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 cultriventris caspia (Svetovidov, 1941)ارزیابی ذخایر و تعیین میزان قابل برداشت گونه کیلکای معمولی

Clupeonella  در حوضه جنوبی دریای خزر 

 

 فرهاد کیمرام ،*فرخ پرافکنده حقیقی
 

 ايران  يشیالتعلوم سسه تحقیقات ؤمبخش بیولوژي و ارزيابي ذخاير، 

 

 چکیده:

محسوب مي شود که نقش مهمي را در زنجیره غذايي آن ايفاا ماي کنا       کیلکا از ذخاير با ارزش اقتصادي درياي خزر

برداشا  پايا ار   ، باه ف تعیین میزان ذخیره کیلکاي معمولي و تنظیم الگوي 1361-68پژوهش حاضر طي سال هاي 

تاا   1361نمونه برداري در سواحل جنوبي درياي خزر از مهار ساال    از آن، در جنوب درياي خزر به مرحله اجرا درآم  

 313نموناه بیاومتري شا ن  و     1133در دو بن ر انزلي و بابلسر صورت گرف   در طاول دوره بررساي    1368شهريور 

سان شا ن   نتاايش ن اان داد کاه میاانگین طاول کیلکااي معماولي           هاي سااجیتا تعیاین  ماهي با استفاده از اتولی 

ساال   8/3میلي متر قرار داش   میانگین سن کیلکاي معمولي  144تا  18میلي متر و دامنه آن در طیف  7/3±4/101

الفاورد  و -ساله ت کیل داده بود  ضريب رش  با استفاده از طرح فورد  4و  3درص  از آنها را ماهیان  73بود که بیش از 

311/0=K  160/1در سال و ضريب مرگ و میر کل برابر=Z      ،در سال برآورد ش   باا اساتفاده از روش آناالیز کوهاورت

هزار تان بارآورد شا   باراي تعیاین میازان        71/16میزان ذخیره کیلکاي معمولي در بخش جنوبي درياي خزر ح ود 

محاساهه شا   کیلکااي     تن 11311ده ش  که در نهاي  ه کاديما استفا( از معادلMSYح اکثر محصول قابل برداش  )

 هاي حمايتي از آن باي  در اولوي  باش   معمولي داراي ذخیره نسهتاً کوچکي اس ، لذا سیاس 
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 مقدمه. 1

