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چکیده:
به منظور بررسي روند تغييرات صيد خانواده شگ ماهي ( )Alosa sp.در خليج گرگان ،نمونه برداري از اين ماهي از اول شهريور
 79بمدت يك سال توسط دامهاي تحقيقاتي مستقر در خليج گر گان انجام گرديد .ميزان كل صيد در واحد تالش ( يك رشته دام
روز)  1/2كيلوگرم و صيد گونه شگ ماهی( 5/6 )Alosa sp.درصد ازكل ميران صيدرا شامل گرديد .بيشترين ميزان صيد در واحد
تالش (يك رشته دام روز ) براي شگ ماهي  0/07كيلوگرم و ميانگين سني شگ ماهي ( 3+ )Alosa sp.بود .دامنه سني شگ ماهي
صيدشده از  2تا  9سال و بيشترين فراواني در گروه سني  3سال با  56درصدبود كه از نظر میانگین وزنی  103± 4/6گرم و میانگین
طولی  22/1±3/3سانتيمتربودند .حداكثر فراواني طولي شگ ماهی در كالسه طولي ( )21 – 22سانتيمتري بود كه فراواني آن حدود
 62درصد از صيد شگ ماهی را شامل گرديد .دامنه تغييرات وزني شگ ماهي صيد شده در خليج گرگان بين 100 - 1 200گرم و
بيشترين فراواني وزنی دردامنه ( )100 – 200گرم قرار داشته كه نزدیک به  90درصد از فراوانی وزنی را شامل گرديده بود .بيشترين
ميزان صيد در ماههای اردیبهشت و خرداد بوده كه  95درصد از صيد را شامل گرديد .بيشترين صيد در 12سال صيد در استان گلستان
در سال  1388به ميزان  %5كل صيد ماهيان استخواني ( 50432كيلوگرم) و كمترين ميزان صيد مربوط به سال  1390به ميزان %3

كل صيد استخواني( 13889كيلوگرم) محاسبه گرديد .ميزان صيد شگ ماهي براي خليج گرگان  9314كيلوگرم برآورد گرديدكه
 %5/6كل صيد ماهيان استخواني بود.
کلمات کلیدی :خليج گرگان ،شگ ماهي ،صيد به ازاي واحد تالش ،فراواني.
* نویسنده مسئول
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 .1مقدمه
گروه عمدهای از ماهیان سطح زی دریای خزر به
خانواده شگ ماهیان ( )Clupeidaeو راسته شگ ماهی
شکالن ( )Clupeiformesو زیر راسته شگ ماهیان تعلق
دارند .این خانواده در دریای خزر دارای  2جنس ،کیلکا
( )Clupeonellaوشگ ماهــــی( )Alosa sp.میباشند.
همه شگ ماهی شکالن به زندگی در آبهای سطحی که
از نظر نوررسانی غنی هستند ،سازگاری یافتهاند.بیشتر گونهها
در اینجا اجتماعاتی را تشکیل میدهند و به تغذیه از پالنکتون
میپردازند(.)8،12
پراکنش خانواده شگ ماهیان به شرایط اکولوژیک و به
خصوص شرایط دمائی بستگی دارد .بر این اساس جمعیت
شگ ماهیان در مناطق حارهای (بین مدار شمال و جنوب
استوا) پراکنده میباشند .خانواده شگ ماهیان دارای  5جنس
و حدود  190گونه میباشند که تقریباً  37جنس و  150گونه
 9در محدوده مناطق حارهای بوده و بقیه در نواحی جنوبی
مناطق تحت حارهای و تعدادی هم بین مناطق حارهای مناطق
شمالی پراکنده میباشند .بطور کلی شگ ماهیان دریای خزر
متشکل از  18گونه و زیر گونه هستند که در گذشته نه چندان
دوری دارای ذخایر خوبی در این دریا بودند .به طوریکه طی
سالهای  1292-1295حدود  130هزار تن تا  160هزار تن
از این ماهیان صید گردیدهاست ( .)4در دورههای بعد میزان
ذخایر این ماهیان به علل متعددی در حال کاهش بودهاست؛
به طوری که میزان زی توده آن در دریای خزر در سالهای
 1353-1355حدود  30هزار تن برآورد گردیدهاست (.)5،9
یکی از مناطق مهم که جزومناطق حفاظت شده کنوانسیون
رامسر است خلیج گرگان میباشد ( .)13این خلیج از
اکوسیستمهای نادر ایران بوده که به دلیل شرایط مناسب
برای آبزیان؛ از نظر بوم شناسی و اقتصادی واجد ارزشهای
فراوانی میباشد وتا به امروز بخش کوچکی از این اکوسیستم
شناسایی شده است ( .) 14خلیج گرگان یکی از مناطق مهم
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تخمریزی ونوزاد گاهی گونههای مهم اقتصادی دریای خزر
نظیر کیلکا و شگ ماهی میباشد ( .)3،8جانبازو همکاران بر
روی ارزیابی ذخایر کیلکای معمولی درطی سالهای 1375
الی1390تحقیق نمودند ( .)3کیلکا ماهیان نقش و جایگاه
مهمی در صید و تأمین غذای سایرآبزیان مثل ماهیان خاویاری
و بخصوص فک دریای خزردارند ( .)16،20وضعیت ماهیان
خلیج گرگان با وضعیت ماهیان دریای خزر یکسان است
وتنها خانواده ماهیان خاویاری ( )Acipenseridaeواسبله
( )glanis Silurusو کاراس ()Carassius auratus
که در خلیج گرگان یافت نمیشود (.)15،10
این تحقیق در خلیج گرگان به منظور حفظ ارزشهای
طبیعی و بهره برداری معقول ازپتانسیلهای بالقوه آن از نظر
ملی وحتی بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد .لذا در
این تحقیق وضعیت صید جنس شگ ماهی ،فراوانی و برخی
از پارامترهای زیست شناختی این جنس مورد بررسی قرار
گرفته است .با توجه به اینکه صید این ماهیان در صید تجاری
استان گلستان درگروه صید سایر قرارگرفته و از اهمیت
اقتصادی کمی برای صیادان منطقه برخورداراست ،تحقیق
حاضر برمبنای صید جنس شگ ماهی و بدون تفکیک گونه
انجام گردید.

