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 چکیده 

از اطالعاتی که توسط ادارات کل شیالت مازندران و گیالن طی جهت بررسی وضعیت صید و ذخایر ماهی کیلکای معمولی 

تن در  19111به  1931تن در سال  1111صید کیلکای معمولی از جمع آوری شده است استفاده شد.  1931 -39سالهای 

ر جایگاه تن بوده اما با تغیی 3111فقط  1911افزایش یافت. با کاهش صید کیلکا ، سهم صید این گونه در سال  1931سال 

تن از این  11111بطور میانگین  1939الی  1919صیادی و تمرکز آن در مناطق ساحلی صید آن افزایش یافته و بین سالهای 

تن بازاء هر  13/1گونه صید شده است . شاخص صید در واحد تالش نیز طی این مدت در مجموع روند افزایشی داشته و از 

تن در سال  113111به  1931تن در سال  11111ذخایر این ماهی ابتدا از حدود  میزانتن رسید.  1/1شناور در شب به 

هزار تن بود. صید قابل قبول بیولوژیک با رویکرد احتیاطی در  111تا  11در محدوده  1939افزایش یافت ولی تا سال  1911

از راهکارهای مهم در یت نشده است. تن بوده که به معنی آنست که سطح مطلوب برداشت از ذخایر رعا 13111پنج سال اخیر 

 91کمتر از ساحلی وممنوعیت ویا محدودیت صید در اعماق عالوه بر رعایت سطح مطلوب قابل برداشت ، صید پایدار جهت 

  میلیمتر( در طول فصل صید میباشد. 1استفاده از ادوات صید استاندارد )اندازه چشمه از گره تا گره مجاور  و متر

 یلکای معمولی، صید، صید در واحد تالش ، دریای خزرکلغات کلیدی: 
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 مقدمه : 

بوده و در دریای خزر سه گونه از آن شامل : کیلکای  Clupeidaeکیلکاماهیان از خانواده شگ ماهیان

و  (C.grimmi Kessler,1877)کیلکای چشم درشت ،engrauliformis Svetovidov,1941) (Clupeunellaآنچوی

و هر سه گونه در ترکیب صید ایران و سایر کشورها  زیست مینمایند C.cultriventris Borodin,1904))کیلکای معمولی

(. ویژگیهای جنس کیلکا 1931و 1931 ، همکاران و : جانباز1911: فضلی و همکاران، 1931وجود دارند )پور غالم و همکاران ،

صفحات استخوانی روی کیل خوب رشد کرده و از انتهای  ،ستشکم بطور جانبی فشرده شده یا اندکی مدور ا بدین شرح است: 

سر تا ابتدای باله مخرجی کشیده شده، فک باالئی در وسط فاقد فرورفتگی بوده و دهان بزرگ است. فک پائینی بطرف جلو 

زیر  9/1صله شعاع نرم است. باله شکمی در فا 11-11شعاع سخت و  9تا  9کشیده شده است. باله پشتی کیلکا ماهیان دارای 

شعاع نرم  19-11شعاع سخت و  1-9شعاع نرم است. در باله مخرجی  1-3باله پشتی واقع شده و دارای یک شعاع سخت و 

شعاع نرم در آخر باله کشیده میباشد. دهان کمی در باال قرار گرفته و آرواره پائینی کمی پیش آمده است.  1وجود داشته و 

 ,Berg)عدد است. تخمها پس از ریخته شدن در آب شناور میمانند. فاقد خط جانبی هستند  1زوائد گوارشی باب المعده ای 

(.  تعداد 1بدن کیلکای معمولی از طرفین فشره شده و بصورت استوانه ای نیست) شکل (.Svetovidov, 1963و  1949

طول باله  ،عدد 11-11ی آبششی عدد، تعداد خارها 99تا  91عدد، تعداد مهره در ستون فقرات  91تا  11کیلهای شکمی 

کیلکای معمولی بیشتر در مناطق  .(Hostland, 1991)شکمی یا کمتر است  –سینه ای دو برابر فاصله بین باله سینه ای 

متر دریای خزر مشاهده میگردد. این  11متر یافت میشود و تراکم باالی آن در اعماق کمتر از  31ساحلی و در اعماق کمتر از 

