
 و همکاران فتیده باقر امینیان
 

41 

 
  برداري و پرورش آبزیان بهره

  1399جلد نهم، شماره اول، بهار 
51-41 

http://japu.gau.ac.ir 
DOI: 10.22069/japu.2020.15386.1451 

  
  ) Clupeonella culltriventris( ردریاي خز کیلکاي معمولی هاي زیستی شاخصبررسی 

 بندر صیادي انزلی استان گیالن در
  

 3قاسم کریمزاد و 2جعفري حسن ،1فتیده باقر امینیان*
 ،ش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزيسازمان آموز، مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گیالن ت علمی، استادیار،أعضو هی1

 ، دولتی رودکی تنکابن عالی غیر سسه آموزشؤارشد م آموخته کارشناسی دانش2
 دولتی غیرانتفاعی رودکی تنکابن غیر سسه آموزشی عالیؤم ،گروه شیالتت علمی، مربی، أعضو هی3

  03/06/1398؛ تاریخ پذیرش: 25/04/1397تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
کیلکاي  ماهیرشد  پارامترهاي مثل وبرآورد وضعیت تولید هاي زیستی، شاخصهدف بررسی  با حاضر پژوهش

در محدوده  خزر غربی دریاي هاي جنوب در آب 1393-94هاي  طی سال) Clupeonella culltriventris( معمولی
بار به تعداد کل  18لی بار و فص 6قطعه، ماهی  30به تعداد  بار یک هفته دو هر ها گرفت. نمونه انجاماستان گیالن 

هاي صیادي کیلکا گیر  گاه عمده کشتی عنوان تخلیه هد این بندر بآوري شدن جمع صیادي انزلی بندر از ،قطعه 1250
و  سنجی مطالعات زیست وسازي به آزمایشگاه منتقل  ها پس از آماده ه نمونههمشود.  منطقه استان گیالن محسوب می

ماهیان  و وزن کل چنگالی طول میانگین .گرفت صورت ساجیتا ازاتولیت استفاده با سن تعیین شد. اندومتریک انجام
  این  براي رشد هاي گذشته کاهش داشته است. پارامترهاي سال با مقایسه در بوده که گرم 3/16و  متر میلی 112
محاسبه  )=∞3924/0F= , 4986/0M= , 89102/0Z= yr, 45/0- t0= yr-1, 46/0k= mm, 16/148L( ترتیب به گونه

   از داد که ماهیان نشان داشتند. نتایج آلومتریک منفی رشد الگوي که نشان از شد برآورد وزن طول و گردید. رابطه
 معمولی، کیلکاي جمعیت ساختار ،مورد مطالعه هاي سال طی ودر شده تشکیل ها ساله 6تا  2 شامل سنی، گروه 5

 . است گشته تر جوان

  
   شاخص زیستی، کیلکاي معمولیسن، ، رشدخزر،  دریاي :کلیدي هاي هواژ

  
  
  

                                                
 baminiran@gmail.comمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
علت گسترش روزافزون  امروزه ذخایر آبزیان به

ها به منابع غذایی جدید، در  آنجوامع انسانی و نیاز 
  معرض انواع مخاطرات و فشارهاي ناشی از صید 

هاي وارده از طریق تخریب بیش از ظرفیت، فشار
ها و تخریب بیولوژیکی ها، ورود انواع آالینده زیستگاه

در واقع در شرایط  ).2006(فائو،  قرار گرفته است
ها  کنونی میزان صید آبزیان از میزان تجدید نسل آن

 ترتیب ذخایر آبزیان با خطرات پیشی گرفته و بدین
ست. براساس آمار و اطالعات شدیدي مواجه گردیده ا

بار و  و توسط سازمان خوار 2000شده در سال منتشر
درصد از ذخایر ماهیگیري دنیا  46کشاورزي (فائو)، 

درصد ذخایر  16اند، برداري شده طور کامل بهره به
طور کامل  درصد به 6دارند، تحت فشار صیادي قرار 

ها تهی شده و روند بازسازي  آن از بین رفته و ذخایر
) 1391(قربانزاده، ها بسیار کند است  درصد آن 3