 .2مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :
خلیج گرگان باعرض جغرافیای ْ 47و  36تاَ  57و ْ 36

و طول جغرافیائی ا َز ْ 37و  53تاَ  4و ْ  54بوده که در قسمت
جنوب شرقی دریای خزر واقع شده وازطریق دو کانال

یکی دهانه خلیج و دیگری کانال خوزینی بادریای خزر در
ارتباط است .باتوجه به اطالعات گردآوری شده در رابطه
با پراکنش ،محل و زمان صید ماهیان اقتصادی و با توجه به
ویژگیهای جغرافیائی منطقه و مناطق صید صیادان محلی،
خلیج گرگان به سه بخش شرقی ،میانی و غربی تقسیم گردید
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و درهر منطقه سه ایستگاه طوری انتخاب گردید که یکی

برداری انجام گردید .این اطالعات به منظور تعیین گروههای

نزدیک ساحل ،یک ایستگاه در بخش میانی و یک ایستگاه

سنی ،طولی و وزنی غالب در تورهای صیادی مورد نیازبود.

درطرف مقابل قرارگرفت .نمونه برداریها در طول یک سال

طول فورک (چنگالی) ماهی با کمک تخته زیست سنجی

انجام پذیرفت (شکل  .)5استقرار تور گوشگیر با چشمههای

و با دقت  0/5سانتیمتر و وزن با کمک ترازوی دیجیتال

 54،50،40،30،28،22میلیمترکه به تعداد  12رشته (از هر

با دقت  1گرم اندازهگیری گردید ( .)17نمونه فلس جهت

چشمه  2رشته )درطول یک سال در  3منطقه که هر منطقه

تعیین سن مستقیماً از باالی خط جانبی زیر خارهای باله پشتی

شامل  3ایستگاه و مجموعاً در 9ایستگاه بطور ماهانه انجام شد

برداشته شد ( )19که قبل از قرائت جهت ازبین بردن بافت

(شکل  .) 5اساس کار انتخاب ایستگاهها برمبنای محلهایی

چربی موجود از روی فلسها نمونههای فلس با کمک مایع

بود که صیادان محلی درآن مناطق صید مینمودند.مدت

ظرفشویی شسته شده و با کمک لوپ با بزرگنمایی 24X

استقرار دامها در آب  17ساعت بوده است .طول هر رشته

مورد بررسی قرار گرفتند ( .)18برای محاسبه رابطه طول و

دام 20متر و ارتفاع آن  3-5متر بوده است که رشته دامها

وزن از فرمول  )15( W=aLbاستفاده گردید .تجزیه تحلیل

در اعماق  2-3/5متری خلیج گرگان مستقرشدند و اساس

دادهها به کمک نرم افزار اکسل ( )Excelانجام پذیرفت.