ماهیان کیلکا در درياي خزر شامل سه گونه و زير 

 اس  که عهارتن  از: Clupeonellaگونه از جنس 

 .C (Borodin, 1904)کیلکاي آنچوي  -1

engrauliformis 
 C. cultriventris caspiaکیلکاي معمولي -1

(Svetovidov, 1941) 
 .C (Kessler, 1877)کیلکاي چ م درش  -3

grimmi 
اين ماهیان داراي اهمی  اقتصادي بوده و در گذشته 

% از کل صی  درياي خزر را 60نه چن ان دور بیش از 

به خود اختصاص داده بودن ، لذا م يري  بهینه براي 

ذخیره، نقش حیاتي در برداري پاي ار از اين  بهره

وضعی  و پاي اري اين اکوسیستم خواه  داش   

ثیر عوامل أسال گذشته تح  ت 30درياي خزر طي 

 هاي صنعتي و خانگي، صی  و مختلفي مثل آالين ه

داري به نام برداري بي رويه، ورود شانه بهره

Mnemiopsis leidyi   و در نهاي  ع م وجود م يري

يکپارچه در ک ورهاي حاشیه درياي خزر، قرار گرفته 

به درياي خزر بر آبزيان پالژيك  M. leidyiاس   ورود 

ثیر أاين دريا اثرات عمیقي گذاشته اس  و ب نهال آن ت

غیرمستقیمي هم بر روي چرخه تولی ات مواد غذايي 

 داشته اس   

در جنوب درياي خزر، در ا ماهیان کیلکنقطه اوج صی  

هزار تن ثه  ش ه  31با صی ي ح ود  1376سال 

به  1366اس  که با يك رون  کاه ي ش ي  در سال 

هزار تن رسی ه اس   کاهش صی  کیلکا  6/11ح ود 

در درياي خزر منحصر به ايران و بخش جنوبي درياي 

خزر نهوده، بلکه در ساير ک ورهاي حاشیه درياي خزر 

شود  میزان بهره برداري کیلکا  هش دي ه ميهم اين کا

هزار تن بود  4/160، 1376از درياي خزر طي سال 

هزار  31و  1/110که سهم روسیه و ايران به ترتیب 

کل صی  کیلکا از درياي خزر  1361تن بود  در سال 

هزار تن بود که صی  روسیه، ايران و آذربايجان  1/41

بود )گزارش  هزار تن 1/3و  3/11، 3/14بترتیب 

 ( 1368کمیسیون منابع زن ه درياي خزر، 

اي صی  نیز تغییر اساسي کرده اس   در  ترکیب گونه

هاي گذشته و در دوران شکوفايي بهره برداري از  دهه

درص  از صی  به کیلکاي  30ذخاير کیلکا بیش از 

تعلق داش ، در حالیکه اکنون اين جايگاه را به  آنچوي

-ل داده اس  )پرافکن ه و جمالکیلکاي معمولي تحوي

ماهي  اي از شگ کیلکاي معمولي زيرگونه ( 1371زاد، 

 ,C.cultriventris(Nordmann آزوف بنام-درياي سیاه

کیلکاي معمولي معموالً ساکن مناطق اس   ( 1840

ها کم عمق و نزديك به ساحل اس  و تغییر صی گاه

باعث ش ه اس  که برداش  از اين ذخیره نسه  به 

همکاران، )پورغالم و هاي گذشته افزايش ياب  سال

بر اساس گزارش (  1366 ،و پرافکن ه مطلهي؛ 1371

، میزان ذخیره کیلکاي 1334والسنکو در سال 

هزار تن برآورد ش ه  300معمولي در درياي خزر تنها 

 16بود که کمترين سهم را در بین سه گونه )ح ود 

در بخش جنوبي   (1373والسنکو، ) در ص ( را داش 

ارزيابي ذخاير ماهیان  1371-78درياي خزر طي سال 

کیلکا با استفاده از روش هی رواکوستیك ن ان داد که 

هزار تن  6/173هاي ايران ذخیره اين ماهیان در آب

درص   1/6اس  که کیلکاي معمولي با سهمي ح ود 

هاي ديگر دارا بود کمترين میزان را در بین گونه

  ارزيابي ذخاير اين ماهي (1371مکاران، ه )پورغالم و

، ذخیره 1006سال  طيتوسط روسیه در درياي خزر 

هزار تن برآورد کرده اس  که بیش  8/43اين گونه را 

درص  از ذخاير ماهیان کیلکا را شامل مي شود  78از 

  (1367گزارش کمیسیون منابع زن ه درياي خزر، )

کیلکاي  اين مطالعه با ه ف بررسي وضعی  ذخیره

 معمولي صورت گرف   

 

 هاروش . مواد و 2

نمونااه باارداري از ماهیااان کیلکااا در سااواحل جنااوبي 

در دو  1368تا شاهريور  1361درياي خزر از مهر سال 

 و( شارقي  43°طاول  و شمالي 37°بن ر انزلي )عرض 

شارقي( صاورت    11°طول و شمالي 38°عرض) بابلسر

 (   1گرف  )شکل شماره 
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 موقعی  دو بن ر بابلسر و انزلي در جنوب درياي خزر، محل صی  و نمونه برداري ماهیان کیلکا  1شکل 