این (.1931و پورغالم و همکاران،  1311متر در قسمت های مرکزی دریا وجود ندارد )پریخودکو،  911عماق بیش از ماهی در ا

خود را وقف دهد.  ،گونه نسبت به دو گونه دیگر بهتر میتواند با تغییرات شرایط محیطی از جمله شوری و درجه حرارت آب

(Kransnova, 1947) . کارشناسان موسسه تحقیقات کاسپنیرخ و پینرو کیلکای  1311-1331بر اساس تحقیقات سالهای

متری پراکنش دارد و در  11-111زمستان در اعماق  ومعمولی فقط در مناطق ساحلی زیست میکند. این گونه در فصول پائیز 

روز( در نزدیکی متری پراکنده است. این ماهی معموالً )مخصوصاً در هنگام  1-11فصل تابستان در مناطقی با عمق کم حدود 

کف بسر میبرد و در مناطق جنوب شرقی خزر میانی با کیلکای آنچوی و چشم درشت زیست میکند. گله های کیلکای معمولی 

(. قبل از ورود شانه دار به دریای خزر 1331برابر متراکمتر هستند )یرمالچف و سدوف  1-11نسبت به گله های دو گونه دیگر 

کاهش  هش تراکم دو گونه دیگرکیلکا ) بویژه آنچوی ( بدلیل همسفرگی با شانه داروولی با کاه صید کیلکای معمولی کم بود

به بعد جایگاه صید در اعماق ساحلی متمرکز و این امرموجب رشد و افزایش سهم صید کیلکای معمولی  1919سال از تغذیه ،

زی در فصل بهار از محلهای زمستان گذرانی خود کیلکای معمولی قبل از تخمری(. 1931در صید شد )جانباز و همکاران، 
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بسمت شمال دریا حرکت میکند و به سواحل نزدیک شده و وارد مناطق کم عمق دریا برای تخمریزی میشود )پریخودکو، 

متر باشد فراوانی کیلکای معمولی بشدت کاهش مییابد. این ماهی در  11(. در ماه می در مناطقی که عمق آب بیشتر از 1311

متر  11ولی بصورت دسته جمعی در اعماق کمتر از (. Lovetskaya, 1951)متر تخمریزی میکند  11-91عماق کمتر از ا

 (. 1931و  1931 و همکاران،: جانباز  1911، و همکاران : فضلی 1311تخمریزی میکند )پریخودکو، 

 

 

 ایرانی دریای خزرماهی کیلکای معمولی در آبهای   - 1شکل 

مطالعا ت چندی در خصوص صید و ذخایر آن بیش از دو دهه تاکنون در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر انجام گردید) پور 

(. هدف از 1931و  1931،  و همکارانجانباز  : Fazli et al., 2007،1911: فضلی و همکاران ،  1931غالم و همکاران ، 

این گونه به عنوان تنها گونه قابل صید در دریای خزر از بین سه گونه کیلکا، به بررسی صید  مطالعه حاضر ضمن معرفی بیشتر

 نیز میپردازد.  1939الی 1931، تالش ، شاخص صید در واحد تالش و سطح برداشت از ذخایر این گونه طی سالهای 

 مواد و روش کار :

معمولی در آبهای ایرانی دریای خزر از اطالعاتی که توسط  در این مطالعه جهت بررسی وضعیت صید و ذخایر ماهی کیلکای

جمع آوری شده است استفاده شد. در هر بار تالش صیادی در  1931 -39ادارات کل شیالت مازندران و گیالن طی سالهای 

فعالیت یک   مطالعه  در این  تالش  واحدهر شب ، میزان صید )بر حسب تن( و منطقه صید هر یک از شناورها ثبت گردید. 