درصد ذخایر  70عبارت دیگر در حال حاضر حدود  به
(فائو،  آبزي نیاز به مدیریت جدي و فوري دارند

. در دریاي خزر سه گونه ماهی کیلکا از )2006
کیلکاي معمولی ؛ هاي نام به 1ماهیان ده شگخانوا

Clupeonella culltriventris (Bordin, 1904) ،
 Clupeonella engraulifomisکیلکاي انچوي 

(Svetovidov, 1941) درشت  و کیلکاي چشم
)Clupeonella grimmi (Kessler, 1877  زیست

فضلی و همکاران،  ؛1963(اسویتوویدوف،  کنند می
کیلکا ماهیان بخش مهمی از زنجیره غذایی  ).2007

  نقش مهمی  و) 2006(ممدوف، دریاي خزر بوده 
ویژه  هدر اقتصاد کشورهاي ساحلی دریاي خزر ب

، بنابراین هاي گیالن، مازندران و گلستان داشته استان
دقت کافی مبذول ها  برداري از ذخایر آن در بهره دبای

  ).1389پرافکنده حقیقی، (گردد 

  

 
  . )Fishbaseمنبع پایگاه اطالعاتی ماهی کیلکاي معمولی دریاي خزر ( -1شکل 

  
  ها مواد و روش

غربی دریاي خزر  هاي جنوب این پژوهش در آب
با مختصات استان گیالن (بندر صیادي انزلی) 

 1393ماه  ) از آبانN΄29°37 و E΄27°49( جغرافیایی
  1 ماه انجام گردید. 12مدت  به

                                                
1- CLUPEIDAE 
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  . بندر صیادي انزلی استان گیالن -هاي صید کیلکا موقعیت مکانی صیدگاه -2شکل 

  
رهاي توسط شناو شدهصید برداري از ماهیان نمونه

با شناورهاي صیادي  کیلکاگیر صیادان بندر صیادي
مجهز به تور قیفی داراي اندازه یک ضلع چشمه 

تا  40متر با نور زیرآبی در اعماق  میلی 6- 8کشیده 
  متر صورت گرفت. 100

  

  
  . )1393 ،لفؤمانزلی ( بندر -استفاده از کشتی و تور قیفی صید ماهی کیلکاي دریاي خزر با -3شکل 

  
 100-150به ساحل تعدادي ( بعد از انتقال صید

صورت تصادفی برداشت و  ) از ماهیان کیلکا بهقطعه
سپس در یخ نگهداري شده و جهت انجام کارهاي 

طول چنگالی، سنجی همانند  آزمایشگاهی و زیست
اي، تعیین جنسیت، تعیین سن  وزن کل، ترکیب گونه

ها  به آزمایشگاه انتقال داده شدند. بعد از انتقال نمونه
 2به آزمایشگاه، پس از تفکیک کیلکاي معمولی از 

هشت  گونه کیلکاي دیگر براساس کلید شناسایی
سنجی روي ماهیان  جلدي فائو عملیات زیست

سپس طول چنگالی  ).1380 ابطحی،( صورت گرفت

متر و وزن کل با  میلی 1با استفاده از کولیس با دقت 
 گیري شد. گرم اندازه 01/0ترازوي دیجیتال با دقت 

ها از طریق اتولیت  نمونه درصد 10گاه تعداد  آن
). در هر 1383ستاري، ( ساجیتا تعیین سن گردید

شده را در داخل پلیت  هاي تهیه مرحله اتولیت
مخصوص حاوي گلیسیرین قرار داده و با استفاده از 

(چیلتون استریومیکروسکوپ تعیین سن انجام گرفت 
   .)1982و بیامیش، 

هاي  روابط ریاضی و مبانی محاسباتی شاخص
 بود:  بیولوژیک ماهی کیلکا به قرار زیر
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براي محاسبه رابطه طول و وزن از رابطه توانی 
W= aLb ، ،2006(ممدوف( .  

 براي تعیین طبقات طولی از معادله استورجس
R=(Max – Min) + 1 ،1926، (استورجس( .  

