چشمه بر روي میزان صید ماهی و طول بدن ماهی را 
واقع تفاوت معناداري بین صید در  نشان نداد در

حاضر  پژوهشهاي مختلف دیده نشد که با  چشمه
دیگري که توسط  پژوهشباشد. در  جهت می سو هم هم

سازي طول  جهت استاندارد) 2012(هالت و هال 
تورهاي ساحلی انجام گرفت، سه تور با ابعاد مختلف 

اي  مورد استفاده قرار گرفت تا روشن شود که چه اندازه
اي صید ماهیان استاندارد تر بر از تور ساحلی مناسب

) با بررسی و 1396( و همکاران جو حقیقتباشد.  می
پذیري تورهاي گوشگیر مورد استفاده  مطالعه انتخاب

 با استفاده از Lm50براي ماهی سرخوي معمولی باالي 
عباس ي ساحلی بندرها دور بدن در آب -روابط طول

ه با افزایش طول استاندارد، به این نتیجه دست یافت ک
یابد. در نهایت با  ها افزایش می قطر بدن و وزن نمونه

براي گونه  Lm50از میزان  L50توجه به باالتر بودن 
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نظر در این منطقه مشخص شد که در فصل  مورد
انتخابی ریزي تورهاي گوشگیر از لحاظ زیستی  تخم

را  پذیري واقع عامل اصلی انتخاب کنند در عمل می
متفاوت حاضر  پژوهشاندازه چشمه عنوان کرد که با 

) به بررسی انتخاب 2017باشد. حسینی و همکاران ( می
شناور سطحی  ترین چشمه در تورهاي گوشگیر مناسب
آبی مورد استفاده براي ماهی قباد در شمال  و میان
فارس پرداختند که براي این کار تورهایی با  خلیج

 114و  101، 90، 79، 76، 70هاي  اندازه چشمه
ده از روابط طول و دور بدن متر تهیه و با استفا میلی
ترین سایز چشمه را براي این  نظر مناسب مورد گونه

چنین اندازه چشمه  متر عنوان کردند هم میلی 90گونه 
متر را عامل اصلی اضافه شدن صید دانسته که  میلی 90
  تفاوت دارد.حاضر  پژوهشبا 

 5/8و  7، 5/5در این مطالعه از چشمه مختلف 
ین دو دهنده اینست که ب نتایج نشاناستفاده شد که 

متري  سانتی 5/8و  7متري،  سانتی 7و  5/5چشمه 

 5/8و  5/5دار بود اما بین دو چشمه  تفاوت معنا
ترین چشمه  ترین و بزرگ متري یعنی کوچک سانتی

یکی از  احتماالًتفاوت معناداري مشاهده نگردد. 
هاي  برداري از جمعیت ترین دلیل این نتیجه، نمونه مهم

که  باشد. با توجه به این شده می مختلف ماهیان صید
هاي مختلف و با تورهاي  برداري در شب نمونه

برداري نیز  نمونه مختلف صورت گرفته است، احتماالً
له أهاي مختلف انجام گرفته و این مس از جمعیت

رو،  این تیجه متفاوت شده است. ازباعت ایجاد این ن
حاضر در یک شب و با  پژوهشگردد  پیشنهاد می

  زمان انجام گیرد.  صورت هم استفاده از چند شناور و به
نشان داد  پژوهشطور کل نتایج حاصل از این  به

ماهیان، تغییري  ا تغییر اندازه چشمه در صید کیلکاکه ب
توصیه  چه اگرها صورت نگرفت  در ترکیب صید آن

هاي مختلف و در  شود این مطالعه در فصل می
  . هاي مختلف دیگر تکرار گردد مکان
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