( تن  )بر حسب  صید هر شناور در هر شب  میزان  نیز بر حسب  شد. مقدار صید در واحد تالش  در نظر گرفته  شناور در یک شب

 (.  Sparre et al.,1989) گردید برآورد
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 نتایج و بحث : 

بررسی . است شده مشاهده کیلکا گونه سه ره میشود انجام انزلی و بابلسر امیرآباد، سه بندر در ایران که آبهای تجاری صید در

 روندیدر صد از صید بوده پس از آن  1-11بین 1931-11ترکیب گونه ای نشان میدهد فراوانی کیلکای معمولی در سالهای 

درصد در سالهای اخیر رسیده است یعنی درترکیب صید کامال غالب شد، فراوانی کیلکای آنچوی  33و به حدود  داشته افزایشی

در صد از صید را تشکیل  11-11درصدکاهش یافت و کیلکای چشم درشت نیز که  1در صد به کمتر از  11این مدت از  طی

 جهت ایران سواحل به کیلکای آنچوی مهاجرت به توجه بابه بعد بسیار کم در صید مشاهده شده است.  1911میداد از سال 

 بوده مهروآبان ماههای در آن فراوانی بیشترین ولی شده مشاهده نیز رشهریو و مرداد درماههای گونه این ، پاییزه تخمریزی

است. در حال حاضر به استثنای دوره تولید  بوده زمستان فصل درماههای نیز درشت چشم کیلکای فراوانی بیشترین .است

حضور ماهیان نابالغ  مثلی کیلکای معمولی که بطور عمده در فصل بهار صورت میپذیرد و ممنوعیت صیدی که عموما بواسطه

این گونه در منطقه صید اعمال میشود ) ماههای مرداد و شهریور ( ؛ غالب صیددر طول سال به کیلکای معمولی اختصاص 

 دارد. 

تالش صیادی و بهره  1911-11شناور در سالهای  111به حدود   1931شناور در سال  11با افزایش ناوگان صیادی  از 

و  19191به  1931شناور در شب بوده و تا سال  1191معادل  1931زایش یافت . تالش صیادی در سال برداری از دریا نیز اف

تن و بعد  19111میزان صید کل سه گونه کیلکا در ایران  1931در سال شناور در شب رسید.  11391نیز به  1911در سال 

تن به  31111به حداکثر میزان خود یعنی  1931ل تن و در سا 13111،  حدود  1931از آن روند افزایشی داشت . در سال 

(. در ادامه با کاهش صید کیلکا و با اجرای طرح تعدیل ناوگان صیادی، تعداد شناورها به 1911دفتر طرح و توسعه، ثبت رسید )

و با تن بوده است  9111حداکثر  1931الی  1931فروند کاهش یافت. میزان صید ماهی کیلکای معمولی بین سالهای  39

تن نیز برداشت شده است. با تغییرات بوجود آمده در اکوسیستم  19111تا  1931افزایش صید کیلکا ، از این گونه در سال 

دریای خزر بواسطه هجوم شانه دار صید کل کیلکا کاهش شدیدی را داشته ، فراوانی کیلکای انچوی در صید کاهش یافت 

در تن(.  3111و  3111ابری از دو گونه آنچوی و معمولی صید شده است ) بترتیب تقریبا به میزان بر 1911بطوریکه در سال 

انجام شد ذخایر کیلکای معمولی عمدتاً در  1931-31پروژه ارزیابی ذخایر کیلکا ماهیان به روش هیدرواکوستیک که در سال 

ز گزارش نموده است که کیلکای معمولی ، نی 1311پریخودکو، (. 1931منطقه ساحلی متمرکز بوده است )پورغالم و همکاران ،

متر است و بزرگترین گله این ماهیان در آبهایی با عمق کمتر  31در آبهای خزر از ساکنین اصلی آبهای ساحلی با عمق کمتر از 

 (1931-11متر نشان میدهد قبل از ورود شانه دار )  91متر پراکنده است. بررسی صید در مناطق ساحلی و کمتر از  11از 

در صد بوده است . در ادامه با کاهش ذخایر کیلکا  11در صد و در گیالن حدود  1/1صید دراین مناطق در مازندران حدود 
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بویژه گونه آنچوی و در نتیجه تمرکز و شیفت صید به مناطق ساحلی ، میزان صید بویژه در مازندران در این اعماق بین حداقل 

مازندران صید در اعماق ساحلی  دراستان 1911-31 سالهای (. در1919-13ه است) در صد در نوسان بود 31تا حداکثر  19

در صد صید در اعماق  91تا  91طی این مدت بطور متوسط بین  گیالن استان در صد بوده ولی در 11–91 کاهش یافته بین

لهای اخیر بیشتر بوده است. در برآورد ساحلی انجام شده است. بنابراین بهره برداری از ذخایر ساحلی در منطقه مازندران در سا