 فاکتور وضعیت، براي مقایسه شرایط بدنی و چاقی
. K=100 W / L3 فاکتور وضعیت فولتوناز ماهی 

  . )1993(بیسواس، 
منظور تعیین الگوي  به -محاسباتی) tالگوي رشد (

  ر و ماده و محاسبه وجود رشد در ماهیان ن
جدول از  tمحاسباتی و  tداري بین  اختالف معنی

، (سوکال و رولف استفاده شد ts = (b-3) / Sbرابطه 
1987( .  

برتاالنفی با استفاده از  هاي رشد فون مشخصه
صورت  هاي طول و سن ماهیان نر و ماده به داده

 محاسبه جداگانه با استفاده از روش فورد و والفورد
  .)1934(برتالنفی،  گردید

  

Lt= W∞ [1-e-k (t-t0)] b  
  

[1-e-k (t-t0)] L∞ =Lt 
  

شاخص عملکرد رشد پائولی و مونرو نیز از 
(پائولی  محاسبه شد ∞Φ = log k + 2 log Lمعادله 

  .)1984و مونرو، 
از  1مقدار بیشینه سن -t0مقدار بیشینه سن و 

   .)1984(پائولی،  تعیین گردید Tmax = 3 / Kمعادله 
   کل میر و مرگ - میر ضرایب رشد و مرگ و

)Ζ (خطی منحنی از استفاده با ) اطالعات صید  
  و  صورت به منحنی این معادله. گردید ) برآوردطولی

  

06543/0 + LogL∞ 279/0 - 0066/0- LogM=  
 LogT 4634/0  +LogK  

  

   .)1998، (اسپار و ونما استLn [f / dt] = a –Z.t و 

                                                
1- Tmax 

تعیین سن کیلکاي معمولی با استفاده از سنگریزه 
شنوایی (اتولیت) انجام شد. پس از خارج نمودن 

ها با آب مقطر سنگریزه شنوایی ساجیتا، سنگریزه
شتشو داده شدند و پس از خشک شدن در هواي آزاد 

هاي کاغذي و در  و به دور از نور مستقیم در پوشش
). تعیین 2003سیبرند، محیط تاریک نگهداري شدند (

سن از طریق قرار دادن اتولیت در گلیسیرین و شمارش 
 دوایر سالیانه (تیره) با استفاده از استریومیکروسکوپ

دار بین  جهت سنجش اختالف معنیو  انجام گرفت
فراوانی  ، توزیع2اسکویر نسبت نر و ماده از آزمون کاي

، 3اي اسمیرنوف دو نمونه -طولی از آزمون کولموگرف
هاي نر و ماده از  ) بین جنسbسه شیب خط (مقای

، براي تعیین طبقات طولی ماهیان صید شده از tآزمون 
). 1926استورجس، معادله استورجس استفاده گردید (

و براي  2007 4اکسل افزار براي رسم نمودار از نرم
هاي توزیع فراوانی طولی بین نر و تجزیه و تحلیل داده

الگوي رشد بین مولدین ماده، نسبت جنسی و تعیین 
   شد. استفاده  SPSS 22افزار نر و ماده از نرم

  
  نتایج

ترین میزان میانگین طول چنگالی  بیش ترین و کم
اه مشاهده گردید که این میزان اسفندم در مهر و

 23/129 ± 67/8و  48/104 ± 72/5 ترتیب به
چنین براساس شکل زیر که گستره  باشد. هم می

نگالی کیلکاي معمولی را نمایش فراوانی طول چ
دهد روشن است که مد طولی در این گونه در  می

ترین میزان  متر قرار دارد و کم میلی 112-128فاصله 
 137تر از  و بیش 100تر از  هاي کم مربوط به گروه

هاي وزنی در  باشد. این میزان براي گروه متر می میلی
ن فراوانی تری باشد و کم گرم می 5/13الی  11محدوده 

 5/15 تر از و بیش 8تر از  هاي وزنی کم مربوط به گروه
  باشد. گرم می

                                                
2- Chi-square (χ2)  
3- Kolmogorov Smirnov z 
4- Excel 



 و همکاران فتیده باقر امینیان
 

45 

  
 . 1393-94برداري  هاي ساحلی استان گیالن در سال بهره گستره فراوانی وزنی کیلکاي معمولی در محدوده آب -4شکل 

