
    7931و زمستان  پاییز/ 2شماره  /سومسال                                                                   مجله آبزیان دریای خزر

75 

 

در ترکیب  Kessler,1877 Clupeonella grimmiفراوانی، سن و رشد کیلکای چشم درشت 

 (5871-78صید در آبهای ایرانی دریای خزر )
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 چکیده

این تحقیق که در مناطق صید تجاری واقع در سه بندر صیادی بابلسر، امیرآباد )مازندران( و انزلی )گیالن( انجام شد، فراوانی 

بررسی و تجزیه و  7971-71ارامترهای رشد ماهی چشم درشت در سالهای گونه، ساختار سنی صید، رابطه طول و وزن، پ

کاهش  7971و  7971های درصد به ترتیب در سال 1/7و  1/2به  7971درصد در سال  1/4تحلیل شد. فراوانی این گونه از 

قل و حداکثر طول میلیمتر، حدا 2/773 ±7/7یافت. میانگین طول چنگالی ماهی کیلكای چشم درشت در مجموع نر و ماده 

میلیمتر  1/701-1/792درصد فراوانی طولی به گروههای طولی  1/32( و n=711میلیمتر بوده است ) 1/741و  1/11چنگالی 

سال کاسته شده و ماهیان درشت تر در  2بتدریج از فراوانی ماهیان جوان کمتر از  7971الی  7971تعلق داشت. طی سالهای 

= -729/7بارتی جمعیت ماهیان جوان بشدت آسیب دیده است. پارامترهای رشد این گونه: سال عصید تجاری مشاهده شد. به

t0،  941/0سال  =k،mm 747 = L∞ 17/0برداری  نرخ بهرهو ( محاسبه شد. در این تحقیق رشد ساالنهØ در مورد کیلكای )

 تر است. یگر کیلكا سریعدهد رشد این گونه نسبت به دو گونه دآمد که نشان میبدست 177/9چشم درشت 

   کیلكای چشم درشت، رشد، ساختار سنی صید، دریای خزر، ایران هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه 

( Alosaماهیاان ) شگ ( و Clupeonellaکیلكا ماهیان )ی خزر دارای دو جنس در دریا (Clupeidae)ماهیان شگ خانوادة 

باوده و در دریاای خازر ساه گوناه از آن شاامل: کیلكاای آن اوی          Clupeidaeکیلكا ماهیان از خانواده شگ ماهیانباشند. می

engrauliformis Svetovidov,1941)  (Clupeunella ،   ( چشام درشاتC.grimmi Kessler,1877  و معماولی )

((C.cultriventris Borodin,1904  ،(.7911؛ پور غالم و همكاران،  7912؛ رضوی صیاد،7913زیست میكنند )فضلی  

 9/17میلیون تن بوده که  1/7میزان زی توده این ماهیان در دریای خزر  7331اس تحقیقات موسسه کاسپرنیخ در سال براس

درصد آن به کیلكای معمولی تعلق دارد )پورغالم و  1/21درصد به کیلكای چشم درشت و  7/22درصد آن به کیلكای آن وی، 

است که از نظر فراوانی ، کیلكای آن وی مقام اول و دو گونه چشم ( نیز گزارش کرده 7913(. ملنیكوف )7911همكاران، 

درشت و معمولی بترتیب رتبه های بعدی را دارد. کیلكای آن وی و چشم درشت مختص دریای خزر و گونه معمولی یك نژاد از 

بل تفكیك است دریای سیاه است. کیلكای چشم درشت نسبت به دوگونه دیگر دارای چشمی درشت تر بوده و از آنها قا

(. این ماهی در قسمتهای میانی و جنوبی دریای خزر انتشار دارد و نسبت به دو گونه دیگر در مناطق دورتر از 7913)فضلی،

متر وجود دارند کیلكای چشم درشت بخوبی در متاطق با روشنایی کم  10تا  10ساحل، عمدتا در مناطق با عمق بیش از 

