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چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی برخی از پارامترهای بیولوژیکی و میزان صید شگ ماهی خززری  Alosa caspiaدر سزا -94
 ،1393در حوضه جنوب شرقی دریای خزر در استان مازندران انجام پذیرفت .در مجموع  600نمونه در طزو ایزد دورم مزورد
بررسی قرارگرفته و نتایج نشان داد که میانگید طو چنگزالی و وزن کزش شزگ مزاهی خززری  24/12±2/54سزانتیمتزر و
 167/63±63/50گرم بودم و رابطه طو و وزن شگ ماهی خزری به صورت  R2=0.825 W=0.0558FL2.68برای ماهیان
مادم و  R2=0.825 W=0.0553FL2.65برای ماهیان نر بدست آمد .همچنید ساختار سنی ماهیان در حدود  1-5ساله بزود کزه
گروم سنی  2سا (با طو متوسط  25سانتیمتر و وزن متوسط  190گرم) بیشترید فراوانی ( 47درصد) را داشتند .نسبت جنسی
ماهیان مادم به نر  1به  2بودم که ماهیان مادم غالب بودند .همچنید مرحله  3رسیدگی جنسی بزا فراوانزی  45درصزد بیشزترید
میزان را در جمعیت شگ ماهیان نمونه برداری شدم بخود اختصاص داد .با توجه به نتایج میتوان گفزت میزانگید طزو و وزن
شگ ماهیان خزری طی سا های اخیر افزایش یافته ولی در مقابش ،فراوانی ماهیان با سنید پائیدتر نیز افزایش یافته است .لذا ،با
توجه به نقش و اهمیت مهم اید ماهیان در زنجیرم غذایی ماهیان استخوانی دریای خزر ،حفظ و پایش مداوام ذخایر با ارزش آنها
از اهمیت زیادی برخوردار است.
کلمات کلیدی :شگ ماهی خزری ،دریای خزر ،طول ،وزن ،سن ،صید