 
نمونااه باارداري بااه صااورت دو بااار در ماااه از صاای     

تناي(   10-30)ر ناورهاي صی  کیلکا در کالس والفجش

بااا صااورت گرفاا   درايااام تعطیلااي صاای  )مهرماااه(،  

همکاري و اخذ مجوز نمونه برداري از سازمان شایالت  

ايران، صی  و نمونه برداري باراي ايان تحقیاق امکاان     

پذير ش  تا جمع آوري اطالعات دچاار نقصاان ن اود     

صی  به کماك تورهااي قیفاي مخروطاي شاکل و باا       

واتي انجام گرف   تور قیفي  1100استفاده از دو المپ 

متر اسا  کاه    4ر با ارتفاع مت 1/1داراي دهانه به قطر 

متر اس   با روشن ش ن میلي 6داراي توري با چ مه 

هااي کیلکاا در زيار    اين المپ امکان متراکم ش ن گله

 آب فراهم ش  

  از صی  تخلیاه  ف صی  از اول شب تا صهح صورت گر

کیلاوگرم بصاورت تصاادفي جماع      3تاا   1ش ه ح ود 

 هاا ي آناي بر اساس صفات ريختا آوري و تفکیك گونه

(Kazancheev, 1982 )  در طااول دوره   گرفاا انجااام

ماهي بیومتري ش ن  که طي آن طاول   1133بررسي 

میلاي   1/0با دقا    به کمك کولیس ديجیتال چنگالي

متر و وزن ماهي به کمك ترازوي الکترونیکي باا دقا    

براي تعیین سن ماهیاان،   گرم ان ازه گیري ش   01/0

ساجیتااسااتفاده شاا   در آزماي ااگاه هاااي اتولیا     از 

هاي ساجیتا از سار مااهي خاارج شا ه و     جف  اتولی 

سااع    11شو با آب معماولي، بما ت    بع  از شس  و

در گلیسیرين قرارگرفتن  تا باراي مطالعاه و م ااه ه    

هااي رشا  وضاوح و شافافی  بی اتري داشاته       حلقه

مااهي خاارج شا  و     313باشن   در مجماوع اتولیا    

یاان باا کماك بیناي کاوالر صاورت       ماه خوان ن سان 

  گرف 

 1والفاورد -ن مطالعه ضريب رش  از منحناي فاورد  در اي

(  در اين روش Sparre and Venema, 1992) برآورد ش 

 (Y)محاور   Lt+1در مقابل  X))محور  Lt از رسم منحني

از خط برازش ش ه به اطالعاات   Kو  ∞Lاستفاده ش  و 

از رواباط   Kو ∞L فوق ب س  آم   در اين حال  مقادير

 زير ب س  مي آين :
K= -ln (b) 
L∞ = a / (1 - b) 

 شیب خط خواه  بود  bثاب  رابطه و  aدر اين روابط 

 از روش Zبراي بارآورد ضاريب مارگ و میار کال ياا       

(  King, 2007اساتفاده شا  )  1منحني صی  بر پايه سن

در اين روش با استفاده از ايجاد يك رابطاه باین سان    

( و میزان و ترکیب ساني صای    Xماهیان کیلکا )محور

خواه   bZ - =(، میزان مرگ و میر کل برابر با Y)محور

 بود  

( با اساتفاده از فرماول تجرباي    Mمرگ و میر طهیعي )

 (:Sparre and Venema, 1992پائولي محاسهه ش )

                                                           
1. Ford and Walford plot 
2. Age structured catch curve (ACC) 
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× ln (L∞)+173 /0- 0111/0-× exp ( 6/0M = 
 × ln (T))483/0ln (K) +8143/0  

يعني درجه حرارت متوساط ساطحي    Tدر اين معادله 

درجاه   14آب دريا براي بخاش جناوبي دريااي خازر     

هااي  سانتي گراد محاسهه ش ه اس  که توسط دستگاه

الکترونیکي مساتقر بار روي شاناورهاي کیلکاا انا ازه      

 گیري ش ه اس  

بیوماس باا اساتفاده از آناالیز کوهاورت      براي محاسهه

(Jones, 1981)     میزان کل صای  کیلکااي معماولي باه ،

میانگین وزن آن تقسیم ش  تا صی  باه تعا اد بارآورد    

شود  از حاصل ضرب تع اد کال صای  باه درصا هاي     

سني، تع اد ماهیاان صای  شا ه در هار گاروه ساني       

 ب س  آم  

آخرين گروه سني تع اد ماهیان متعلق به بزرگترين يا 

 (:King, 2007در دريا از رابطه زير محاسهه ش  )
Nt = Ct × Z/F 

تع اد ماهیاان در درياا باا حا اکثر سان       Nt که در آن

تع اد ماهیاان صای  شا ه در هماان گاروه       Ctاس  و 

سني اس   براي برآورد تع اد ماهیاان در سااير گاروه    

 هاي سني نیز از رابطه زير استفاده ش :
Nt = [(Nt+1× e

M/2
) + Ct] × e

M/2 
براي محاسهه ضريب بقاء در هر يك از گروه هاي سني 

ضريب  Sاستفاده ش  که در آن S = (Nt+1) / Ntاز رابطه 

تع اد ماهیان گروه هاي سني مختلاف بارآورد    Nبقاء و

 ( Sparre and Venema, 1992ش ه در دريا اس  )