،عمده ذخایر کیلکای معمولی در مناطق صیادی مازندران )  1931-31ذخایر سه گونه کیلکا در پروژه هیدروآکوستیک در سال 

بابلسر و امیرآباد ( پراکنش داشته است. براساس اطالعات آماری اداره کل شیالت مازندران و گیالن میزان صید کیلکای 

(  یعنی مجموع سالهای قبل و 1931-11ولی طی دو دوره تغییرات قابل مالحظه ای داشته است: در دوره اول ) سالهای معم

( 1919-13هزار تن در نوسان بوده است. در دوره دوم ) سالهای  1-19سالهای ابتدایی ورود شانه دار میزان صید این گونه بین 

هزار تن شد.  19-13این امرموجب رشد و افزایش سهم صید کیلکای معمولی بین میزان صید در اعماق ساحلی افزایش یافت و

تا  11بین  1911-39درادامه با تخریب تقریبا کامل ذخایر آنچوی و چشم درشت گونه معمولی در صید غالب شد و در سالهای 

 بوده تن هزار 11 حدود 1939سال تا 1911 سال از گونه این صید (. میانگین1هزارتن ازاین گونه صید شده است ) شکل  13

 متر 11 از بیش عمق با مناطق در معموال که) سرد فصول در تجاری صید در معمولی کیلکای حضور که میرسد بنظر است.

 و فضلی) است کرده محدودتر را آنچوی کیلکای زیستگاه و بوده تر عمیق مناطق به گونه این نفوذ نشانگر(  میگیرد صورت

 کیلکای. است بوده باال اعماق در(  آنچوی بویژه)  کیلکا تراکم کاهش ،  صیادی جایگاه تغییر عمده ازدالیل (.1911همکاران،

 نشان داد. دارا خزر دریای در را ماهی های گونه فراوانی بیشترین آنچوی
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 صید ، تالش و صید در واحد تالش کیلکای معمولی در آبهای ایرانی دریای خزر – 1شکل 
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سال اخیر سطح آب دریای خزر باال آمده و در پی آن پراکنش سه گونه کیلکا نسبت به سالهای قبل تغییراتی  11است. در 

 .al.,1998).(Sedov etداشته است ، پراکنش کیلکای معمولی گسترش یافت اما وضعیت برای کیلکای آنچوی نامناسب شد 

و با اثر گذاشتن بر تمامی  Mnemiopsis Leidyiدار مهاجم  بعالوه شوک وارد شده به اکوسیستم دریای خزر با ورود شانه

و جایگزینی دریای خزر ترکیب گونه ای مزو و ماکروپالنکتونها در قسمتهای میانی و جنوبی ارتباطات زنجیره غذایی ، تغییر در 

توسط گونه ها یی  و سایر کوپه پودها Eurytemoraزئوپالنکتونی که غذای اصلی کیلکای آنچوی را تامین میکرد یعنی 

ذخایر سبب تخریب شدید Acartia sp (Karpyuk et al., 2004; Rowshantabari and Roohi, 2004 )همچون 

غالب جنس  Acartia . بنظر میرسد با غالبیتدو گونه اصلی کیلکا ماهیان یعنی کیلکای آنچوی و چشم درشت شده است

و در حال حاضر نیز تغذیه از این گونه بعنوان یک غذائی وسیعتری بوده دارای دامنه متر، گونه کیلکای معمولی  11اعماق 

نتایج این تحقیقات با مشاهده روند رو به رشد فراوانی کیلکای معمولی در صید زیستگاه غذایی مناسب اجتناب ناپذیر میباشد. 