*نویسنده مسئول
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مقدمه
ماهیان استخوانی دریای خزر از زمانهای قدیم جزء ماهیان
خوراکی مهم محسوب میشوند و در هر جاای مکنا کا
امنان صید فراهم بوده ،صید آنها ب صورت تجااری انجاا
میشده است (فضایی و هکنااران .)1383 ،شا ماهیاان
ینی از انواع ماهیان استخوانی دریای خزر هساتدد کا باا
استفاده از تور پره محاصرهای ساحیی صید میشوند.
ش ماهیان گروه عکدهای از ماهیان سطح زی دریای خزر
هستدد ک ب راست ش ماهی شنالن )(Clupeiformes
و خانواده ش ماهیان ) (Clupeidaeتعیا دارناد .ایا
خااانواده در دریااای خاازر دارای دو جااد کیینااا
) (Clupeonellaو شاا ماااهی ) (Alosaماایباشاادد.
 )1963( Sivertsovو  )1949( Bergش ماهیان را در
دو جاد بترتیا  Alosaو  Alosa caspiaرده بدادی
نکودهاند ،ای گروه از ماهیان تدها ب جد  Alosaتعیا
دارند (افرایی و هکناران .)1385 ،پراکدش خاانواده شا
ماهیان ب شرایط اکولوژیک و بویژه شرایط دمایی بساتیی
دارد و بر ایا اساا جکعیات شا ماهیاان در مدااق
گرمسیری و نیک گرمسایری پراکداده مایباشاد (جاناااز،
 .)1391خانواده شا ماهیاان دارای  50جاد و حادود
 190گون میباشد ک تقریااً  37جاد و  150گونا در
محدوده مداق گرمسیری پراکدش دارند و ساایر آنهاا در
نواحی جدوبی مداق نیک گرمسیری و تعدادی نیاز بای
مدااق حااارهای مداااق شااکالی پراکدااده ماایباشاادد
(.)Sivertsov, 1968
ش ماهی خزری ب رغم جث کوچک از نظر ارزش غذایی
هکاندد سایر ماهیان با ارزش غذایی باال و حتای در بعضای
از ماوارد نساات با گوشات قرماز دارای مزیات و برتااری
بیشتری میباشد .هکچدی ایا ماهیاان نقاش مهکای در
زنجیره غذایی و ساالمت و بقااء اکوسیساتم دریاای خازر
دارند .بدابرای  ،در بهرهبارداری از ذخاایر آنهاا بایاد دقات
کااافی ماااذول گااردد (جانااااز .)1391،در نظااا ماادیریت
شیالتی اصول آگاهی از بقاء و پایداری ذخیره بهرهبارداری
شاااده (صااایدتجاری) مداااو بااا شاااداخت و پاااایش
مستکرشاخصهاای پارامترهاای زیساتی و اکولوژیاک آن
میباشد .باا توجا با تغییارات شادید مشااهده شاده در
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اکوسیستم دریای خزر و تاثیرآن بر ساختار جکعیت شا
ماهیان ،آگاهی از نوسانات شاخصهاای ماذکور و مقایسا
تغییرات آن نسات ب سال های قال از هجو شان دار حائز
اهکیت است .هکچدی اقالع از ای موضاوع کا آیاا ایا
تغییرات تداو دارد یا ایدن متوقف شده ،از اهکیت خاصی
برخوردار است.
مواد و روشها
در پروژه حاضر ،نکون برداری از ش ماهیاان هکزماان باا
شروع فصل صید ماهیان استخوانی دریای خازر از آذر مااه
 1393لغایت فروردی  1394در ساواحل جداوبی دریاای
خزر از شهرستان بابیسر تاا سااری در اساتان مازنادران از
شرکت های تعاونی پاره شهرساتانهاای ماذکور ،صاورت
پذیرفت .حدود  600نکون ماهی جهت تفنیاک دقیا تار
زیر گون ای مطاب با استانداردهای موجود بیاومتری و باا
استفاده از کییاد شداساایی معتاار  )1963( Sivertsovو
کازانچف ( )1981شداسایی شدند و  170نکون ش ماهی
خزری ،تعیی س شدند .نسات جدسی ماده ب نر در هار
ماه از قری آزمون مربع کای ( )x2بدست آمد.
بدی مدظور در بررسی حاضر ،نکونا هاای تهیا شاده در
فرمالی  10درصد تثایت و ب آزمایشیاه جهت شداسایی و
اندازه گیریهای زیستی مدتقل شادند .قاول چدیاالی باا
استفاده از کاولی باا دقات  1مییایمتار انادازهگیاری و
نکون ها بر مادای قول چدیالی کاال بدادی شادند .وزن
کل باا اساتفاده از تارازوی دیجیتاال باا دقات  0/01گار
اندازهگیری و کال بددی وزنی نکون ها انجا گرفت.
در ای تحقی ارتاا بی قول و وزن جدسهای نر و ماده
ش ماهی خزری با استفاده از رابط نکاایی ذیال بدسات
آمد (:)Turkmen et al., 2001
W=aLb

 :Wوزن ماهی(گر )
 :Lقول چدیالی(میییمتر)
 :aضری ثابت
 :bشی مدحدی
ب مدظور تعیی جدسیت ،تخکدانها از روی رن و ظااهر
دان دان و بیض ها نیز از روی حجام ،بافات صاا و لولا
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نتایج
میانیی قول چدیالی و وزن ش ماهی خزری در جداول
 1و  2ارائ شده است .با توج با جاداول ماذکور ،دامدا
قااول چدیااالی و وزن در شا ماااهی خاازری ناار و ماااده
بترتی  20-33سانتیمتر و  100-430گر بدسات آماد.
هکچدی میانیی قول چدیالی و وزن کال ماهیاان صاید
شده  24/12±2/54سانتیمتر و  935/74±249/20گار
بدست آمد .اختال معدیداری در میانیی قاولی و وزنای
ماهیان صید شده قی ماههای آذر و بهکا مشااهده نشاد
) .(p>0/05ولی بی سایر ماههای سال تفاوت معدی داری
از لحاظ متغیر وزن و قول مشاهده شده است ).(p˂0/05
مقایس میاانیی هاا نشاان داد کا میاانیی وزن و قاول
ماهیان صید شاده در مااه فاروردی با قاور معدایداری
بیشتر از سایر ماههای نکون برداری بوده است.

