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  برداري و پرورش آبزیان بهره

 1396 تابستان، دوم، شماره ششمجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

  

  )Liza saliens( هاي زیستی ماهی کفال پوزه باریک بررسی برخی شاخص
 خزر میانکاله دریاي در صیدگاه

   
  3نژاد کلبادي علی و 2بهمنی ا... ذبیح ،1فتیده امینیان باقر*

 جهاد وزارت کشاورزي ترویج و آموزش ،تحقیقات سازمان ،گیالن طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات و شآموز مرکز استادیار1

 ،تنکابن رودکی غیرانتفاعی عالی آموزش سسهؤم شیالت گروه آموزشی مربی2 ،کشاورزي
  تنکابن آبزیان برداري بهره و صید تکنولوژي رشته ارشد کارشناسی آموخته دانش3

  9/3/1396 پذیرش: تاریخ ؛3/2/1396 دریافت: تاریخ
 1 چکیده

 سازگار گونه دو از یکی و شوند می محسوب خزر دریاي بومی غیر هاي خانواده از یکی عنوان به ماهیان کفال  

 زیستی هاي شاخص مطالعه به حاضر تحقیق .باشد می )Liza saliens( باریک پوزه کفال ،دریا این با ها آن شده

 از ماهی قطعه 960 تعداد .است پرداخته 1395 برداري بهره سال در بهشهر، نکالهمیا صیدگاه در کفال ماهی

 و صید متر میلی  a=33اندازه چشمهبا  (Beach Seine) ساحلی کشیدنی پره تور با میانکاله مختلف هاي بخش
 با سن ،دیجیتالی ترازوي با گنادها و ها نمونه وزن ،بیومتري تخته با ماهی طول گیري اندازه .گردیدند آوري جمع

 گنادي اي مرحله 6 روش از جنسی رسیدگی مختلف مراحل تعیین براي .شد انجام ها فلس  ساالنه خطوط شمارش

 افزایش صید دوره هاي ماه طی در یسن و یوزن ،طولی اندازه میانگین که آنست نمایانگر حاصل، نتایج .شد استفاده

 را صید میزان بیشترین سال، 6 تا 2 سنین در ماهیان است. داشته یکاهش روند اخیر هاي سال طی در چه گر یافته،

 24- 40 ها ماهی طولی دامنه اند. بوده جنسی رسیدگی اولیه مراحل در یا و بوده نابالغ یا ماهیان اغلب و اند، داشته

 ترکیب و بوده الس 4 تا 2 از ها ماهی سنی دامنه همچنین .است بوده گرم 200- 250 ماهیان وزنی دامنه و متر سانتی

 در است الزم گونه این رذخای حفظ جهت در که رسد می نظر به .اند بوده دارا را صید نسبت بیشترین ها هسال 3 سنی

  .شود ساسیا نظر تجدید صیادي تورهاي چشمه اندازه
  

      پره تور خزر، دریاي زیستی، شاخص ،Liza saliens باریک پوزه کفال :کلیدي هاي  واژه
  

                                                             
 Baminiran@gmail.com مسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
کیلومتر  378400دریاي خزر با مساحت تقریبی   
جهان  متر بزرگترین دریاچه 180و عمق متوسط  مربع

اي  تنوع گونه. )1991اصالن پرویز، (رود.  شمار می به
و فون ماهیان دریاي خزر بسیار محدودتر از دریاهاي 

هاي آن کوچک جثه و به  آزاد بوده و بیشتر گونه
 و همکاران، بلیایوا( باشند. پذیر می شدت آسیب

 131صیاد در قالب  11000 هم اکنون بالغ بر ).1989
شرکت تعاونی صیادي پره به روش صید پره ساحلی 

نمایند  میبرداري  از ذخایر ماهیان دریاي خزر بهره
  .)2001نژاد،  غنی(

ر بهشما خایر مهم شیالتیذجمله  ن ازماهیال کفا  
نظر علمی  از نین ماهیاارد این موابر  وهند. عالرومی

و شناختی م بوت مطالعااي برده و بوباال همیت داراي ا
رت قدا یرز ،مناسب هستندر یک بسیاژفیزیولو

یط اشرري و شو، مااز دسیعی وده وبه محدري گازسا
گفته  .)1999، لملکیاعبد( نداي را دارتغذیهخاص 