  
   از پژوهشمعیت کیلکاي معمولی در این ج

ماهیان  سال تشکیل شده است و 6الی  2گروه سنی  5
ترین گروه سنی را تشکیل  سال بزرگ 4با گروه سنی 

  شوند. از صید کل را شامل می درصد 31 داده و
  

قطعه ماهی کیلکاي معمولی در زمان  300تعداد 
اجراي این پروژه مورد کالبدشکافی قرار گرفت که از 

از کل  قطعه نر بودند. 90قطعه ماده و  210این تعداد 
شکافی شده، نتایج ذیل با توجه به  ماهی ماده کالبد

  حاصل شده است. شکل زیر
  

 
 1393-94برداري  هاي ساحلی استان گیالن در سال بهره در محدوده آب ل مختلف جنسی ماهی کیلکاي معمولیوانی مراحفرا -5شکل 

 . به تفکیک ماه

  
هاي  یک از ماه در هیچمرحله اول رسیدگی جنسی 

 2ماهه) مشاهده نگردید و مرحله  برداري (شش نمونه
 6/28برداري مشاهده گردید و  هاي نمونه تمامی ماهدر 

فراوانی کل رسیدگی جنسی را در طول دوره  درصد
ترین میزان  دهد. کم برداري به خود اختصاص می نمونه

 و درصد 13میزان  مهرماه به این مرحله در فروردین و
دیده  درصد 25میزان  ماه به دي باالترین میزان آن در

مرحله قبل در کل زمان  انندهم 3مرحله  .شد
ترین فراوانی  برداري دیده شده است که بیش نمونه

 مهرماه ترین آن در کم ) ودرصد 27( ماه دي در حضور

 جنسی نیز همانند دو 4) بوده است. مرحله درصد 9(
برداري دیده شده  هاي نمونه مرحله قبل در تمامی ماه

هاي  در ماه که باالترین درصد حضور طوري هاست ب
 60 و 70، 80میزان  ترتیب به آذرماه به مهر، فروردین و

مرحله پایانی  تقریباً 5مرحله  مشاهده گردید. درصد
ها از  رسیدگی جنسی بوده و از نظر ظاهري تخمک

باشد.  تخمدان خالی از تخمک می تخمدان خارج و
ماه اسفند و هاي فروردین، آذر این مرحله در ماه

  مشاهده گردید. 
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  . تخمدان در مراحل انتهایی رسیدگی -6شکل 

  
مهرماه  ترین میزان شاخص گنادوسوماتیک در بیش

ترین مقدار این  ) دیده شد. کم76/2ماه (اسفند و
مشاهده گردید. بررسی  2/2 ماه با شاخص در فروردین
ت بر تخمریزي ساالنه با دو پیک شاخص گنادي دالل

باشد. نتایج آنالیز واریانس  ) بهاره و پائیزه می(اوج
سوماتیک ماهیان ماده دهد که شاخص گنادو نشان می

داري  هاي مختلف با یکدیگر اختالف معنی در ماه
  ).= 05/0P≥ , 5df( ندارند

معمولی بر اساس  کیلکاي میزان ضریب چاقی در
ماه تا  جنس ماده نشان داد که این میزان از فروردین

). اما 7باشد (شکل  ماه با روند کاهشی همراه می  اسفند
شیب این روند مالیم بوده و براساس آنالیز واریانس 

داري نشان  این شاخص در جنس ماده اختالف معنی
  ).= 05/0P≥ , 1df( داده نشده است

 

  
ي ساحلی استان گیالن در سال ها معمولی در محدوده آب ماهانه شاخص گنادي و ضریب چاقی کیلکاي روند تغیرات -7 شکل
 . 1393-94برداري  بهره

  
 وزن به تفکیک جنس نر و -ولرابطه نمایی ط

 a محاسبه شد. مقدار 1ماده با استفاده از معادله توانی
 و 0002/0و  0002/0ترتیب  ماده به و براي جنس نر