 . (Prikhodko, 1981)است سازش یافته

در تمام نواحی دریای خزر رشد انبوهی داشت. ایان گوناه    2000در نیمه دوم سال  (Mnemiopsis leidyi)شانه دار مهاجم 

 Ivanov et)شود و کل اکوسیستم دریای خزر را تحت تاثیر قارار داده اسات   بعنوان رقیب غذایی ماهیان پالژیك شناخته می

al., 2000). های طول، سن و رشد این گونه تعیین فراوانی و میزان صید، بررسی شاخصتحقیق،  اهداف تعیین شده برای این

باشد. انجام این پژوهش و آگاهی از میزان تغییرات در ساختار جمعیات ایان گوناه مای تواناد      در ترکیب صید کیلكا ماهیان می

   .كای چشم درشت ایفا کندنقش بسیار مهمی در برنامه ریزی و مدیریت شیالتی در بهره برداری از ذخایر کیل

 مواد و روش کار

(. در 7912،  )فرید پاك میشود  انجام  و نور زیر آبی  مجهز به تور قیفی  مخصوص  از شناورهای  با استفاده  صید کیلكا ماهیان

این شناورها در صید .یرندگپهلو میو در استان گیالن در بندر انزلی  در بنادر بابلسر و امیرآباد  فوق  شناورهای  مازندران  استان

 شد.  انجام و بین سفید رود و آستارا )در گیالن ( و نوشهر )در مازندران(  گهرباران  متر بین 700 کمتراز  اعماقنوار ساحلی در

ب کیلو وات( در دهانه تور نص 2 متر متغیر است. دو عدد المپ الكتریكی )مجموعاً 9تا  1/2بطور کلی قطر دهانه تور قیفی بین 

 7اندازه چشمه تور از گره تا گره مجاور . (Ben-Yami, 1976) برابر قطر دهانه تور میباشد 21/7شده و ارتفاع تور حداقل 

 90تا  20میلیمتر بوده و صیادان برای محافظت تور در مقابل فشارهای ناشی از صید از تور دیگر با چشمه بزرگتر )بین 

ای و خصوصیات زیستی، پس جهت بررسی ترکیب گونهوشش میدهد، استفاده میكنند. میلیمتر( که بطور کامل تور اصلی را پ
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از صید چند شناور بطور تصادفی نمونه تهیه  و انزلی از صید کیلكا ماهیان توسط شناورهای صیادی در بنادر بابلسر، امیرآباد

برداری همزمان با صید در تمام طول سال نمونه در هر بندر )محل تخلیه صید( انجام شد. روز یكبار 70نمونه برداری هر  .شد

از  کیلوگرم نمونه کیلكا تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد. در آزمایشگاه ابتدا گونه ها 9-1در هر بار نمونه برداری  صورت گرفت.

که طول اند ب ه ماهیان چشم درشت شامل ماهیانی، تفكیك شده و سپس ب ه ماهیان هر گونه از ماهیان بالغ جدا شدندهم 

برای بررسی سایر خصوصیات  (. 7911پورغالم و همكاران،  ؛ 7911فضلی و بشارت، باشد )میلیمتر  11چنگالی آنها کمتر از 

میلیمتر  1نمونه ها بر اساس کالسهای طولی ، جدا نمودهدر هر بارنمونه برداری را چشم درشت  از گونه عدد 200،زیستی

ها در هر کالس سنی تعیین گردید. تعداد نمونه و وزن هر یك از جنس ها یك از نمونهدسته بندی شده و سپس جنسیت هر 

در داخل پلیت مخصوص  را با استفاده از اتولیت انجام شد. اتولیتهااین ماهیان  تعیین سن .گرم اندازه گیری شد 7/0با دقت 

بطه با استفاده از را. (Chilton et al., 1982)گرفت حاوی گلیسیرین قرار داده و با استفاده از بینی کوالر تعیین سن انجام 

 آمد:(، ارتباط بین طول و وزن بدست 7332) Venemaو Sparre نمایی 

 (W= a L 
b )  که در این رابطهWوزن ماهی برحسب گرم و ،L  گالی برحسب میلیمتر ،  چنطولa  ریب ثابت و ضb  شیب