سی طی ان رونشمندداتوسط ن ماهیال کفاشود  می
نتقل مر خزي یادربه سی، شم 1313تا  1309ي هالسا

 ي:گونههااز بچه ماهی  قطعه نمیلیوسه  ودحد شدند.
کفال مخطط  ،Liza saliens کفال پوزه باریک
Mugil cephalus کفال طالیی و Liza aurata  از

دو مّا تنها ا ،یافتندل نتقار اخزي یادربه ه سیايیادر
یط انستند با شرایک توربازه پوو  طالییل گونه کفا

در ). 1993نژاد،  غنی( شوندر گازسار خزيیادر
حقیقت بومی کردن ماهی کفال به دریاي خزر به دنبال 

هاي حوزه آن صورت  کاهش آب این دریا و رودخانه
گرفت، که هدف آن ایجاد ماهیانی بود که از لحاظ 
بیولوژي نیازي به آب شیرین نداشته باشند و این امر 

زر با موفقیت براي دو گونه از کفال ماهیان مهاجر خ
توأم بود، امروزه کفال ماهیان از ماهیان مهم تجاري 

 ).1979شریعتی، ( آیند دریاي خزر به حساب می

اي در صید،  همچنین براي حفظ تنوع گونه  
تواند  ها می مدیریت صحیح ذخایر هر یک از گونه

برداري بیشتر و بهینه این ماهیان  نقش مهمی در بهره
شد. این ماهیان از زمان انتقال در دریاي خزر داشته با

 1934تا  1930 هاي به این دریاي خزر یعنی سال
میالدي تاکنون در تمام سواحل این دریا گسترش یافته 

هاي بسیار چشمگیري را در سواحل جنوبی  و جمعیت
اند. کفال پوزه باریک مناطق جنوبی  خزر تشکیل داده

 .و کفال طالیی بیشتر مناطق شمالی را برگزیدند
 ).1995 ، شعبانی(
 

 ها و روش مواد
زه پول ماهی کفا قطعه 960 تعدادهش وین پژدر ا  

 در ه فعالپري صیادي نیهاوتعا 13تعداد  از یکربا
 یعنی از 1394-95فصل صید  طیدر  ،منطقه میانکاله

روز  189به مدت  معاًجین وردفراواخر مهر تا ه ما
 گرفتند. ارمطالعه قررد موآوري و جمع ي، صید،داصی

احل ودر سشرکت تعاونی صیادي تور پره  13تعداد 
شهریور، طالقانی،  17نژاد،  حسین هاي بنام یانکالهم

عبدالجلیل کر، شهید رجایی، امیرحمزه، کمینه، 
شیرودي رکاوند، ترکمن، خواجه نفس، شهداي 

  باشند. میفعال بندرگز، آزادگان کردکوي و سیجوال 
هاي این منطقه  هابزار و ادوات صیادي صیدگا  

اختصاص به صید به روش پره ساحلی گردان 
)Beach Seine ( .مطالعه به رد مون ماهیااد تعددارند

 بندي ثبت و جمع برداري ه و محل نمونهیستگااتفکیک 
گیري  و اندازهسنجی  یستزجهت ها  نمونه اند. گردیده

ده از ستفاابا  و طول و وزن به صیدگاه انتقال یافته
ها  آن (طول فورك)چنگالی ل طومتري، بیوتخته 

،  گیري وزن ماهیان همچنین اندازه ند.ي شدگیرازهندا
ه یددگرجام نا مگریک قت دبا ل یجیتاازوي دتر توسط

  ند.یدثبت گرد بیومتري مربوطه ولاو در جد
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ي جنسهال و وزن بین طوط تباار) 1978(باگنال،   
آید  میست د هذیل ببطه نمایی ده از راستفاابا ده ماو نر 

 ):1993(بیسواس، 
W = a.L b  

ها مورد مطالعه قرار گرفته  رسیدگی جنسی ماهی  
ها به آزمایشگاه، گنادها مورد  است. پس از انتقال نمونه

توزین با ترازوي  و پس از مطالعه واقع گردیده
براي  ایی مرحله 6روش  از)،  گرم 1/0دیجیتال (دقت 

 ده استش تفادهاس رسیدگی جنسی ماهی تعیین مرحله
  .)1995کینگ، (

باشد  : گناد توسعه نیافته، کوچک و شفاف میIمرحله 
 ها با چشم غیرمسلح قابل رؤیت نیستند. تخمک و