مانددشاااان تشاااخیص داده شااادند (امیدیاااان فتیاااده و
هکناران .)1380،در آخری مرحی نیاز ماهیاان باا روش
تشخیص مینروسنوپی تعیی جدسایت شادند .هکچدای
برای تعیی ساختار سدی از روش شکارش خطو سااالن
رشد بر فی استفاده شد .بدی مدظور از ناحی خیفی بال
سید ای و باالی خط جاانای فرضای ایا مااهی تعادادی
فی ( 10عدد) تهی گردید و با ککاک لاوم معکاولی باا
بزرگدکایی  24Xمورد بررسای قارار گرفتداد .با مدظاور
تعیای مراحال مختیاف رسایدگی جدسای از روش 6
مرحی ای و ب صورت مینروسنوپی استفاده شاد ( King,
 .)1995برای مقایس گروههای وزنی قی ماههای مختیاف،
از آزمون دانن ( )Duncanاستفاده شد.

جدول  :1میانگین و انحراف معیار طول چنگالی ماهیان نر و ماده شگ ماهی خزری در سواحل جنوبی دریای خزر
Table 1: Mean and standard deviation of the fork length of Alosa caspia on the southern coast of the Caspian Sea.

جنس

نر

ماده

وزن (گرم)

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

حداقل
حداکثر
میانیی (سانتیکتر)
تعداد
حداقل
حداکثر
میانیی (سانتیکتر)
تعداد

20
27
22/5±1/60b
44
20
22
23/67±5/4b
57

21
29
21/63±2/53a
42
20
22
22±2/81a
59

20
28
23/13±1/88c
60
20
28
23/65±2/3b
40

21
26
23/37±1/73c
39
21
33
24/52±3/83c
61

21
33
26±4/6d
42
21
33
26/65±4/66d
59

جدول  :2میانگین و انحراف معیار وزن ماهیان نر و ماده شگ ماهی خزری درسواحل جنوبی دریای خزر
Table 2: Average and standard deviation weight of Alosa caspia on the southern coast of the Caspian Sea.

جنس

نر

ماده

وزن (گرم)

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

حداقل
حداکثر
میانیی (گر )
تعداد
حداقل
حداکثر

100
380
150/85±57/85b
44
100
430

100
420
138/4±73/51a
42
100
430

120
190
147/6±62/4b
60
110
200

130
420
198/85±63/5d
42
130
430

130
420
198/85±63/5d
42
130
430

میانگین(گرم)

23/67±5/4b

22±2/81a

23/65±2/3b

24/52±3/83c

26/65±4/66d

تعداد

57

59

40

61

59
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مراحل تنامل گدادی ش ماهیان قای  5مااه بررسای در
جدول  3ارائ شده است .با توج ب ایدن زمان تخکریازی
ش ماهیان از ماه اردیاهشت لغایت اواخر خرداد میباشد.
لااذا ،بااا نزدیااک شاادن ب ا ماااه فااروردی (قااال از فصاال
تخکریزی) تنامل گداد و رسیدگی جدسای شا ماهیاان،
مشهودتر بوده است .هکچدی  ،مرحی 3رسایدگی جدسای
با فراوانی  45درصد بیشتری میازان را در جکعیات شا