  (.Bagenal  1978,)باشد می منحنی

 Fisat  Analysis ofهای طول و سن در برنامه ) با استفاده از داده (∞t0  ، k ، L )برتاالنفی  وان رشدپارامترهای 

length at age) برآورد گردید (Pauly , 1984.)  است:ذیل معادلة رشد برتاالنفی به شرح 

Lt =  L∞   [1-   exp  
-k(t-t0)   

]                                                                              

: طاول مجاناب یاا    ∞Lمجازی سن در طاول صافر،   سنجه پیرا :t t0ماهی در سن  : طولLt ,سن :  t که دراین معادله

 : ضریب رشد است.  Kترین ماهیان و  مسن طول میانگین

 (:King, 1995) شد استفاده زیر فرمول از( F) صیادی میر و مرگ ضریب محاسبه برای

 MZF  که F صیادی، میر و مرگ ضریب Z و کل میر و مرگ ضریب M نرخ .باشد  می طبیعی میر و مرگ ضریب 

 گرفته نظر در صید وضعیت ارزیابی برای شاخصی عنوان به شاخص . این شد محاسبه زیر فرمول از استفاده با Eبرداری بهره

Z   .                                          شد

F
E 

 

 ثو بح نتايج

صید کل کیلكا را کیلكای چشم درشت تشكیل می دهد در حالیكه در سال  Prikhodko ( (19752%-2/0طبق تحقیق 

در برآورد  7911-11درصد فراوانی دومین گونه در صید کیلكا محسوب می شد. در ایران نیز در سال  20این گونه با  7310

در صیدهای دومین گونه به کیلكای چشم درشت اختصاص داشت.  % صید به عنوان7/74ذخایر بروش هیدرواکوستیك ، میزان 
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درصد  74/1برابر  10تا  13تجاری کیلكا ماهیان ایران کیلكای چشم درشت مقام دوم را دارا بود. فراوانی نسبی آنها در سال 

ی بعد فراوانی درصد بود ولی در سالها 1/27درصد  و  1/72بترتیب  7911و  7911(. در سالهای 7912)بشارت و خطیب،

 1/72درصد و  9/71بترتیب  13و  17رسید )در سالهای  70درصد در سال  2/1نسبی آنها نیز روند کاهشی داشته است و به 

 (.7977درصد گزارش شد )فضلی و همكاران، 

مشاهده شد. فراوانی در این مطالعه در صیدهای تجاری که در بنادر امیرآباد، بابلسر و انزلی انجام گردید هر سه گونه کیلكا 

کاهش یافت. نرخ 71الی  71درصد به ترتیب در سالهای  1/7و  1/2به  71درصد در سال  1/4صید کیلكای چشم درشت از 

برآورد شد. این میزان بیشتر از میزان مطلوب بهره برداری اعالم شده  17/0بهره برداری از جمعیت کیلكای چشم درشت 

شاخص صید در واحد تالش این گونه بین  7910-7913( بود. طی سالهای 7379) Gulland ( و7332)  Pattersonتوسط

تن بازاء هر شناور در شب  7/0تن بازاء هر شناور در شب بود. سپس این میزان به شدت کاهش یافت و به کمتر از  4/0- 1/0

ی چشم درشت آشكار است، میزان نیز تخریب ذخایر کیلكا . در این تحقیق) Fazli, 2007)رسید  7970-7979در سالهای 

آورد تن بازاء هر شناور در شب بر 04/0معادل  7971که در سال دهد بطوریاین شاخص هم نان روندی کاهشی را نشان می

 ,Fazli 7977-79تن در سال  21به کمتر از 7911تن در سال  77000صید کیلكای چشم درشت نیز حداکثر از  شد.