: تخمدان کدر و به رنگ نارنجی بوده و IIمرحله 
هاي بالغ این  در نمونه .باشند قابل رؤیت می ها تخمک

و  ریزي نیز مشاهده شده مرحله دردوره بعد از تخم
 .شود گناد محسوب می دوره استراحت

: تخمدان رشد کرده و قسمتی از حفره IIIمرحله 
ها بزرگ، مدور و شفاف  تخمک .کند شکمی را پر می

هاي به هم چسبیده مشاهده  صورت توده به بوده و
  .شوند می

: تخمدان نارنجی پررنگ بوده و بیشتر IVمرحله 
روي هاي خونی  کند. رگ شکمی را پر می حفره

ها بزرگ شده و از  شوند. تخمک تخمدان مشاهده می
 .باشند هم جدا می

: تخمدان بزرگ بوده و کامالً حفره شکمی Vمرحله 
هاي خونی روي تخمدان کامالً  کند. رگ را پر می

گردند.  توسعه یافته و در سراسر تخمدان مشاهده می
شوند.  ها رها می با فشار بر شکم ماهی تخمک

 باشند. رسیده و شفاف می ها کامالً تخمک

باشد و بقایاي  : تخمدان چروکیده و شل میVIمرحله 
شود.  هاي رهاسازي نشده در تخمدان دیده می تخمک

 2بعد از مدتی شکل ظاهري تخمدان شبیه به مرحله 
  گردد.  می

آوري شده در قالب  کلیه آمار و اطالعات جمع  
در بررسی آماري  .و تنظیم گردیدندوارد  اکسل

هاي صید در واحد تالش، آزمون کولموگروف  داده
 .ها استفاده شد اسمیرنوف در تشخیص نوع توزیع داده

هاي صید، براي تجزیه  توزیع داده علت نرمال نبودن به
 .شدهاي ناپارامتري استفاده  ها از روش و تحلیل آن

منظور بررسی ارتباطات مختلف از همبستگی   به
هاي صید  اي مقایسه میانگینبر. اسپیرمن استفاده گردید

در واحد تالش از آزمون کراسکال والیس و براي 
ویتنی استفاده  -ها از آزمون من مقایسه دو به دو میانگین

شد. همچنین براي مقایسه میانگین وزن ماهیان صید 
ختلف از آنالیز واریانس هاي م ها و منطقه شده در فصل

دار  یمعن 95/0از آزمون توکی در سطح  دو طرفه
افزار  ها با استفاده از نرم استفاده شد تجزیه و تحلیل داده

  .)1957(تامسون،  انجام شد  SPSS.22آماري
 

 نتایج
 استخوانی ماهیان برداشت روند و میزان مطالعه  

 طی صید میزان که دهد می نشان ،خزر دریاي

 1381 سال در و داشته افزایشی روند اخیر هاي دهه

 در صید میزان است. رسیده دخو مقدار حداکثر به

 کشی پره بار هر در کیلوگرم 114 از نیز تالش واحد

 فراوانی اطالعات است. بوده رسیده کیلوگرم 220 به

 کفال ماهی صید کاهش از حاکی که است اختیار در

 خزر دریاي در اخیر هاي سال در باریک پوزه

 از مجاز غیر صید و اکولوژیک شرایط تغییر باشد. می

 ،لملکیاعبد( شوند. می محسوب امر این مهم لدالی
1999.( 

 باریک پوزه کفال ماهی وزنی تغییرات دامنه  

 بوده گرمی 550 تا 150 بین منطقه این در شده صید

 250 وزن در صید وزنی فراوانی بیشترین که است

 از بیش گرم 250 تا 200 هاي وزن و داشته قرار گرم

 براي شود. می شامل را گونه این صید از درصد 50
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 شکافتن از پس نیز نمونه هاي ماهی جنسیت تعیین

 تعیین نیز نمونه هاي  ماهی جنسیت ماهی، شکم

 جداول در دقت به اطالعات این و اند گردیده

 و تجزیه مورد اطالعات ورود با و ثبت مربوطه
  گرفت. خواهند قرار تحلیل

 یکربا زهپو لکفا هشد صید نماهیاطولی دامنه  

 1394- 95 لسا بهشهردر میانکاله منطقه لحاسو در

 باریک، پوزه کفال ماهی هاي نمونه بیومتري براساس

 طول چه گر( است بوده متر سانتی 40 تا 24 بین

 .باشد) می متر سانتی 34 تا 28 بین صید استادارد
 يسانتیمتر 28 طولی طبقه در صید نیاوافر بیشترین