( و ضاريب مارگ و میار    Zضريب مارگ و میار کال )   

( براي هر کالس سني از روابط زيار بارآورد   F)صیادي 

 ( Sparre and Venema, 1992ش ه اس  )
Z = - ln (S) 
F = Z – M 

ضاريب   Sضاريب مارگ و میار کال،      Zدر اين روابط 

ضريب مارگ و   Mضريب مرگ و میر صیادي و  Fبقاء،

 میر طهیعي اس   

براي برآورد و محاسهه تع اد متوساط ماهیاان موجاود    

 (:King, 2007)رابطه زير استفاده ش ه اس  در دريا از 
Nt = [(Nt - Nt+1) / Zt 

 tتع اد ماهیان گروه هاي ساني Nt+1  و Ntدر اين رابطه 

اس    tضريب مرگ و میر کل در سن  Ztاس  و  t+1و 

از ضرب تع اد متوسط مااهي باراي هار سان در وزن     

متوسط همان گروه سني، بیوماس يا وزن کل ماهیاان  

هاي سني مختلف محاسهه ش  و در نهاي  با در کالس

جمع کردن میزان زيتوده هر کالس، کال تاوده زنا ه    

 کیلکاي معمولي ب س  آم ه اس  

ح اکثرمحصااول قاباال برداشاا  بااا اسااتفاده ازمعادلااه 

1/0MSY (Y+M ×B) ×يعناي   1کاديماا 
1
محاسااهه  = 

 ,Gulland, 1983; Sparre and Venema)شا ه اسا    

 در آن: که (1992

MSY ح اکثر محصول قابل برداش : 

Yمیزان صی  ساالنه : 

Mضريب مرگ و میر طهیعي : 

: B زيتوده 

آمار صی  ساالنه کیلکا از سازمان شایالت اياران اخاذ    

ش ه اس  که از طرياق طارح جماع آوري آماار صای       

آبزيان انجام مي گیرد  تمام اطالعات جمع آوري شا ه  

ثه  ش ه و  Excel کمك برنامه نرم افزاريه در رايانه ب

 SPSS(16)ها به کمك برنامه آماري تجزيه و تحلیل آن

 صورت گرفته اس  

 

 . نتایج3

کیلکاي معمولي از نظر انا ازه طاولي در طیاف نساهتاً     

 18وسیعي صی  ش ، بطوريکه ان ازه طولي نمونه هاا از 

متر را در بر گرفتاه اسا ، هار چنا  کاه      میلي 144تا 

میلي متاري ت اکیل    38 -111بخش اعظم را ماهیان 

 ( 1)شکل شماره داده ان  

 
فراواني طولي کیلکاي معمولي در جنوب درياي خزر   1شکل 

 1361-68طي سال 

                                                           
1. Cadima's formula  

2. Maximum Sustainable Yield 

N=

 چنگالی طول)متر میلی(

صد
در
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-میلي 4/101±0/3میانگین طول در کیلکاي معمولي 