                                                
1- Power 

و  298/2ترتیب جنس  ها به شیب منحنی نیز براي آن
دست آمد. این ضرایب براي اطالعات  هب 3207/2

   و aترتیب براي  به 3048/2و  0002/0ادغام شده 
b ) حاصل گشت. که ضریب آنR2( 9101/0  محاسبه
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کاي معمولی کیل گردید بر این اساس نوع رشد در
  باشد. نسبت  همسان میآلومتریک منفی یا غیر

جنسی نر به ماده به تفکیک ماه و کل دوره 
هاي  ماه یک از هیچ که در برداري محاسبه گردید نمونه
داري بین کاي  اختالف معنی کل برداري و نمونه

  د نداشت بدین معنا محاسباتی و کاي جدول وجو
 برخوردار بودند 1:1که از یک نسبت جنسی برابر 

)84/3X2= , 05/0P≥ , 1df =( .  
  

  گیري نتیجه و بحث
در زمینه  شده مطالعه انجام پژوهشهدف از 

جمعیت  ثر برؤشناسائی عوامل م پویائی جمعیت و
. باشد برداري پایدار می منظور بهره ماهیان کیلکا به

فراوانی و  ،مورد سن اطالعات دردست آوردن  هب
پراکنش کیلکاها ما را در درك بهتر از اثرات محیطی 

کند  ثر بر رشد و بازگشت شیالتی یاري میؤم
براي شناخت  .)1389اصغري و همکاران،  (علی
تر میزان ذخایر عالوه بر روش موجود از ازریابی  دقیق

ت از روش مدرن هیدروآکوستیک ذخایر بهتر اس
تري  بازده تر و پر چون روش علمی، ي کردگیر بهره

، است. در کنار استفاده از ابزار و ادوات جدید
 جربیات و پیگیري مستمر در زمینهگیري از ت بهره

بررسی ذخایر کیلکا ماهیان و برگزاري جلسات 
بسیار ، آموزشی و توجیهی براي مجریان امر صید

  باشد. اهمیت می داراي
 16-28آب  ارتحر درجه در معمولی کیلکاي

 و میانی قسمت بومی و دارد پراکنش گراد سانتی رجهد
 کیلکاي است. تخمریزي خزر دریاي جنوب ویژه هب

 ها گونه سایر به نسبت تري بیش زمان مدت آنچوي
پاییز  فصل در آن شدت ترین بیش و کشد می طول
 به معموالً تابستان طول در معمولی باشد. کیلکاي می
 ممکن گاهی و پناه برده آب گرم سطحی الیه زیر

 ترین بماند. مسن باقی آب ترموکالین الیه در است

 در گردیده گزارش تاکنون جنس این از که سنی کالسه
ی های پژوهشبر اساس  .است بوده سال هفت سنی رده

هاي  گروه درصد 95انجام پذیرفت  1370که در سال 
 وزن چنین هم و داشتند قرار سال 2-3سنی در رده 

آن  متوسط طول و گرم 5/61معمولی  متوسط کیلکاي
نر  صد در و 57/85ماده  صد در و متر میلی 87/5
  ).1375، (پورغالم است 42/15

 و ماهیان کیلکا ذخایر ارزیابی پروژه بررسی در
، 1375-76سال  در تجاري صید مناطق مونیتورینگ

 کل از درصد 53/87غالب  صید در ماهی این نر جنس
حاضر نسبت ترکیب  پژوهشدر . داد تشکیل را صید

ها بر اساس آمار شیالت  صید معمولی به سایر گونه
 این نر از این میزان جنس باشد و درصد می 1/0 ایران
 را صید کل از صد در 73/43غالب و  صید در ماهی

و این کاهش سهم صید معمولی از ترکیب  داد تشکیل
هاي  در سال دار تواند اثرات سوء هجوم شانه صید می

 تغییر عنوان یک هب دار چندان دور باشد. شانه  نه
 و مطلق هاي فراوانی کاهش تواند موجب می اکولوژیک

کیلکاي معمولی شود (فضلی  مهم تجاري گونه نسبی
پیک  ساالنه با دو تخمریزي تقریباً ).2009و همکاران، 