داد ک دامد سدی ماهیان در حدود  1-5سال بوده ک
گروه سدی  2سال (با قول متوسط  25سانتیمتر و وزن
متوسط  190گر ) بیشتری فراوانی ( 47درصد) را داشت
است .گروه سدی  4سال (با قول متوسط  29سانتیمتر و
وزن متوسط  250گر ) از ککتری میزان فراوانی (2/35
درصد) در بی سایر گروهها برخوردار بود .در مجکوع،
گروههای سدی  1-3سال 90/34 ،درصد از کل فراوانی

ماهی نکون برداری شده بخود اختصاا داد .باا توجا با
ایدن میزان صید ماهیان در اسفدد و فروردی ماه افازایش
مییاباد ،مرحیا رسایدگی  3و  4جدسای نیاز از فراوانای
بیشتری در بی جکعیت صید شده ش ماهی در ای مااه

دادهاند

گروههای سدی مورد مطالع را بخود اختصا
(جدول  ،4شنل .)3

برخوردارند.
جدول :3مراحل تکامل گنادی و درصد فراوانی شگ ماهی
خزری درسواحل جنوبی دریای خزر.
Table 3: Stages of maturity gonads of Alosa caspia
along the southern coast of the Caspian Sea

ماه نمونه برداری

مراحل تکاملی گناد

آذر
دی
بهک
اسفدد
اواخر اسفدد
فروردی

ΙΙ- ΙΙΙ
ΙΙ-ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ-ΙV

شکل  :1رابطه طول چنگالی و وزن در شگ ماهی نر در حوضه
جنوبی دریای خزر
Figure 1: Relationship between fork length and
weight of Alosa caspia (males) in the southern basin of
the Caspian Sea.

ΙV
ΙV

با توج ب شنلهای  1و  2رابط معدیداری بای قاول و
وزن ماهیان نر و ماده ش مااهی وجاود دارد کا معادلا
رگرسیونی آن ب شرح ذیل میباشد:
جد
جد

R2=0.825

نر
ماده R =0.821
2

W=0.0553FL2.65
2.68

W=0.0558FL

با توج ب نتایج بدست آمده ،نسات ش ماهی خزری
ماده ب نر ،قی ماههای مختیف نکون برداری نشان
میدهد ک با نزدیک شدن ب زمان فصل تخمریزی نسات
ماده ب نر افزایش مییابد .نسات جدسی ماهیان ش
ماهی خزری ماده ب نر  1:2محاسا گردید .نتایج نشان
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شکل  :2رابطه طول چنگالی و وزن در شگ ماهی ماده در
حوضه جنوبی دریای خزر
Figure 2: Relationship between fork length and
weight of Alosa caspia (females) in the southern basin
of the Caspian Sea.
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جدول :4فراوانی سنی شگ ماهی خزری صید شده از سواحل
جنوبی دریای خزر
Table 4: Age distribution of the Alosa caspia in the
southern coast of the Caspian Sea.

سال

1+
2+
3+
4+
5+
جکع

تعداد

فراوانی

میانگین

میانگین

(قطعه)

(درصد)

وزن

طول

(گرم)

(سانتیمتر)

30
80
44
4
12
170

17/64
47
25/88
2/35
7
100

100
190
209
250
430
-

19
25
27
29
30
-

شکل  : 3تغییرات نسبت جنسی (ماده به نر) شگ ماهی خزری
درحوضه جنوبی دریای خزر
Figure 3: Changes in the sex ratio of the Alosa caspia
in the southern coast of the Caspian Sea.

