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چكیده

طی يك دوره يك س�اله از فروردين ماه لغايت اس�فند س�ال  1384ش�اخص هاي زيستي شامل طول ،وزن و س�ن كيلكاي معمولي در
س�واحل استان مازندران مورد بررس�ي قرار گرفت .تعداد  4817عدد كيلكاي معمولي ،مورد بررس�ی زيست سنجي قرار گرفت .نتايج
نشان داد كيلكاي معمولي با فراواني  86درصد ،جمعيت غالب صيد را تشكيل داده است .میانگین طول ،وزن و سن این ماهی به ترتیب
 93/8 ±11/8میلیمتر 7/1±2/1 ،گرم و 3/9 ±1س�ال برآورد ش�د .دامنه س�نی ماهیان صید شده از  1+تا  6+سال بود و ماهیان  4+ساله
با فراوانی  35/3درصد جمعیت غالب صید را تشکیل دادند .پارامترها ي رشد برتاالنفی برای این ماهی شامل :میلیمتر ، L∞ = 114/9
 t0=- 1/878 ، k= ./34و معادله رشد [ ( Lt = 114/92]1 - e - 0/339 )1+ 1/878تعیین شد .ضریب مرگ و میر کل (،)Zطبیعی(  )Mو صیادی
( )Fبه ترتیب برابر  0/41، 0/85و  0/44در سال محاسبه شده است .نرخ بهره برداری ( )Exploitation rateدر مورد این گونه 0/51تعیین
شد .
كلمات كليدي :كيلكاي معمولي  ، Clupeonella cultriventris caspiaسن  ،رشد  ،مرگ و مير طبيعي و صيادي ،درياي خزر.
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Age , growth and mortality of clupepnella cultriventris caspia in the coastal mazandaran
By: A. A. Janbaz, Ecological Institute Caspian Sea, Sh. Abdolmalaki, National Inland Water Aquaculture Institute.
This research carried out during March 2005 to February 2006 in two areas of Babolsar and Amirabad (East southern
part of Caspian Sea) population dynamics parameters and biological characteristics were investigated on Common
kilka( Clupeonella cultriventris caspia).Common kilka had frequency over 86 percent of total catch .The mean of
fork length , weight and age of common kilka were 93.8±11.8 mm, 7.1±2.1 g , 3.9±1 year respectively Age structure
had 6+ classes (1+- 6+). Age classes of 4 years were dominated in catch with frequency 35.3 percent .
The Von- Bertalanfiś growth parameters (L ∞ , k , t0) based on length and age data were stimated as: L∞ = 114.92 mm
ُ k =0 .339 per year , t0 = -1. 878
])Lt = 114.92[1-e0 .339(t + 1.878
The total mortality (Z), Natural (M) and Fishing (F)mortality coefficients were 0. 84 year , 0.41 and 0. 44 respectively .
The exploitation ratio (E ) was calculated as 0. 51.
Keywords: Clupepnella cultriventris, Age, Growth,Natural and Fishing mortality. Caspian sea

مقدمه

در درياي خزر كيلكاي معمولي از س��اكنين اصلي آب هاي س��احلي با
عم��ق كمتر از  70متر اس��ت .كيلكاي معمولي در بخ��ش مركزي دريا در
جايي كه عمق آب بيشتر از  300متر باشد يافت نميشود(.)1
در طي س��ال هاي  1376و  1377ش��اخص هاي زيستي گونه کیلکای
معمولی در در سواحل استان مازندران بررسي و فراواني آن به ترتيب 2/0
و  %14/2بود( )2ولي در سال هاي بعد هم زمان با مشاهده Mnemiopsis
 leidyiفراواني نس��بي آنها نيز شديدا ً افزايش يافت و در سال هاي  380و
 1383بترتيب  %23/3و %81گزارش شد(.)3
در اين مطالعه بررس��ي ساختار طول ،وزن و س��ن ،برآورد پارامترهای
رش��د و ضرایب مرگ و میرکل ،طبیعی ،صیادی و نيز وضعیت بهره برداری
کیلکای معمولی به عنوان اهداف اين تحقيق انتخاب گرديد.

مواد و روشها

نمونهبرداری از فروردين ماه لغايت اسفند سال 1384و هر  2هفته يك
بار در سواحل اس��تان مازندران انجام شد(در ماه های اردیبهشت ،خرداد و
آبان صی��د کیلکاماهیان به علت تخم ریزی تعطیل بوده اس��ت) .در هر بار
نمونه برداري  3-5كيلوگرم نمونه كيلكا تهيه و به آزمايش��گاه منتقل ش��د.
فاكتورهاي طول ،وزن و سن اندازه گيري شد.
b
براي محاس��به رابطه بي��ن طول چنگال��ي و وزن از فرمول W= a L
استفاده شد(.)7
پارامترها و معادالت رش��د برتاالنفي با استفاده از دادههاي طول و سن
برآورد گرديد(.)9
ضريب مرگ و میر كل ( )Zبر اساس دادههاي سنی از فرمول محاسبه
گرديد(.)4
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ضري��ب م��رگ و مير طبيعي ي��ا ( )mاز طريق فرم��ول تجربي پائولي
برآورد شد(.)9
LnM=0.0066-0.279 Ln L∞ + 0.6543 Ln K + 0.4634 Ln T