این پژوهش مانند  بهار در ضعیف در پائیز و قوي و
 که جانباز و طوري هید گردید بأیقبل ت هاي پژوهش

بیان داشتند که عالوه بر تخمریزي  )1390(همکاران 
فصل پائیز، دوره تخمریزي این  اصلی این گونه در

 ،یابد (فضلی گسترش می طول سال بسط و گونه در
شده در این  . میانگین طول چنگالی محاسبه)1384

 1391 سال قبل یعنی سال پژوهش نسبت به دو
هاي  طی سال اهش شدیدي داشته است. این روند درک

متر  میلی 8/87متر به  میلی 2/95 از 1379تا  1376
یافت (فضلی و  افزایش بعد به 1380 سال از رسید. اما

 متر میلی 4/116به  1387 سال . در)2009همکاران، 
پژوهش  در که). 2010زاده و همکاران،  رسید (کریم

 این وزن میانگین .شد برآورد متر میلی 112حاضر، 
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 از و یافته کاهش 1379 تا 1376 هاي سال طی ماهی
 بعد به 1380 سال از رسید، اما گرم 4به  گرم 1/6

 سال در و )2009داشت (فضلی و همکاران،  افزایش
زاده و همکاران،  کریمرسید ( گرم 4/11به  1387
 کیلکاي وزن میانگین حاضر، پژوهش ). در2010

 نتایج اساس بر .گردید برآورد گرم 29/16معمولی 
 روند بررسی و حاضر پژوهش از آمده دست به

 طی کیلکاي معمولی وزن و طول میانگین تغییرات
 از این گونه جمعیت که گفت توان می گذشته هاي سال

 وزن و طول و اند شده تر مسن 1389تا  1380سال 
 1393تا  1389اما از سال  .است افزایش یافته ها آن

 این در اند. تر شده جمعیت کیلکاي معمولی جوان
محاسباتی  bماهیان،  کل وزن و طول رابطه در پژوهش

میزان  به 1387 سال در مقدار این. آمد دست به 3048/2
 سال در و) 2010(زاده و همکاران  توسط کریم 18/2

) 2009 ،فضلی و همکاران( 87/2 مقدار به 1386
 از تر محاسباتی کوچک bموارد،  تمام در .شد محاسبه

 آلومتریک ماهی این رشد الگوي بود، بنابراین 3
 همگن گونه، این در وزن و طول افزایش یعنی باشد می

 اثرات بهتر درك در را ما سنی، اطالعات .نیست
 بر ثرؤم فاکتورهاي و ماهی رشد روي محیطی

(استیونسن و کاپانا، کند  می یاري شیالتی بازگشت
 5 کیلکاي معمولی از جمعیت ،پژوهش این . در)1992
 گروه. است شده تشکیل سال 6 تا 2 شامل سنی، گروه
 خود به را فراوانی کل از درصد 8/30ساله  4 سنی

 . است داده تشکیل را جمعیت غالب و داده اختصاص

جمعیت کیلکاي معمولی در شرایط معمول از 
ترین  تشکیل شده است. بیشهشت گروه سنی 

  ) را ماهیان درصد 2/91صورت متوسط  فراوانی (به
و  4هاي + دهند. سهم گروهساله تشکیل می 3تا + 1+
است و این میزان براي  درصد 5/8حدود  5+

است. میانگین ساالنه سن  3/0، 7و + 6هاي + گروه
سال قرار دارد که  7/1-5/2وده جمعیت در محد

، فضلی و همکارانسال است ( 1/2طور میانگین  به
  وسیله نور  ترین سن این گونه که به . بیش)2007

متر بود  سانتی 5/14با اندازه  7صید شده است +
  ).1981(پریخودکو، 

 در ساله 4 ماهیان دادند که نشان پیشین مطالعات
در  و معمولی کیلکاي غالب جمعیت 1383 هاي سال
 سال ساله، در 3 ماهیان 1378 تا 1376 هاي سال طی

و  1380هاي  سال در از پس و ساله 2 ماهیان 1379
شدند (فضلی و همکاران،  غالب ساله 3 ماهیان 1382
ماده  و این پژوهش نسبت جنسی بین نر در ).2007