این گونه در سالهای اخیر منطبق است . میانگین شاخص کیفی ذخیره یعنی و در نتیجه افزایش صید و صید در واحد تالش 

افزایش معنی داری را نشان  آنصید در واحد تالش کیلکای معمولی بعد از ورود شانه دار در دریای خزر در مقایسه با قبل از

 (.  P<05/0تن بازاء هر شناور درهر شب ،  111/1تن و 111/1می دهد ) به ترتیب 

عیت در آبهای سایر کشورهای همجوار نیز مشاهده شده است بطوریکه نتایج کارهای علمی و تحقیقاتی شیالتی انستیتو این وض

 طی معمولی کیلکای درشت، چشم و آنچوی کیلکاهای نامساعد وضعیت کنار کاسپنیرخ در دریای خزر نیز موید آن است : در

 باشد. با می آن اکولوژیکی های ویژگی بخاطر مسئله این که ده استنمو حفظ را ذخایر خود پایدار وضعیت اخیر سال چند

 بوده بخش معمولی رضایت کیلکای ذخایر گونه وضعیت پراکنش این منطقه گسترش تحقیقاتی و صیدهای مقدار بودن ثابت

میانی و جنوبی  در خزر 1119میانگین صید در هر بار باال کشیدن تور قیفی در سال  (.1111 همکاران، و کاستورین) است

 (.  1عدد بوده و در محدوده نوسانات ساالنه قرار داشت) جدول  111

 

 (1111 همکاران، و کاستورین)در خزر میانی و جنوبی  (CPUE )شاخص صید در واحد تالش  –1جدول 

 سال 1331 1333 1331 1333 1111 1111 1111 1119 1119 میانگین

1/111 111 111 111 113 113 119 911 113 131 CPUE) عدد ماهی( 
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ثبات وپایداری ذخایر کیلکای معمولی گله شمالی خزر نیز بوسیله شاخص صید در واحد تالش و شاخص تولید بچه ماهیان 

از در صد باالیی برخوردار بودند که این مسئله حکایت از آن  1119(. گروههای  سنی جوان در سال 1تایید میشوند) جدول 

 .(1111 همکاران، و کاستورین)ل در سطح باالیی قرار دارددارد که احیای نس

 

 (1111 همکاران، و کاستورین)در خزر شمالی   (CPUE )شاخص صید در واحد تالش  – 1جدول

 سال 1331 1333 1331 1333 1111 1111 1111 1119 1119 میانگین

3/1391 1911 - 1913 1199 1319 1913 1119 1931 1331 CPUE(عدد ماهی در 

 (  یک ساعت ترال کشی

میزان تولید ، عدد در یک  111 113 191 111 131 113 113 191 133 1/111

 ساعت ترال کشی 

 

میزان ذخایر ماهی کیلکای معمولی ابتدا از حدود  1931الی  1931نشان داد که طی سالهای تحقیقات در آبهای ایران نتایج 

،  39111به ترتیب به  1931الی  1931افزایش و سپس در سال  1911تن در سال  113111به  1931تن در سال  11111

نیز در  1939و  1939(. میزان ذخایر کیلکای معمولی در سالهای 1931کاهش یافت) فضلی و همکاران،  19911و31311

 3119شته و از روندی افزایشی دا 1911الی  1931میزان زیتوده مولدین نیز از سال  هزار تن بوده است. 111تا  11محدوده 

تن رسید. همانند زیتوده کل، روندی نزولی در میزان زیتوده مولدین نیز مشاهده شد بطوریکه میزان زیتوده  91391تن به 

تن برآورد شد. فراوانی نسبی زیتوده مولدین نسبت به زیتوده  11113و  91391بترتیب  1931و  1913مولدین در سالهای 

افزایش یافت. بعبارت دیگردر سالهای  1911-31% در سال 11% بود به تقریبا 91حدود  1913الی  1931کل که در سالهای 

، یعنی صید بیرویه عمدتا ازجمعیت مولدین ( 1931اخیر مولدین بتدریج در صید غالب میگردند) جانباز و همکاران ، 

(Recruitment overfishing)  .به بعد دامنه سنی در جمعیت  1911از سال مطالعات دیگر نشان داده است صورت میگیرد

ساله در صید  9+و  9+ساله کاهش و همواره ماهیان  1و  1این گونه با محدودیت مواجه شده ، فراوانی ماهیان جوان و مسن 

میلیمتر ) ماهیان  11(. همچنین فراوانی ماهیان کمتر از 1931جانباز و همکاران، Janbaz et al,. 2012 ; غالب بودند) 

در صد صید بوده و جمعیت غالب را تشکیل میدادند از سال  19بطور میانگین  1933-11و در حال بلوغ ( که در سالهای  نابالغ