نوسانات صید کیلكای  2001کاهش یافت. طبق تحقیقات کاستورین و همكاران در سال  7971تن در سال  900و  ) (2007

عدد در هر  9110چشم درشت در صیدهای تحقیقاتی بیشتر از نوسانات صید کیلكای آن وی بوده است. میزان صید آن از 

(، بیان نمودند 2001و همكاران )کاهش یافت. اگر چه کاستورین  2004عدد در هر تالش در سال  7به  7312تالش در سال 

مقدار کم صید اقتصادی در کیلكای چشم درشت که ویژگی رژیم کنونی بهره برداری شیالتی از جمعیت این ماهی است تا 

 حدودی موجب حفظ و احیاء ذخایر آن در آینده خواهد بود. 

ردید.. بین طول چنگالی و وزن این ماهی درصد محاسبه گ 73میزان همبستگی )رابطه طول و وزن بدن( در این گونه حدود 

 باشد.  معادله نمایی بشرح زیر برقرار می

232/9 FL 0000073/0  =W 

07714/0 =Se   232/9=b  73371/0 =R
2 

77171/0 =R
2 

 11-721میلمیتر قرار بود و اکثریت جمعیت را ماهیان  1/11-1/722بین  7911دامنه طولی کیلكای چشم درشت در سال 

فراوانی ماهیان مسن تر به شدت افزایش یافت،  13درصد (. از سال  1/71میلیمتر تشكیل می داد ) 3/31ی با میانگین میلیمتر

(. در این Fazli, 2007درصد( اختصاص داشت ) 1/71میلیمتر ) 701میلیمتر با میانگین طولی  11-791دامنه طولی بین 

میلیمتر، حداقل و حداکثر طول  2/773 ±7/7ر مجموع نر و ماده تحقیق میانگین طول چنگالی ماهی کیلكای چشم درشت د



    7931و زمستان  پاییز/ 2شماره  /سومسال                                                                   مجله آبزیان دریای خزر

06 

 

میلمتر  1/701-1/792درصد فراوانی طولی به گروههای طولی  1/32( و n=711میلیمتر بوده است ) 1/741و  1/11چنگالی 

(. n=711است )گرم بوده  4/29گرم و حداکثر  2/4گرم، حداقل وزن  7/79 ±2/9تعلق داشت. میانگین وزن این ماهی برابر 

میلمتر جمعیت  1/701-1/721میلمتر قرار داشت. محدوده  2/777با میانگین  1/32-1/741بین  7971دامنه طولی در سال 

میلیمتر بسیار ناچیز بود. در  1/792میلیمتر و بیشتر از  1/31درصد(. ماهیان با طول کمتر از  1/71غالب صید را تشكیل داد )

اوانی ماهیان با طول کمتر کاسته شده و بعبارتی محدوده کالسه طولی به سمت راست نمودار متمایل سالهای بعد بتدریج از فر

میلیمتر  افزایش پیدا کرد.  1/722و  1/720بترتیب به  7971و  7971( و میانگین طول چنگالی در سال 7گردید )نمودار 

درصد تشكیل  4/73و  1/71ر بترتیب با فراوانی میلیمت 1/772-1/792محدوده طولی  7971و  7971جمعیت غالب در سال 

بود. بنابراین میانگین وزن نیز مطابق  7977الی  7971  گرم در طی سال 1/74و  1/74و  74، 1/72شد. میانگین وزنی بترتیب 

 (.7طول افزایش یافت )جدول 

 7971-71انحراف معیار، حداقل و حداکثر طول چنگالی و وزن گونه کیلكای چشم درشت  ±میانگین  -7جدول 

 تعداد (mm)طول چنگالی  وزن )گرم(

 

 سال

 انحراف معیار ±میانگین حداکثر-حداقل انحراف معیار ±میانگین حداکثر-حداقل

2/4-4/29 3/2 ± 1/72 1/32- 1/741 1/7±2/777 129 7971 

2/4-1/29 7/9 ± 74 1/11- 1/742 4/70±1/720 799 7971 

7/1-9/22 1/9 ± 1/74 1/701- 1/742 3/1±1/722 704 7971 
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 7971-71فراوانی کالسهای مختلف طول چنگالی گونه کیلكای چشم درشت در سالهای  –7نمودار 

 

میلیمتر( بوده  2/724در آبان ماه )میلیمتر( و حداکثر آن  7/771در این گونه حداقل میانگین طول چنگالی در فروردین ماه )