میزان آن  غالبیت با جنس ماده بوده است و
بوده است که  1به  89/0گفته شد  که قبالً طوري همان
عنوان  ههاي قبل مطابقت دارد. ب هاي پژوهش هبا یافت

: ماده در بخش میانی دریاي خزر مثال نسبت جنسی نر
  گزارش شد.  8/1:  1سواحل آذربایجان) نیز (

هاي  طی سال چنین فضلی و همکاران در هم
ده را نسبت جنسی نر: ما 2007و  1381، 1384

گزارش نمود.  3/1 :1و  2/1 :1، 1:1/2ترتیب  به
  این نسبت را ) 1389(همکاران  چنین جانباز و هم
رسد غالبیت جنس  می نظر همحاسبه نمودند. ب 1/2:  1

  طول سال که  ها در ماده به نر جدایی جنس
  ثیر اختالفات سنی، اندازه بلوغ أت تواند تحت خود می

میر باشد  ها از نظر مرگ و اختالف بین جنس و
 در نهایت بی طول تنوع ).1970(دلزارکا و السدفی، 

 اندازه هاي تفاوت به توان می را گونه یک هاي جمعیت
 تنوع و ها جمعیت از یک هر ها در نمونه ترین بزرگ

 شرایط در که داد نسبت گونه یک جمعیتی پارامترهاي
 و حرارت درجه در ویژه به محیطی غالب، مختلف
. )2002آید (ترکمین،  می وجود به اي تغذیه شرایط
 گونه یک هاي جمعیت براي دسترس قابل طول حداکثر

 (بورتون بستگی دارد نیز زیستگاه اکولوژیکی شرایط به
 براي اکولوژیکی شرایط ). هرچه1956 هالت، و

 طول ترین باشد بیش تر سخت ماهیان هاي جمعیت
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 و (پاتیمار دهد می نشان کاهش جمعیت در اي مشاهده
  ). 2009 عبدلی،

 براي گسترده طور به فون برتاالنفی رشد مدل
 مدل شود. این می استفاده ماهیان در رشد توصیف
 آسانی به و کند بیان می را رشد از اي ساده توصیف

شود  مقایسه ها جمعیت و ها گونه بین تواند می
 در K مقدار به توجه . با)2009(الممري و همکاران، 

 که گرفت نتیجه توان سال می ) در46/0( مطالعه این
دارد  قرار متوسط رشد ماهیان با ردیف در گونه این

 و Kضرایب  محاسبه ).2002همکاران،  جینینگ و(
L∞ پویایی دیگر پارامترهاي تعیین در مهمی نقش 

موضوع  ) این1984دارند (پائولی،  گونه جمعیت یک
   یک رشد پارامترهاي در تفاوت اندازه چه تا که

 تولید قابلیت در اي منطقه هاي با تفاوت مرتبط گونه
 و ذخایر به وابسته هاي ژنتیکی تفاوت شناختی، زیست

 هر در رفته کار به صیادي رشد و ادوات عملکرد در
 . تنوع)1988نیست (راس،  مشخص باشد، مطالعه

 به توان می را گونه یک هاي جمعیت در نهایت طول بی
 از یک هر در ها نمونه ترین اندازه بزرگ هاي تفاوت

 نسبت گونه یک پارامترهاي جمعیتی تنوع و ها جمعیت
 در ویژه غالب، به محیطی مختلف شرایط در که داد

آید  می وجود به اي تغذیه شرایط و حرارت درجه
 به رشد رسیدن آهنگ که حالی در ).2002(ترکمین، 
 و یا فیزیولوژیکی ژنتیکی عوامل ثیرأت تحت این طول

    .)1998باشد (اسپار و ونما،  می
  

  کلیگیري  نتیجه
گردد  ، به این موضوع بر میمخلص کالم پژوهشی

، دست آمده از دو فصل متوالی هکه طبق آمار و اعداد ب
رسیدگی  3 و 2در فصل پاییز اکثر ماهیان در مراحل 