 زهپو لکفا ماهی صید از صددر 27 ودحد که بوده

 همچنین د.میشو شامل را منطقه این در یکربا

 29 لیا 26 اندازه در شده صید ماهیان لیطو فراوانی

 شامل را صید کل از صددر 50 ودحد يسانتیمتر

 کفال نر ماهیان اندازه میانگین آنکه ضمن د.میشو

 تا 1/24 از سال، 6 تا 2 مختلف سنین در باریک پوزه

 8/39 تا 4/24 از ماده ماهیان در و متر سانتی 4/38

  است. بوده متغیر متر سانتی
 بین اندازه در شده صید هاي هیما وزنی دامنه

   .است بوده گرم 462 تا 140

 
  .1395 سال در مختلف سنین در باریک پوزه کفال ماده و نر ماهیان چنگالی طول میانگین - 1 جدول
 6 5 4 3 2 سن

 باریک پوزه کفال
 4/38 3/36 2/29 3/27 1/24 نر

 8/39 5/37 6/31 8/27 4/24 ماده
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501

درصد فراوانی گروھھای وزنی کفال در سال 1395

دامنھ طولی
  

 .1394- 95 سال بهشهر میانکاله منطقه صید، کل از باریک پوزه کفال وزنی فراوانی درصد - 2 شکل

  
 در شده صید یکربا زهپو لکفا ماهی سنی منهدا  

 لسا 3 سنی ترکیب و دهبو لسا 6 لیا 2 از منطقه این
 را یکربا زهپو لکفا ماهی صید از مقدار ترینبیش

 تعداد با سال 3 سنی وهگر ).شکل( دمیشو شامل

 8/39 فراوانی درصد با و ها نمونه کل از عدد 382

 پوزه کفال ماهیان صید جمعیت بیشترین درصد،

 سنی گروه در .دهد می نشان را جاري سال در باریک

 نشان ار صید آمار کمترین صید، کل به نسبت سال 6

 دهد. می

 1395هاي وزنی کفال در سال  درصد فراوانی گروه

نسبت فراوانی 
 )درصد(
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 سال در آمده دست هب آمارهاي در همچنین  

 بیشترین که شد خواهد حاصل نتیجه این جاري

 که باشد می سال 4 تا 3 سنین بین در سنی فراوانی

 مقدار باالترین منطقه این صید کل از درصد 9/57 با

 اند داده اختصاص خود به را شده صید ماهیان

 هاي منحنی با اوانیفر درصد و آمار این ).2 جدول(

 ارائه نمودار در بیشتر توضیح جهت نمایشی

  .گردد می
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60

یک دو سھ چھار پنج شش

مراحل رسیدگی گنادی

  
  .درصد حسب بر 1394 صید فصل در کفال یماه (گنادي) جنسی رسیدگی مراحل نسبی توزیع - 3 شکل

 
 فراوانی 95 صیادي سال در 3 شکل به توجه با  

 مختلف راحلم در باریک پوزه کفال ماهیان

 باشد: می ذیل شرح به جنسی رسیدگی

  درصد 3/30 جنسی رسیدگی اول مرحله - 
  درصد 8/58 جنسی رسیدگی دوم مرحله - 
  درصد 9/10 جنسی رسیدگی سوم مرحله - 
   درصد صفر معادل ششم و پنجم چهارم، حلامر - 

 ماه مهر از سال، طول در باریک پوزه کفال گونه  

 و جنسی رسیدگی 1 مرحله در را سال اواخر تا
 مرداد و تیر و 3 و 2 مرحله در را خرداد تا فروردین

 6 مرحله در ماه شهریور و 5 مرحله در را ماه
 .ودنم خواهد طی رسیدگی

 
 گیري نتیجه و بحث

 سنی هاي گروه باریک، پوزه کفال ماهی صید در  

 داشته افزایش گذشته هاي سال به نسبت سال، 3 و 2

 کاهش سال 6 و 5 ،4 سنی هاي گروه در و

 از نشانی امر این و دهد می نشان را چشمگیري

 رشد، شرایط نبودن مساعد صیادي، تالش افزایش

 طول دهد. می نشان را ماهیان این اي تغذیه و تکثیر

 22 معمول طور هب بلوغ سال اولین در ماهی

 پوزه کفال تخمریزي هاي محل است. متر سانتی

 ریزي تخم باشد. می میانی و جنوبی خزر در باریک

 انجام ماه تیر تا خرداد ماه اواخر در ها آن اي توده

 عدد هزار 700 تا 100 از ها تخم تعداد گیرد. می

 روز 5 تا 2 نیز ها تخم انکوباسیون دوره است. متغیر

 نماهیا این تخمریزي منطقه عمق انجامد. می طول به
 آب سطح از متري 7 تا 5 بین جنوبی خزر دریاي در