 ای وجود نداشت.  است. در بقیه ماهها نمونه

 7911-17سال برآورد شد. قبل از ورود شانه دار در سالهای  7-1(، دامنه سنی کیلكای چشم درشت 2001) Fazli در مطالعه

 4،  7970داد. بعد از ورود شانه دار در ساال   درصد ( بزرگترین گروه سنی را تشكیل 1/94ساله با فراوانی ) 9ساله و  2بترتیب 

گاروه   1از  7971-77درصد در صید غالب شد. در این تحقیق جمعیت کیلكای چشم درشت در ساالهای   1/97ساله با فراوانی 

 سال بیشترین فراوانای را داشات   4و  9ماهیان با گروه سنی  7971و  7971(. در سالهای 2تشكیل شد ) نمودار  1الی  2سنی 

 4سال( و این بار فراوانی ماهیاان   9-1دامنه سنی محدودتر شده ) 7971درصد از کل صید(. در سال  72/13و  39/11)بترتیب 

سال و حداقل و حداکثر آن به ترتیب  34/9±2/7درصد از کل صید(. میانگین سن در نرها  17/11سال در صید غالب بود ) 1و 

(. n=203ساال باود )   1و  2و حداقل و حداکثر آن به ترتیب  4±7ها  ین سن در ماده(، میانگn=17سال مشاهده گردید ) 1و  2

سال( و حاداکثر سان    2/4نوسانات ماهانه میانگین سن در کیلكای چشم درشت نشان داد که حداقل میانگین سن در آذر ماه )

 سال( بود.  1/4در آبان ماه )
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 7971-71لكا کاهیان در سواحل ایران در سالهای ترکیب سنی کیلكای چشم درشت در صید کی –2نمودار 

 

 ( برای کیلكای چشم درشت به صورت زیر برآورد شده است.∞Lو  k, t0های طول و سن پارامترهای رشد ) براساس داده

177/9َ =Q 729/7- =t0 941/0  =k mm747= L∞ 

 بنابراین معادله رشد کیلكای چشم درشت برابر است با، 

]
(729/7  +t )941/0- exp- 7[747 =Lt 

 41/0برابر  (M)در سال برآورد گردید. ضریب مرگ و میر طبیعی  77/7از روش بورتون و هولت  (Z)ضریب مرگ و میر کل 

برابر  (Exploitation ratio)برداری  در سال محاسبه شد. نسبت بهره 11/0بمقدار  (F)در سال و ضریب مرگ و میر صیادی 

برداری  سال برآورد شد. از آنجائیكه ماهیان جوان کامالً مورد بهره 479/2در کیلكای چشم درشت  (tc)و سن اولین صید  17/0

های چپ و راست شكل در پردازش بكار برده نشوند  شوند معموالً ضروری است داده گیرند یا کامالً بازسازی نمی قرار نمی

 (.9)نمودار 
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 771-720نتایج آنالیز رگرسیون نشان داد که اولین گروه طولی )طول اولین صید( که بطور کامل بهره برداری گردید بین 

 (.4( قرار داشت )نمودار mm777میلیمتر )

 

 7971-71ایران در سالهای  در جمعیت کیلكای چشم درشت در سواحل ) LCطول اولین صید ) -4نمودار 

 

پس از محاسبه پارامترهای رشد جمعیت یك گونه آبزی ، نخستین اقدام مقایسه نتایج بدست آماده باا نتاایج تحقیقاات انجاام      

( در Øشده توسط دیگران بر روی همان گونه با ذخیره می باشد. علت استفاده از تست فایم پریم مونرو دینامیك رشد سااالنه ) 

ایی جمعیت ، اهمیت آن در تعیین صحت و اعتبار تحقیق صورت گرفته است. چرا که منحنی های رشد بدست آمده بررسی پوی

 ,Sparre and Venema)مای تواناد مشاابه داشاته باشاد       ∞L و  kبرای ذخایر مشابه حتی با دارا بودن مقادیر متفاوتی از 