استقرار دامها در داخل خلیج گرگان براساس محلهای صید
غیر مجاز که توسط گشتهای مقدماتی دریایی توسط یک
فروند قایق موتوری  48قوه اسب شناسایی شده بودند انجام
پذیرفت.
صید وانتقال نمونهها:
پس از انتقال نمونهها به ساحل ،نمونهها درفرمالین %4

فیکس وجهت عملیات زیست سنجی (اندازهگیری طول بر
مبنای سانتیمتر و وزن برمبنای گرم) و تعیین سن به آزمایشگاه
منتقل شدند (.)15گشتهای دریائی هفتهای دو بار در حاشیه
خلیج به منظور شناسائی و شمارش و بازدید از دامهای
غیرمجاز مستقر در مکانهای مختلف خلیج انجام گرفت و
برای محاسبه میزان کل دامها در طول هفته با در نظر گرفتن
اطالعات فوق در روزهای غیر کوالک (قابل صیادی) برآورد
گردید.
بررسی وضعیت صید بازار:
جهت اطالع از مکانها ،طول ،وزن و سن نمونههای صید
شده توسط صیادان محلی به بازار ماهی فروشان رفته ونمونه

 .3نتایج
درطول يك سال نمونه برداري مجموعا  384شگ ماهی
( )Alosa sp.صيد و مورد بررسي قرار گرفت كه در جدول
شماره  1و  2آمده است.
نتايج نشان دادكه ميزان صيد در واحد تالش رشته دامهاي
تحقيقاتي با چشمه  40ميليمتر  1/83كيلوگرم بود كه در
برآورد صيد معادل بيشترين صيد ( 25/3درصد) يعني 396
كيلوگرم بود .دام با چشمه  30ميليمتر با  147كيــلوگرم
صيد كمترين ميزان صيد (  % 9/4از كل صيد ) را در طول
سال به خود اختصاص داد .بيشترين صيد شگ ماهي با چشمه
 28ميليمتر ،صيد را به خود اختصاص دادند (جدول شماره.)2
درصد صيد در اوزان مختلف شگ ماهي درشكل شماره
 3آمده است.

 .4بحث
شگ ماهی نیز مانند بقیه ماهیان استخوانی دریای خزر
درگذشته از ذخایر خوبی برخوردار بوده بطوریکه طی
سالهای  1292الی  1295حدود 160تا 130هزارتن از این
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ماهیان صید گردید و در سالهای  1353الی  1355حدود30

میباشد و گروههای سنی  3الی 4سال حدود  80درصد از

هزار تن برآورد شده است ( .)9در اثر صید بیرویه و از بین

صید را به خود اختصاص دادهاند .میانگین سن شگ ماهی

رفتن محلهای تخمریزی به تدریج از میزان ذخیره آن کاسته

صید شده در خلیج گرگان  3/75سال به دست آمد .نمودار

و در نتیجه میزان صید نیز پایین آمده است .تاکنون در منطقه

شماره  2نشان میدهد که شگ ماهیان صید شده دارای

گلستان در مورد شناسائی گونهای و مشخصات بیولوژیک

طولهای  19-45±7/3سانتیمتر بوده که دامنه طولی  21و

این ماهیان در آبهای ایرانی دریای خزر کار چندانی انجام

 22سانتیمتر حدود  62درصد از صید شگ ماهی را به خود

نگرفته است .این ماهیان چندان مرغوب نبوده و بیشترین

اختصاص داده است .چهار گونه شناسایی شده در سواحل

میزان صید شگ ماهیان مربوط به سال  1313میباشد که

شمالی دریای خزرشامل شگ ماهی براشنی کووی(Alosa

حدود  110تن بوده است .براساس آمار صید  12ساله اداره

 ،)braschnikowiiپوزانک دریای خزر(،)A.caspia

کل شیالت استان گلستان ،حداقل صید شگ ماهی در سال

پوزانک چشم درشت ( ،)A. saposchmikowiiشگ

 11770 ،1385کیلوگرم و حداکثرصید در سال 50، 1388

ماهی مهاجر ( )A. kessleriمیباشد ( .)2دربررسی که

هزارکیلوگرم بوده و در مجموع به مقدار  279تن صید

از وضعیت پراکنش گونههای مختلف در استان مازندران و

گردیده است که بین  0/6تا  5درصد صید ماهیان استخوانی را

گلستان توسط افرایی و همکاران (  )1385انجام گردید ،نشان

شامل گردید (شکل ( )6جدول  .)7( )4براساس تحقیق حاضر

داده شد که گونه  A. caspiaدر گلستان صید نگردید.