 انجام گراد سانتی درجه 29 الی 25 دماي در و

 ماهیان کفال این در باروري قدرت شود. می

 در ها تخم تجمع بیشترین .باشد می باال العاده فوق

 مراحل رسیدگی گنادي

  شش      پنج       چهار       سه       دو      یک
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 شرقی خزر در ساحل از کیلومتري 11 تا 8 فاصله

 میلیون 1/2 از بیش گونه این در آوري هم باشد. می

 کارشناسان و دانشمندان مطالعات طبق تخم،

 در نورس ماهیان بچه است. شده گزارش شیالتی،

 و شده پرواربندي عمق، کم مناطق و سواحل
 و تجمع گذرانند. می محل این در نیز را زمستان

 مناطق، سایر و ها بندرگاه و سواحل در ها گله تراکم

 امان در واج،ام و دشمنان دسترس از را ماهیان این

 هنگام ماهیان بچه هاي گله عظیم تجمع دارد. می نگه

 صنایع طریق از گرم آب به که هایی محل در زمستان

 است. شده گزارش شود می وارد خزر دریاي به

  ).1995 شعبانی،(
 پوزه کفال ماهی شده انجام تحقیقات به توجه با  

 استخوانی ماهیان صید سبد در مهمی نقش باریک

 حاضر حال در چه گر داشت. خواهد خزر دریاي

 میزان نزول باعث و داشته کاهش روبه میزان این

 جمله از متعددي عوامل ولی دباش می نیز کل صید

 هوا، و آب جغرافیایی، موقعیت مختلف، فصول

 تأثیر ، شده برداشت ماهی توده وزن بر ... و تغذیه

 پوزه کفال گونه صید میزان کاهش .گذارند می

 را، پیشین هاي سال به نسبت جاري سال در باریک

 آب، شدن سردتر جمله از چندي لوامع به توان می

 منتسب زیستی نامساعد شرایط و محیط دماي

 به توجه با البته که ).2006 پاتیمار،( دانست

 عمل هب آزمایشات و گرفته انجام هاي سنجی زیست

 طول، اندازه موردنظر، گونه ماهیان نمونه از آمده

 رسیدگی مختلف مراحل و جنسیت سن، زن،و

 شرایط و کلیماتولوژي تغییرات به توجه با جنسی

 انتظار مورد نتایج این خزر دریاي در ماهیان زیستی

 در خزر دریاي ماهیان کفال طولی میانگین باشد. می

 نداده نشان چشمگیري تغییرات مازندران استان

 طولی میانگین روي بر مطالعه با یتحقیق در است.

 استان هاي میانگین  با مقایسه در باریک، پوزه کفال

 نشان را چشمگیري تفاوت گلستان، و گیالن

 حذف لیکن و .)2004 ،همکاران و (فضلی دهد. نمی

 مخرب روش از استخوانی ماهیان صید روش

 را گردان ساحلی پره صید جایگزینی و دامگستر

 و یطول میانگین نسبی بهبود اصلی علل از توان می
 خزر دریاي سواحل در شده صید ماهیان کفال وزنی

 زیستی عوامل بهبود و دامگستر شیوه حذف دانست.