 طاول  داراي ش ه گیري ان ازه ماهي بزرگترين  متربود

  میلیمتربااود 18 ماااهي کااوچکترين و میلیمتاار 144

گرم باود   3/6±38/1میانگین وزن در کیلکاي معمولي 

گرم و کمتارين وزن مرباوب باه     11که بی ترين وزن 

گرم بود  میانگین سن کیلکاي  73/1يك ماهي با وزن 

سال بود  از نظار ترکیاب ساني،     8/3±31/0معمولي، 

 3ماهیاان   یلکاي معمولي رااکثري  قابل توجه صی  ک

ساله ت کیل داده اس   اين گاروه ساني بایش از     4و 

شاکل  درص  صی  را بخاود اختصااص داده اسا  )    73

 ( 3شماره 

شکل 

-68طي سال  خزر درياي درجنوب معمولي کیلکاي سني ترکیب.3

1361 

در سال  K=  311/0معموليضريب رش  براي کیلکاي 

 ( 4)شکل شماره  محاسهه گردي 
  Year

-1311/0K = 

 .4شکل 

 معموليدرکیلکاي ∞L  و Kبراي محاسهه  Ford and Walfordطرح 

 درياي خزر

کاه از رابطاه    bو a طول بینهاي  با اساتفاده از مقاادير  

Ford & Walford      ب س  آم ه باود، محاساهه شا  کاه

 میلي متر برآورد ش   33/113براي کیلکاي معمولي 

mm33/113Lºº =  

در سال  16/1 معادلZ مق ارضريب مرگ و میر کل يا 

 ( 1)شکل شماره  بود

 
در  Zبراي محاسهه  curveAge structured catchطرح  .1شکل 

 کیلکاي معمولي درياي خزر

 
کیلکااي معماولي معاادل    مرگ و میر طهیعاي  ضريب 

811/0M =     برآورد ش 
 

مرگ و میر صیادي نیز باا اساتفاده از مقاادير مارگ و     

  =816/0Fمیر کال و مارگ و میار طهیعاي برابار باا       

 محاسهه ش    

پس از محاسهات مرباوب باه جا ول آناالیز کهاورت و      

هااي  جمع مقادير مربوب به بیوماس هر يك از کاالس 

در حوضاه   سني، جمع کل توده زن ه کیلکاي معمولي

تان بارآورد شا  و     16711جنوبي درياي خزر حا ود  

براي اين گوناه   (MSYح اکثر محصول قابل برداش  )

 ( 1تن محاسهه ش  )ج ول شماره  11311ح ود 

 

 کیلکاي معمولي MSYج ول آنالیز کهورت براي محاسهه میزان بیوماس و   1ج ول 
توده زن ه 

 )تن(

ن در زمیانگین و

هر کالس سني 

 )گرم(

تع اد متوسط در 

 دريا

مرگ و میر صیادي در 

 هر کالس سني

مرگ و میر کل در 

 هر کالس سني

بقا در هر کالس 

 سني

تع اد ماهیان در 

 دريا

تع اد ماهیان صی  

 ش ه

 گروه

 سني

16371 1861 10414111183 080003 08811308373 08138361313 14001613013 33033838007 1 

 t

t+



 پرافکن ه و همکاران                                         زانینمییروتعيذخایابيارز

 

06 
 

16163 383 1111716171 08033 08814366614 08113447611 7111464134 17681486483 1 

13817 183 1178608861 081748 08638800614 08407314017 3301343600 86816683187 3 

1680 881 30148313381 088461 18170071736 08160611176 1131378630 11834148888 4 

1783 681 11770136188 180413 18884311133 08163108701 44704466387 11111861384 1 

311 383 31480477873 186381 18416141731 08061113136 64163663833 11036688844 8 

 1086 10414111183 080003 08811308373 08138361313 14001613013 37113478803 7 

 

 