بحث و نتیجه گیری
قا مطالعات پاتیکار و هکناران ( ،)1390بزرگتری نکون
مشاهده شده در هار سا اساتان جداوب دریاای خازر ،از
حداکثر اندازه گزارش شده ک حدود  32سانتیمتار مای-
باشد ( )Berg, 1962کوچنتر بود .بیشتری قول چدیالی
و وزن ش ماهیان صید شده در تحقی افرایی و هکناران
( )1385مربااو باا گوناا براشاادی کااووی Alosa
 braschnikowiبااا  395مییاایمتاار و  760/3گاار و
ککتری آن مربو ب گون ش ماهی خازری بترتیا باا
 100میییمتر و  109گار باوده اسات .عااسای ()1382
دامد قاول چدیاالی و وزن شا مااهی خازری بترتیا
 103-203میییمتر و  16-130گر گزارش کارده اسات.

تفاوت در انادازه بزرگتاری نکونا هاای درون هار یاک از
جکعیتها را میتوان ب تداوع پارامترهاای جکعیتای یاک
گون نسات داد ) (Kuliev, 1984ک در شارایط مختیاف
محیطاای غالاا در مداااق بخصااو در دمااا و شاارایط
تغذی ای بوجود میآید )(Turkmen et al., 2001
تدوع در شاخص های رشد بخصاو میاانیی قاولی هار
کالس سدی ،و وزن بی جکعیت ها در ارتاا مستقیم باا
نیروهای گزیدش کددده قایعی بار جکعیاتهاا مایباشاد
( )1992( Beverton .)Goldspink, 1978نیااز اظهااار
داشت است ک قول بوسیی فاکتورهای محیطی بخصو
فراوانی غذا و تاراکم جکعیتای کدتارل مای شاود .بعاالوه،
تغییر در مقدار ضری رشد نیز باعث تدوع در مقدار قاول
میگردد (.)Burrough and Kennedy, 1979
حداکثر س گزارش شده برای ای گون  7 +گازارش شاده
است (عااسی و ساک آرا .)1382 ،اما در تحقی پاتیکاار و
هکناران ( ،)1390حداکثر س مشاهداتی  5 +بود ک ایا
حداکثر سا بارای ایا مااهی در برخای از ناواحی خازر
جدوبی گزارش شده بود (افرایی و هکناران )1385 ،ک باا
یافت های تحقی حاضر مطابقت دارد .فقدان نکون های باا
اندازههای بزرگ و س باال را میتوان ب ویژگیهای س و
رشد ای گون در سالهای اخیر و تغییرات ایجاد شاده در
حوض جدوبی دریای خزر نسات داد ک نکون های ککتری
از جکعیت امنان رسیدن ب حداکثر رشد سدی و قاولی را
ب ای اندازه و س پیدا میکددد .دالیل آن میتواند متدوع
باشد ک مهکتری آن ،فشار صیادی (صید بوسیی پرههاای
مستقر در ای حوض ) و نامساعدتر شده شرایط اکولوژیاک
است .مقایس جکعیتهای مختیف ای گون از مداق دور
از هم در حوض جدوبی دریای خزر نشان داد کا انعطاا
پذیری نساتاً وسیعی در پارامترهای رشد جکعیت ها وجود
دارد .هر چدد ک تعداد گروههای سادی بای جکعیات هاا
متفاوت ناود ،اما تدوع در پارامترهای مورد بررسی انعناا
دهدده تفاوتها در ساختار جکعیتی گون و تدوع نیروهاای
گزیدشی موثر بر جکعیتهای مختیف مایباشاد (فضایی و
هکناران .)1383 ،مقدار  bبدست آمده در ای تحقیا در
جد نر و ماده  2/65و  2/68محاسا شد ک بیانیر رشاد
آلومتریک ای دست از ماهیان در دریاای خازر مایباشاد.
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رابط قول با وزن در جکعیاتهاای مختیاف در حقیقات
نشان دهدده استراتژی مصر انرژی بوسیی ماهی اسات و
تدوع مقدار ضاری  bدر مدااق مختیاف پراکدشای یاک
گون  ،با عداوان تداوع درون جکعیتای تفسایر مایگاردد
( .)Vollestad and Lund,1990بخصو اگر میازان آن
مخالف  3بدست آید بایستی در بررسی ضری فوق ،مقدار
محاسااااتی هاار جکعیاات جداگان ا در نظاار گرفت ا شااود
( .)Begenal and Tesch, 1978مقدار ضاری نکاایی b
اغی برای ماده ها بزرگتر از نرهاست ک احتکاالً ب دلیال
تفاوتها در مقدار ضری چاقی و نکو گدادی است .با توج