 تقویت و خزر دریاي آب سطح آمدن باال دنبال به

 بهبود عوامل این جمله از توان می را زیستگاه شرایط

 احتمالی عوامل از بنابراین دانست. زیستی وضعیت

 در شده صید باریک پوزه کفال ماهیان سن افزایش

 صید روش تغییر همین توان می را پیشتر دهه

 میانگین افزایش این دانست. ساحلی پره به دامگستر

 از جنوبی خزر ساحلی منطقه اهمیت نشانگر سنی

 اعمال گویاي همچنین مولدین، مهاجرت نظر

 استاندارد رعایت و مسئوالنه صید الزامات

 و شیالت نمسئولی ناحیه از پره تور هاي چشمه
 ،لملکیاعبد( باشد می صیادي تعاونی هاي شرکت
 ساحلی پره تور صید روش به حاضر مطالعه ).1999

 گرفته صورت تور چشمه اندازه محدودیت با گردان

 صید سبد از اندازه کوچک ماهیان نتیجه در و است،

 سنجی زیست پارامترهاي میانگین و گردند می حذف

 طول دامنه 1380- 1379 سال در .دهد می افزایش را

 43 الی 18 بین باریک، پوزه کفال ماهی چنگالی

 و است بوده متر سانتی 5/27 میانگین با متر سانتی
 میانگین با گرم 800 تا 50 ماهی این وزنی دامنه

 است. بوده گرم 7/224
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  .برداري بهره سال در کباری پوزه کفال ماهی سنی هاي گروه از یک هر فراوانی و چنگالی طول میانگین - 4 جدول
  ماهی سن
 )سال(

  نمونه تعداد
 (قطعه)

  فراوانی
 )درصد(

  چنگالی طول میانگین
 متر) (سانتی

  وزن میانگین
 )گرم(

3 12 10 8/23 8/130 

4 57 5/47 26 5/181 

5 37 8/30 5/28 5/236 

6 9 5/7 7/32 4/394 

7 4 3/3 5/36 5/487 

8 1 8/0 43 800 

 7/224 5/27 100 120 جمع

       
 که دهد می نشان باریک پوزه کفال سنی ترکیب  

 و بوده سال 8 تا 3 سنی هاي گروه تجاري صید در
 5 تا 4 سنی هاي گروه ماهیان را صید درصد 5/77

 و درصد 10 فقط ساله 3 ماهیان داده، تشکیل سال
 هاي گروه( تر مسن ماهیان را درصد) 5/11( بقیه

- 81 سال در دهند. می تشکیل سال) 7 تا 6 سنی
 31 تا 21 ماهی این چنگالی طول دامنه 1380

 وزنی دامنه و متر سانتی 1/25 میانگین با متر سانتی

 باشد می گرم 1/179 میانگین با گرم 301 تا 100
 .)2004 ،همکاران و (فضلی

  
  .برداري بهره سال در باریک پوزه کفال ماهی سنی هاي گروه از یک هر فراوانی و چنگالی طول میانگین - 5 جدول

  ماهی سن
 )سال(

  نمونه تعداد
 (قطعه)

  فراوانی
 )درصد(

  چنگالی طول میانگین
 متر) (سانتی

  وزن میانگین
 )گرم(

3 13 8/9 6/23 2/149 

4 81 9/60 8/24 7/170 

5 39 3/29 3/26 4/206 

 1/179 1/25 100 133 جمع

  
 سال این در باریک پوزه کفال سنی ترکیب در  

 9/60 و داشته وجود سال 5 تا 3 سنی هاي وهگر فقط

 تشکیل سال 4 سنی گروه ماهیان را صید درصد

 در اول سال در آمده دست هب نتایج براساس دهند. می

 در درصد، 100 تقریباً گلستان و مازندران هاي استان

 نیز ایران سواحل کل در و درصد 7/47 گیالن استان

 از کمتر الیچنگ طول داراي ماهیان درصد 65 حدود

 هاي استان در 80- 81 سال در  .اند بوده متر سانتی 28

 ترتیب (به درصد 90 از بیش گلستان و مازندران

 درصد 6/84 گیالن استان در درصد)، 9/95 و 9/90

 درصد 2/91 حدود نیز ایران سواحل کل در و

 ).2000 یوسفیان،( بودند. غیراستاندارد ماهیان

 این در باریک زهپو کفال ماهی جنسی رسیدگی

 تا شهریور هاي ماه در خزر دریاي از منطقه

 مرحله ،سه تا یک مراحل در بعد سال اردیبهشت

 پنج مرحله و تیر اوایل و خرداد هاي ماه در چهار

 در ماهی و شود می مشاهده مرداد و تیر هاي ماه طی

  رسد. می ریخته) (تخم شش مرحله به شهریور
 سواحل در اهیانم کفال صید میزان مجموع در  

 2800 حدود متوسط بطور گذشته سال 10 در ایران
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 نسبت 93 برداري بهره سال در است. شده برآورد تن

 اما دهد. می نشان را افزایش صید میزان قبل، سال به

 پوزه کفال ماهی صید میزان کاهش با 94 سال در

 که هایی سال در کلی طور هب شدهاند. مواجه باریک

 نسبی فراوانی دهد، می نشان را یشافزا صید میزان

 تالش افزایش دلیل به  دارد. افزایش نیز طالیی کفال

 ماهیان کفال تالش واحد در صید میزان صیادي،

 تالش واحد در صید میزان مثالً است. یافته کاهش

 شده گزارش کیلوگرم 114 حدود 72- 73 سال در

 در صید میزان 80- 81 سال در که صورتی در است.