تر انرژي دریافتی از غذا  جنسی قرار دارند و بیش
، شود ساز و رشد طولی و عرضی می و صرف سوخت

سمت تکامل  ها به ماهیکم  اما در فصل زمستان کم

مثلی پیش  جنسی و رسیدگی کامل دستگاه تولید
فعال دست  طور کامل از تغذیه روند ولی به می

کشند (گواه این موضوع سیستم گوارش پر از  نمی
ها به هنگام صید است) بلکه میزان انرژي  غذاي کیلکا

تر در جهت  دست میاورند را بیش هکه از تغذیه ب
کنند و افزایش طول  ناد مصرف میتکمیل تخمدان و گ

زمانی مشهود نیست اما به لحاظ  در این بازهچندانی 
تري در اواخر  مثلی ماهیان بالغ بیش هاي تولید دستگاه

  شود. در سبد صید رویت میزمستان 
هاي کالن از  با این روند صیادي کیلکا و برداشت

حفظ و  آینده روشنی در زمینه، ذخایر کیلکاي معمولی
  شود  بینی نمی داري ذخایر کیلکاي معمولی پیشپای

هاي آتی سرانجام کیلکاي  توان طی سال و می
کیلکاي آنچوي را براي این گونه نیز  درشت و چشم

  متصور شد.
  

  ترویجی هاي رهیافت
هاي کالن از  با این روند صید کیلکا و برداشت

 آینده چندان مطلوبی در زمینه، ذخایر کیلکاي معمولی
کیلکاي  یژهو هحفظ و پایداري ذخایر کیلکا ماهیان ب

بینی کرد که  توان پیش شود و می بینی نمی معمولی پیش
 درشت و هاي آتی سرانجام کیلکاي چشم طی سال

 ولیکیلکاي آنچوي را براي این گونه نیز محقق شود. 
موارد ذیل به مراجع و مجامع اجرایی و علمی توصیه 

 : گردد می

دریاي خزر  یزنی با کشورهاي همسایهکره و رامذا -
یا از بین  حل براي کاهش و در جهت یافتن بهترین راه

لکا ماهیان دار مهاجم و بازگرداندن ذخایر کی بردن شانه
 .به دوران طالیی گذشته

و  تر الدولی جامع قوانین بین تدوین و تصویب -
ذخایر  تر در جهت حفظ و حراست از محکم

 کیلکاماهیان دریاي خزر.
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رسانی ادوات و تجهیزات صید  نوسازي و بروز  -
رین خسارات به ت کیلکا جهت برداشت بهینه با کم

 . محیط زیست آبزیان

مطالعه و مونیتورینگ کامل صید و صیادي کیلکا و  -
 .لکاگیري در کلیه بنادر صیادي خزرکی

هاي فنی و تجهیزاتی شناورها  ارتقاي قابلیت  -
، استفاده و نگهداري از آنهمراه آموزش صحیح براي 

 .ها تر ماهی در تسهیل روند برداشت مناسب

هاي مطالعه اختصاصی کیلکا  تاسیس مراکز و ایستگاه - 
 . کت کلیه کشورهاي حاشیه دریاي خزرماهیان با مشار

نوسازي ناوگان صید و صیادي و بهسازي یا  -
 هایی منظور ممانعت از نشر آالینده شناورهاي مستهلک به

 هاي آبی. گازوییلی به محیط مانند مواد نفتی و

اي ه عدم لزوم و اجبار به دریا روي در فرصت -
 .مقتضی (عدم مطلوبیت شرایط جوي)

هاي  مناطق تخمریزي و نوزادگاه حفاظت جدي از -
 . کیلکا ماهیان دریاي خزر

  
  سپاسگزاري

  م در اداره مدیران و کارشناسان محتر همه از
  کل شیالت استان گیالن، معاونت صید و 

  ي انزلی و ویژه بنادر صیاد هب بنادر ماهیگیري
هاي  ، اتحادیه تعاونیمراکز تحقیقات شیالتی کیاشهر،

، سندیکاي صیادان گیالن و پرسنل صیادي کیلکا
  سپاسگزاري هاي صید کیلکاي بندر صیادي انزلی  لنج
  نمائیم.  می
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