ب نتایج بدست آمده ،نسات ماهیان ماده ب نر ،قای مااه-
های مختیف نکون برداری نشان میدهد ک در نکون هاای
صید شده با نزدیک شدن ب زمان تخمریزی نسات ماهیان
ماده ب نر افزایش یافت است .نسات جدسی ماهیاان مااده
با ناار  1/21محاسااا شااده اساات .در تحقیا افرایاای و
هکناران ( )1385تعداد نرهاا بایشاتر از ماادههاا باود .در
پژوهش حاضر ،از میان  600نکون ماهیان ماورد مطالعا ،
مرحی 3رسیدگی جدسی باا فراوانای 45درصاد بیشاتری
میزان را در جکعیت ش ماهی نکون برداری شاده بخاود
اختصا دادهاند .با توج ب ایدن میزان صید ماهیاان در
ماههای اسفدد و فروردی افزایش مییابد ،مرحی رسیدگی
3و  4جدسی نیز از فراوانی بیشتری در بی جکعیت صاید
شده ش ماهی در ای مااه برخاوردار مایباشاد .مطااب
گزارش سازمان شیالت ،میزان ذخایر ش ماهیان دریاای
خزر قی سالهای  ،1377-94کاهش بسیار زیادی داشت و
میزان ای تغییرات در سال  1393کاهش  87/32درصدی
و در استان مازندران کاهش  74درصدی را نسات ب سال-
 1377داشت است .در مجکوع میتوان گفت ،هکزماان باا
افزایش ماهیان با سادی پاائی تار ،میاانیی قاول و وزن
ش ماهیان خزری نیز قی سالهای اخیار افازایش نشاان
میدهد .از سوی دییار ،باا توجا با کااهش صاید شا
ماهیان نسات ب سدوات گذشت ک نشان دهداده افازایش
فشار صیادی و استفاده از چشک هاای غیار اساتاندارد در
کسی تورهاای تعااونی هاای پاره مایباشادد ،باا اعکاال
اصالحات محدود از جکی زمان صاید ،تغییرچشاک هاای
مورد استفاده تور تعاونیهای پره در قساکت کیسا تاور و
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مدطق ای کردن زمان شروع و پایان فصل صاید ،مایتاوان
نسات ب کاهش اثرات مخرب و مدفی آن جیوگیری کرد.
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Abstract
The present research aimed to study some biological parameters of Alosa caspia Caspian Sea
in the southeast Mazandaran Province in 2014-2015. A total of 600 samples were examined
during this period and data were analyzed using SPSS software. The results showed that the
mean fork length and total weight of A. caspia was 24.22 ± 54.2 cm and 167.63 ± 63.59 g,
respectively, and the length and weight relationship were as W = 0.0558 FL 2.68 R2 = 0.825
for females and W = 0.0553FL 2.65 R2 = 0.825 for males. The results also showed that the
age structure of the fish was about 1-5 years old, with the age group of 2 years (with a mean
length of 25 cm and an average weight of 190 g), the most frequent (47%). The female sex
ratio of male to female was 1:2. Also, the stage 3 of sexual maturity with the frequency of
45% was the highest in the sample population. According to the results, the average length
and weight of the Caspian Sea has increased in recent years, but, on the contrary, the
frequency of fish with lower ages has also increased. Therefore, given the important role and
importance of these fish in the food resource chain of the Caspian Sea, the conservation has a
great importance.
Keywords: Alosa caspia, Caspian Sea, length, Weight, Age, Catch
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