 است. یافته کاهش کیلوگرم 4/78 به کشی هپر هر

 صیادي تالش شدید افزایش نشانگر شاخص این

 صید میزان شد ذکر که  طوري همان ولی باشد می

 باید .دهد می نشان نیز را افزایش بلکه نیافته کاهش

 سال تالش واحد در صید میزان چه اگر شد متذکر

 لیو است بوده بیشتر قبل هاي سال با مقایسه در 95

 به اخیر سال دو طی در خصوص هب قبل هاي سال در

 واحد در صید میزان صیادي تالش افزایش رغم

 عقیلی، کامران( است. داشته افزایشی روند تالش

2010.(  
 طور به تقریباً مطالعه این نتایج به توجه با  

 را باریک پوزه کفال ماهی صید درصد 60 متوسط

 و نداشته را یزيتخمر یکبار فرصت که نابالغ ماهیان
 دهه در نابالغ ماهیان صید فراوانی خصوص این در

 احتماالً آن دلیل است. دوم دهه از بیشتر هشتاد اول

 هاي دام از استفاده در مناسب سیاست کارگیري هب

 دهه در باشد. می تور کیسه در مناسب چشمه با پره

 از استفاده جاي هب اخیر، سال پنج خصوص هب دوم،

 از کمتر احیاناً یا و متري میلی 30 هچشم یک فقط

 33 و 30 چشمه دو از تور، کیسه در اندازه این

 استفاده صید فصل هر در زمانی دوره دو در میلیمتر

 در مهمی نقش سیاست این کارگیري هب شود. می

 در خصوص هب صید در نابالغ ماهیان فراوانی کاهش

 ،همکاران و (فضلی است. داشته اخیر سال چند
 پنجگانه نواحی در صید میزان نتیجه در ).2004

 میزان که دهد می نشان اخیر سال 4 طی ایران شیالت

 در خزر دریاي ساحلی نواحی در ماهیان کفال صید

 تعداد افزایش آن اصلی علت و بوده افزایش حال

 باشد، می نواحی این در فعال پره تعاونی هاي شرکت

 نواحی این در ماهیان کفال صید شدید افزایش ولی

 تغییرات احتماالً و جوي تغییرات از ناشی عمدتاً

 عدم سبب که باشد می حرارت درجه و آبی جریانات

 و شده دیگر سواحل طرف هب ماهیان کفال مهاجرت
 یافت. کاهش شدت به سال این در کفال نسبی میزان

 و منطقه، هواي دماي رفتن باال به توجه با همچنین
 تا شود می پیشنهاد اهم مهر در سرد فصل شروع

 شود انجام ماه مهر اوایل از کشی پره و صید شروع

 سن و اندازه در هم و داشته صید افزایش هم تا

  شوند. صید ماهیان این مطلوبی
 خایرذ ه،شد یهارا نتایج به توجه با کلیرطو به  

 و دهبو نامطلوبی یطاشر داراي یکربازهپو لماهیکفا
 ،میباشد زنیاردمو خایرذ ءحیاا ايبر صخا توجه

 صید در نابالغ نماهیا نیاوافر کاهش صخصو به

 باشد. شتهدا خایرذ زيسازبا در يمؤثر نقش انمیتو

 زهپو لکفا ماهی خایرذ حیاا و حفظ ايبر ینا بنابر

 (به تررگبز چشمه با رتو از دهستفاا بر وهعال ،یکربا

 ریکبا قلاحد به درقا مولدین همه که ريطو
 ذتخاا را مناسبی يتژاسترا باید ،باشند) يیزرتخم
 صفر به صید در رگبز مولدین نیاوافر که دنمو

 استاندارد لطو با نماهیا رويبر عمده صید و هسیدر

  دد.گر متمرکز
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