میلیمتر(  111در صد کاهش یافتند. از طرف دیگر طی همین مدت فراوانی ماهیان مسن ) بیشتر از  1به بعد به کمتر از  1919

 ش یافته و جمعیت غالب را بخود اختصاص داده اند. بنابراین طی سالهای اخیردر صد صید افزای 11در صد به بیش از  3از 
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و بیم آن  است کاهش به رو شدت دهند به می تشکیل آتی سالهای در را تجاری ذخایر و صید که جوانی ماهیان جمعیت

بعالوه مدلهای پویایی  نماید. نابودی ذخایر این گونه را نیز تهدید میرود در صورت عدم رعایت سقف برداشت مطلوب ،  بحران

جمعیت یک ماهی نشان میدهد که توازن جمعیت تنها در جمعیتهای با ساختار دامنه سنی وسیع و وجود گروهها سنی بزرگ 

 و گروههای سنی پایین انجام میشود و بدین ترتیب از وقوع جمعیتهای ناهمگن جلوگیری بعمل میآید.

کمترین صید قابل قبول بیولوژیک کیلکای  1931-39ای معمولی درپنج  سال اخیر بر اساس ارزیابی وضعیت ذخایر کیلک 

تن برآورده شده است . میزان صید قابل قبول بیولوژیک در رویکرد  19111تن و بیشترین میزان آن  13111معمولی 

آورده شده است باید انتخاب شود. احتیاطی، مقدار صید قابل قبول بیولوژیکی که دارای کمترین مقدار و با بیشترین اطالعات بر

میزان صید این گونه در  9تن انتخاب شود.  در صورتیکه طبق شکل  13111بنابراین بر اساس صید قابل قبول بیولوژیک باید 

تن بوده است و در واقع سطح مطلوب برداشت از ذخایر رعایت نشده  11111سواحل ایران در ده سال اخیر بطور میانگین 

 است. 

به این اصول توجه داشت که در بهره برداری از یک ذخیره ، استحصال بیش از اندازه محصول قابل برداشت سبب نابودی  باید

یافته های پروژه ارزیابی ذخایرماهیان خاویاری که در فصول مختلف سال انجام میشود نشان ذخیره در دراز مدت خواهد شد. 

عمدتا بیشتر از اعماق میباشد ) توکلی،  ( ق ساحلی ) زیستگاه کیلکای معمولیمیدهد صید این ماهیان در واحد سطح در مناط

( نشان داد که کیلکا ماهیان و بخصوص کیلکای معمولی بعنوان غذای فرعی 1931(. بعالوه مطالعات )بردی طریک، 1913

سال بعنوان غذای اصلی محسوب )دسته دوم ( و اتفاقی ماهیان خاویاری و حتی در مورد ماهی ازون برون در بعضی از فصول 

در حال حاضر که فراوانی موجودات بنتیک و صید و ذخایر ماهیانی همچون آنچوی و چشم درشت طی چند سال اخیر میشود. 

 بدیهی است وابستگی تغذیه ای ماهیان خاویاری به کیلکای معمولی بیش از گذشته شده است. کاهش یافته

  یافته ترویجی

ذخایر کیلکای معمولی الزم است که با احتیاط بیشتری اقدام نمود تا به ذخایر ماهیان خاویاری لطمه  در بهره برداری از 

ممنوعیت ویا ، عالوه بر رعایت سقف صید قابل قبول بیولوژیک بیشتری وارد نشود. از راهکارهای مهم در جهت تحقق این امر، 

از آسیب جدی به ذخایر یسیون عالی ماهیان کیلکا (  میباشد که ) طبق مصوبات کممتر  91محدودیت صید در اعماق کمتر از 

 1استفاده از ادوات صید استاندارد )اندازه چشمه از گره تا گره مجاور . ضمن آنکه گونه کیلکای معمولی نیزممانعت بعمل میآید

امون وضعیت ذخایر صید آنچه مسلم است ارائه دالیل و توجیهات قطعی پیرمیلیمتر( در طول فصل صید ضروری میباشد. 

منوط به انجام پروژه های کاربردی تر نظیر هیدرو آکوستیک و صرف مدت زمان بیشترجهت تکمیل چرخه  ماهیان کیلکا

 بیولوژیک در سالهای آتی میباشد. 
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