 بحث و نتیجه گیری  4

از زمان شروع بهره بارداري از ذخااير ماهیاان کیلکاا،     

بعنوان گونه ه ف مطرح بود و حا ود  کیلکاي آنچوي 

ه تاد درص  از صی  کیلکا را ت کیل مي داد  از ساال  

رون  کاه ي در صای  ايان گوناه شاروع شا ،       1360

بطوريکه امروزه کیلکااي معماولي جااي آن را گرفتاه     

ب نهال کاهش صای  کیلکااي    ( 1366اس  )پرافکن ه، 

    آنچااوي کااه در نتیجااه کاااهش تااراکم اياان ماااهي در 

اليه هاي عمقي پ ي  آم  جايگاه هاي صی  نیز تغییار  

کرده اس  بطوريکه در سال هاي اخیر ناوگان صایادي  

 40کیلکا تالش خود را در مناطقي باا عماق کمتار از    

متر متمرکز کارده اسا   ايان ناواحي تنهاا منااطقي       

هستن  که تراکم ماهي در میزان قابل قهول براي صی  

تگاه کیلکااي معماولي   قرار دارنا  و در حقیقا  زيسا   

محسوب مي شون   اين موضوع عل  عما ه در تغییار   

بوجود آم ه در ترکیاب صای ، از کیلکااي آنچاوي باه      

کیلکاااي معمااولي، محسااوب مااي شااود )پرافکناا ه،   

، يعنااي بااا تخريااب ذخیااره کیلکاااي آنچااوي ( 1366

هاي صی  به مناطق زيسا  کیلکااي معماولي    فعالی 

 متمرکز ش ه اس  

کیلکااي معماولي در مطالعاه کناوني،      میانگین طاول 

هاي گذشاته   متر بودکه در مقايسه با سال میلي 4/101

ده   بعنوان مثال اين  افزايش قابل توجهي را ن ان مي

متاار و در سااال  میلااي 8/34، 1374مقاا ار در سااال 

)پاورغالم و   متر گزارش ش ه اسا   میلي 6/33، 1363

 قايساه م  (1364فضلي و همکااران،   ;1371همکاران، 

دها  کاه    ن اان ماي  دامنه طولي در کیلکاي معماولي  

   1/117تااا  1/81، اياان میاازان بااین   1378درسااال 

متر قرار داش  ولي اکثري  را ماهیااني باا طاول    میلي

دادن  که حا ود  میلي متر ت کیل مي 1/101تا  1/67

شا ن  )پاورغالم و همکااران،    مي درص  را شامل 4/76

(  طیاف طاولي ايان    1364فضلي و همکاران،  ;1371

میلي متار قارار    144تا  18گونه در شرايط حاضر بین 

دارد که ن ان مي ده  از نظار سااختار طاولي دامناه     

 وسیع تري را مي پوشان  

در شارايط حاضار،   از نظر سني قابال ذکار اسا  کاه     

ح اکثرسان  سال و  8/3کیلکاي معمولي میانگین سن 

 ساله اسا    4+ و 3+ با ماهیان اکثري  و اس سال  7

هاي قهل ن اان  مقايسه اين اطالعات با داده هاي سال

سااله در شارايط    3و  1، 1مي ده  که ساهم ماهیاان   

درصا  اسا  ولاي ايان مقا ار در ساال        8/11کنوني 

و مي توان گفا    (Fazli, 2007)درص  بود  31، 1377

  که از میزان صی  ماهیان جوان کاسته ش ه اس 

در سااال  =311/0K کیلکاااي معمااولي رشاا ضااريب 

محاسهه که در مقايسه با ضاريب رشا  گازارش شا ه     

-63بر اساس اطالعات ده ساله ) (1007توسط فضلي)

1374،) 136/0K= دهاا  افاازايش ن ااان مااي (Fazli, 

 Mamedovضريب رشا  بارآورد شا ه توساط       (2007

هااي آذربايجاان   براي کیلکاي معماولي در آب  (2006)

 باااوده اسااا   =114/0Kمقااا ار يعناااي  کمتااارين 

(Mamedov, 2006 )  ضااريب ماارگ و میاار کاال بااراي

در ساال   Z=160/1کیلکاي معمولي در مطالعه حاضار  

-محاسهه ش  که در مقايسه با برآورد مربوب باه ساال  

( نوساان زياادي را   Z=11/1هاي قهل توساط فضالي )  
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دهاا   ضااريب ماارگ و میاار طهیعااي نیااز ن ااان نمااي

801/0=M  که در مقايساه   در سال محاسهه ش ه اس

( ان کي M=108/0با میزان گزارش ش ه توسط فضلي )