نشان داد که رشد ساالنه کیلكاای چشام درشات     Pauly and Munro (1984)( با روشØ. دینامیك رشد ساالنه )(1992

( و در کیلكای معمولی کنادترین مقادار   Ø=431/7(، در آن وی رشد کندتر )  Ø=702/7نسبت به دو گونه دیگر سریعتر بود ) 

، کیلكای  177/9در این تحقیق در مورد کیلكای چشم درشت  Øرشد ساالنه  ) . Ø ()Mamedov,2006=217/7را داشت )

محاسبه شد. اختالف موجود ممكن است نتیجه تفاوت موقعیت جغرافیایی و  779/9و در مورد کیلكای معمولی  774/9وی آن 

تغییرات اکولوژیك بوجود آمده در فواصل زمانی مختلف باشد. عالوه بر این سایر عواملی که روی پارامترهای رشد آبزیان موثرند 

 تواند دخیل باشد.نیز می
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 ییافته ترویج

 تیا کیلكای چشم درشات باود. لاذا در صاورت عادم رعا      تی( از جمع17/0) یباال بودن نرخ بهره بردار انگریمطالعه ب نیا جینتا

 یمااه  ،یاریا خاو انیا هم ون ماه کنندیم هیتغذ انیماه نیکه از ا یمهم یگونه ها ان،یماه لكایک تیبرداشت مناسب از جمع

است هر ساله مطاابق ساقف برداشات     یضرور نیمواجه خواهند شد. بنابرا ید جدیدخزر با ته یایو فوك در انیآزاد، شگ ماه

 اقدام نمود. انیماه لكایک ریاز ذخا یبهره بردار یعال ونیسیاعالم شده توسط کم

 تشكر و قدردانی

وهشكده زاده ساروی ریاست و معاونت محترم وقت پژازجناب آقای دکتر پرافكنده و جناب آقای دکتر نصرالهبدینوسیله 

های این تحقیق و همكاری صمیمانه در اجرای این اکولوژی دریای خزر و تمامی همكاران محترم که ما را در گردآوری داده

 .پروژه یاری نمودند، تشكر و قدردانی می نمایم
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The Frequency, Age and Growth Bigeye kilka (Clupeonella grimmi Kessler. 

1877) in Iranian region of The Caspian Sea (2006-2008) 

Aliasghar Janbaz
1*

, Hassan Fazli
1
, Kambiz Khedmati

2
, Faramarz Bagherazdeh

1
, Hosein 

Taleshian
1
, Mohammadali Afraei

1
, Gholamreza Razeghian

1
, Rajab Rastin

2
 

 

1. Caspian Sea Ecology Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, 

Education and Extension Organization, Sari, Iran 

2. Inland Water Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural 

Research, Education and Extension Organization P.O.Box: 66, Bandar Anzali, Iran 

Corrosponding author e-mail: aliasgharjanbaz@yahoo.com 

Abstract 

This research was conducted in commercial fishing areas located at three fishing ports of 

Babolsar, Amir Abad (Mazandaran) and Anzali (Guilan). Frequency of species, age structure, 

length and weight ratio, growth parameters of bigeye Kilka were analyzed in the years 2006-

2008. The frequency of this species decreased from 4.7% in 2006 to 2.5% and 1.7% in the 

years 2007 and 2008 respectively. The mean fork length was 119.2 ± 8.8 mm, minimum and 

maximum was 77.5 and 147.5 mm (n=865) and 92.5% of the lenght frequency belonged to 

the groups 107.5-132.5 mm. During the period from 2006 to 2008, the frequency of young 

fish under 2 years was gradually diminished and the larger fish were observed in commercial 

fishing, In other words, the population of young fish is severely damaged. Growth parameters 

of were calculated: L∞ = 148 mm, k= 0.346 , t0 = -1.123 and exploitation rate was 0.58. Annual 

growth (Ø) was calculated for bigeye of 3.688 which indicates that the growth of this species 

is faster than the other two Kilka species.  

Keywords: Bigeye Kilka, growth, age structure of caught, Caspian Sea, Iran 

 

 