ضري��ب م��رگ و مير صی��ادی  Fبا داش��تن  Zو  Mقابل محاس��به
م��ی باش��د( . Z = M + F .)10ن��رخ بهره ب��رداری با اس��تفاده از فرمول
تعیین شد( .)4براي مقايسه ميانگين ها از آزمونهاي تي – استيودنت ،آناليز
واريان��س يك طرفه و توك��ي و براي تجزيه و تحليل داده ها از بس��تههاي
نرمافزاري  EXCEL ،SPSSو  FISATاستفاده شد.

نتايج و بحث

بر اساس زيست سنجي انجام شده ميانگين طول چنگالی اين ماهي
در مجم��وع نر و م��اده ،93/8 ±11/8حداق��ل و حداكثر طول چنگالی
 50و  127ميلي متر بوده اس��تميانگين وزن اين ماهي برابر7/1 ±2/1
گرم ،حداقل وزن  1/1گرم و حداكثر  16/5گرم بوده است (.)n=4817
کمترین و بیش��ترین میانگین طول چنگالی به ترتيب در ماه های مرداد
و اسفند معادل ( 84/4و  104/2میلیمتر) بود .رابطه بين طول چنگا لی
و وزن ماهي کیلکاي معمولي به شرح ذيل ميباشد.
W= /0000238FL2/77

n = 4817 R2 = 0/978

جمعيت کیلکاي معمولي از  6گروه س��ني ،ش��امل  1الي  6س��ال
تشكيل شده است .در جنس ماده گروههاي سني جوان ( 1+الي  3+سال)
 33/9درص��د از كل فراواني را به خ��ود اختصاص داده و غالب جمعيت
را گروههاي مس��ن تر ( 4+الي  6+سال) تش��كيل دادهاند ( 66/1درصد).
میانگین س��ن در مادهها  3/93±1س��ال ب��رآورد گرديد ( .)n=467در
جنس نر گروه س��ني يك ساله مش��اهده نشد .گروههاي سني  2+الي3+
س��ال 32/8 ،درصد از كل فراواني را تش��كيل دادهاند .بيشترين فراواني
+
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مربوط به گروههاي س��ني  4+الي  6+س��ال ( 67/2درصد) بوده اس��ت.
میانگین س��ن در نرها  3/93±1/1س��ال ( )n=97بود .در مجموع در
منطقه مورد مطالعه گروههاي س��ني  4+سال با فراوانی 35/3در صد در
صید غالب بوده است.
بر اس��اس دادههای طول ،س��ن و پارامترهاي رش��د ( )L∞ ,k t0,
معادله رشد براي این گونه ماهی به صورت زير برآورد شده است.
ضري��ب مرگ و مير كل ( 0/85 )Zضريب مرگ و مير طبيعي()M
 0/41و ضريب مرگ و مير صيادي ( 0/44 )Fدرسال محاسبه شده است
نرخ بهرهبرداري برابر  0/51تخمين زده شد.
آناليز داده های طول ،س��ن و محاسبه شاخص نرخ بقا و برآورد نرخ
بهره برداری از جمعیت کیلکای معمولی نشان ميدهد كه در س��ال هاي
 1379ال��ي  1382بهره ب��رداري بين 0/294 -0/411ب��ود( .)5در این
مطالع��ه نرخ بهره برداری  0/51تخمین زده ش��د ك��ه نشان گر افزایش
بهره برداری از ذخایر و تحت فشار بودن جمعيت كيلكاي معمولي است.
مقایس��ه برخي ش��اخص های زیستی شامل طول و سن در این مطالعه
با پژوهشهای انجام ش��ده در سال های قبل نیز موید این مسئله است.
دامنه طول چنگالي این ماهی در سال  1376وسیع بوده و بین -117/5
 67/5میلیمتر قرار داشت و فراواني ماهيان جوان (كمتر از  80ميليمتر)
حدود  50درصد صید بوده اس��ت .به عالوه فراواني ماهيان با گروه سني
 0+ -1+س��ال  95در صد صید را تشکی��ل میداد ( .)2در تحقیق حاضر
مشاهده ش��ده است که دامنه طولی محدودتر ش��ده و فراواني ماهيان
ج��وان آن كاهش و به حدود  20درصد رس��يد .در این مطالعه مشخص
ش��ده است که منحنی فراوانی س��نی در این گونه به سمت راست میل
ک��رده و فراوانی ماهیان با گروه س��ني  1+ -3+ب��ه كمتر از  30در صد
کاهش یافت .در واقع جمعيت ماهيان جواني كه صيد و ذخاير تجاري را
در سال هاي آتي تشكيل ميدهند به شدت رو به كاهش است.
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