 افزايش يافته اس   

میزان ذخیره برآورد شا ه باراي کیلکااي معماولي در     

هازار تان اسا  کاه باا       71/16مطالعه حاضار حا ود   

استفاده از روش آناالیز کوهاورت ب سا  آما   اولاین      

اير ماهیاان کیلکاا در   تالش باراي بارآورد میازان ذخا    

صورت گرفا  کاه    1371جنوب درياي خزر طي سال 

در اين مطالعه از روش هی رواکوستیك استفاده شا  و  

هزارتن محاسهه شا    6/173کل زيتوده ماهیان کیلکا 

هازار تان متعلاق باه      11/13درص  آن يعني  1/6که 

)پااورغالم و همکاااران،  گونااه کیلکاااي معمااولي بااود 

میزان ذخاير  1334ها در سال وس( قهل از آن ر1371

میلیون تن گزارش  8/1ماهیان کیلکا در درياي خزر را 

هزار  300کرده بودن  که سهم کیلکاي معمولي ح ود 

( ارزيااابي 1373درصاا ( بااود )والساانکو،  71/16تاان )

ذخاير اين ماهي در درياي خازر توساط روسایه طاي     

رد هزار تن بارآو  8/43، ذخیره اين گونه را 1006سال 

درصا  از ذخااير ماهیاان     78کرده اس  کاه بایش از   

)گازارش کمیسایون مناابع     کیلکا را شامل ماي شاود  

 ( 1367درياي خزر، 

در گذشته نه چنا ان دور، گوناه کیلکااي آنچاوي باه      

عنوان صی  ه ف ماهیگیري بود و بر اين اساس میزان 

ذخیاااره آن تاااأثیر مساااتقیمي روي میااازان صااای   

اين ماهیاان در دريااي خازر    رون  کاه ي صی  داش  

طاي ايان دهاه میازان      ديا ه شا    1370بع  از دهاه  

برداش  کیلکا از درياي خزر باه حا اکثر مقا ار خاود     

در صا    80هزارتن رسی  که تقريهاً 400يعني بیش از 

صای  انهاوه   هاي آذربايجان برداش  مي ش   آن از آب

ياك عامال   باه هماراه   مول ين و حتي ماهیاان جاوان   

، Mnemiopsis leidyiيعني ورود شانه دار  يمنفي زيست

ثر روي ذخاير کیلکاي آنچاوي  ؤکه بسیار پر ق رت و م

ترين عوامل کااهش ذخیاره ايان    ، از مهمثیر گذاش أت

کاهش صی  تنها منحصار باه     گونه محسوب مي شود

جنوب درياي خزر نهوده بلکه تمام ک اورهاي حاشایه   

کردنا   داري ميدرياي خزر که از ماهیان کیلکا بهره بر

میزان صی  در روسیه، آذربايجاان  را شامل ش ه اس   

هزار تن باه   7/161از  1001تا  1000و ايران از سال 

هزار تن رسی   کااهش صای  در آذربايجاان باه      7/74

صی  روزانه تن رسی    1100تن به  16100تنهايي از 

از  1333کیلکا توسط هر ک تي در روسیه طاي ساال   

تاان کاااهش يافتااه اساا     10د تاان بااه حاا و  100

(Shiganova, 2002)  

مطالعه رون  صی  و صیادي ماهیان کیلکا م خص مي 

، 1376هااي قهال از   کن  که کیلکاي معمولي در سال

شا ،   که رون  کاه ي صی  کیلکا در درياي خزر شروع

از اهمی  چن اني برخوردار نهود ولي امروزه باا کساب   

سهمي بااالي ناود درصا  در حقیقا  صای  کیلکاا را       

افاازايش صاای  کیلکاااي معمااولي پوشااش مااي دهاا   

% 1گونه در صای  از حا ود   همزمان با افزايش سهم اين

هاي اخیر در سال% 30به باالي طي اواخر دهه شص  

براسااس    (1363)مطلهاي و پرافکنا ه،    اسا  رسی ه 

قیقااتي م اترب باا    تحهاي    گگزارشات مربوب به 

ک ورهاي حاشیه درياي خزر، کیلکاي معماولي اکثاراً   

افاازايش هاااي ساااحلي ساااکن اساا  و مساالماً در آب

توانا  در مسااع     ورودي آب شیرين به درياي خزر مي

و بااالعکس دور کااردن  آنساااختن شاارايط زيسااتي  

 ثر واقاع گاردد  ؤشرايط مطلوب از کیلکااي آنچاوي ما   

(;Katunin et al., 2002; Sedov and Paritskiy, 2001)  

افزايش میانگین طول و سن ماهیان صی  شا ه، صای    

طیف وسیع تري از نظر ان ازه و همچنین کاهش صی  

ن انه هااي خاوش آينا ي در     ماهیان جوان مي توان 

 ماهیگیري اين گونه محسوب شود  

که کیلکا جزو ماهیاان  يادآوري اين نکته ضروري اس  

اي زيسا   پالژيك محسوب مي شود و به صورت گلاه 

کن   لذا، براي ارزيابي و تعیین ذخاير آنها اساتفاده  مي

هايي مثل اکوستیك معمول اس   در پاژوهش  از روش

VPAحاضر سعي ش ه اس  که امکاان کااربرد روش   
1 

در تعیین ذخاير کیلکاي معماولي ماورد ارزياابي قارار     

                                                           
1. Virtual Population Analysis 
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اساس نتايش و دستاوردهاي اين تحقیق میزان  گیرد  بر

( براي سال بعا ،  MSYح اکثر محصول قابل برداش  )

با استفاده از معادلاه کاديماا باراي کیلکااي معماولي،      

تن برآورد ش   از آنجا که بخش اعظام صای     11311

دها ، شایالت   کیلکا را کیلکاي معماولي ت اکیل ماي   

یازان صای    توانا  بار روي استحصاال ايان م    ايران مي

ريازي و ما يري    ساالنه از ذخاير ماهیان کیلکا برناماه 

بااه  1366و  1367هاااي کناا   میاازان صاای  در سااال

هزار تن ثه  ش ه اسا  و در ده   6/11و  7/18ترتیب 

هازار تان    3/11میزان صی  باه   1363ماهه اول سال 

(  مقايساه ايان   1366رسی ه اس  )آمارنامه شایالت،  

ده  که میازان صای  در ساال     اع اد و ارقام ن ان مي

کمتر از مق ار پیش بیني ش ه بود  براي توجیه  1367

عل  آن الزم اس  که به میزان تالش صی  هم توجاه  

روزهااي  × شود  مقايسه تالش صیادي )تعا اد شاناور   

ن اان از کااهش    1367و  1368هااي  سال صی ( طي

درص  را دارد کاه مسالماً در    11اين شاخص به میزان 

میاازان صاای  مااؤثر بااوده اساا  )مطلهااي و   کاااهش 

   (  میاازان تااالش ماااهیگیري طااي   1363پرافکناا ه، 

تقريهااً ثابا  باود و نوساان      1366و  1367هاي سال

 چ م گیري ن اشته اس   

ذکر اين نکتاه ضاروري اسا  کاه در شارايط کناوني       

ذخاير کیلکاي آنچوي يك وضعی  بحراناي را ساپري   

هم نسهتاً کوچاك و  مي کن  و ذخیره کیلکاي معمولي 

مح ود اس  و زمینه آسیب پذيري را دارد  لاذا، بايا    

سعي شود که بی تر سیاس  هاي حماايتي از ذخااير   

ماهیان کیلکا در اولوي  کار باش   پايش م اوم ذخااير  

اين ماهیان و فراهم کردن امکانات و شرايط الزم باراي  

هاي بی تر در کل درياي خزر، با همکاري ساير بررسي

ک ورهاي حاشیه درياي خزر، مي توان  ق مي مؤثر در 

 ها باش   شناخ  وضعی  آن

 

 تشکر و قدردانی

مطالعه حاضر باا پ اتیهاني ماالي مؤسساه تحقیقاات      

هااي  هاي آبزي پاروري آب شیالت ايران در پژوه ک ه

داخلي و اکولوژي درياي خزر انجام گرفتاه اسا   لاذا    

رياسا  محتارم   ازهمکاري و مساع ت دکتار مطلهاي   

مؤسسااه، دکتاار شااريف روحاااني معاوناا  محتاارم    

تحقیقاتي مؤسسه، مهن س خ متي، مهنا س جانهااز،   

 مهنا س نهاارور، مهناا س راساتین و ساااير همکاااران  

ت ااکر و قاا رداني بااه عماال مااي آياا   از راهنمااايي و 

همکاااري دکتاار عهاا الملکي و دکتاار فضاالي در طااول 

     آياجراي اين تحقیق سپاسگزاري به عمل مي
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