میزان صید شگ ماهی توسط دامهای تحقیقات شیالت 5/6

براشنی کووی با  ، %43/8بیشترین گونه صید شده در

درصد از کل صید را شامل میشود .باتوجه به بررسی به عمل

گلستان بود ( .)2ازبین گونههای شگ ماهی صید شده در

آمده میزان صید در واحد تالش شگ ماهی  86/7در هر رشته

استان گلستان شگ ماهی مهاجر دارای کمترین میزان صید

دام در روز و میزان صید در واحد تالش کل 1/2کیلوگرم

بود و از شرق به غرب تراکم گونه براشنی کووی افزایش

بودهاست (جدول شماره  2و  .)3متوسط صید در واحد تالش

یافته بطوریکه دراستان گلستان طبق تحقیق افرایی وهمکاران

در هر روز (متوسط دامهای شمارش شده غیر مجاز) 32/1

( %43/8 )1فراوانی را به خود اختصاص داد .بررسی ترکیب

کیلوگرم بوده است .طبق برآورد ،میزان صید مجاز 9314

جنسهای براشنی کووی نشان داد که فراوانی نسبی نرها به

کیلوگرم در طول سال بوده است که این میزان صید نسبت

مادهها بیشتر و بترتیب  69/4به  30/6بود ( .)1در تحقیق انجام

به آمار صیاد غیر مجاز و آمار بازار بسیار چشمگیرتر میباشد.

شده براساس شکل شماره  ،3شگ ماهی صید شده در خلیج

بطور کلی تعداد  384عدد شگ ماهی صید شده توسط

گرگان دارای وزنهای بین 100-1200± 9/01گرم میباشد.

دامهای تحقیقات شیالت زیست سنجی گردید که دامنه

بیشترین فراوانی در وزن  100-200گرم قرار داشته که نزدیک

سنی شگ ماهی در طول دوره بررسی  2-9±1/7بوده است.

به  90درصد از کل فراوانی وزنی را به خود اختصاص داده

ماهیان گروههای سنی  1ساله و 2ساله ،نابالغ وغیر استاندارد

است .بیشترین میزان صید در خردادماه بوده که در حدود 75

محسوب میشوند ( .)6همچنین قسمتی ازماهیان  3ساله نیز

درصد از کل صید شگ ماهی را شامل میشود .شایان ذکر

نابالغ محسوب میشوند .بیشترین فراوانی در گروه  3سال

است شگ ماهی در اکثر ماههای سال در خلیج گرگان به

میباشد که 56درصد از فراوانی صید را شامل میشود که

ندرت یافت میشود و در فصل بهار و در ماههای اردیبهشت

دارای متوسط وزن 103± 4/6گرم وطول 22/1±3/3سانتیمتر

و خرداد  95درصد از صید را تشکیل دادهاست.
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جدول شماره  :1مقدار صید و میزان صید در واحد تالش صیادی در دامهای تحقیقاتی

گونه ماهي
شگ ماهي().Alosa sp.
سايرگونهها (سفيد،كپور،كفال،كلمه،گاوماهي)
جمع

وزن ماهي

درصد صيد

()kg

(نسبت به كل)

يك رشته دام* روز/كيلوگرم

86/7

5/6

0/07

1474/3

94/4

1/13

1561

100

1/2

CPUE

جدول شماره  : 2مقدار صيد ،درصد صيد و ميزان صيد در واحد تالش صيادي ( دام روز ) در چشمههاي مختلف
CPUE

اندازه چشمه

مقدار صيد kg

درصد از كل صيد kg

22

300

19/1

1/39

28

212

14

0/98

30

147

9/4

0/68

40

396

25/3

1/83

50

269

17/1

1/25

54

237

15/1

1/1

جمع

1561

100

 1/2تالش صيادي به طورمتوسط

يك رشته دام* روز/كيلوگرم

درصد صيد و فراواني طولي ماهي شگ ماهي در ماههاي مختلف در شكل هاي  1و  2آمده است.

شکل  -1درصد صيد شگ ماهی در ماههاي
مختلف در خليج گرگان

شکل  -2درصد فراواني طول چنگالی شگ
ماهی صيد شده به سانتیمتر در خليج گرگان
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شکل  -3درصد فراواني وزني شگ ماهی صيد شده

بررسی صید شگ ماهی ...

شكل  -4نمودار رگرسيون طول به وزن شگ

به گرم در خليج گرگان

ماهی صيد شده به گرم در خليج گرگان

جدول  -3ميزان برآورد صيد در خليج گرگان از طريق روشهاي مختلف (صيد دامهاي تحقيقات  ،جمعآوري آمار از
صيادان غير مجاز  ،جمعآوري آمار از بازار)
گونه

برآورد صيد غير مجاز

برآورد صيد تحقيقات

وزن ماهي

CPUE

متوسط صيد

Kg

روز /كيلوگرم

در هر روز

شگ ماهي

510

-

1/76

9314

ساير گونهها

149398

1/2

515/16

158367

1/13

جمع

149908

1/2

516/92

167681

1/2

وزن ماهي

برآورد بازار

CPUE

متوسط صيد وزن ماهي متوسط صيد

روز  /كيلوگرم

در هر روز

Kg

در هر روز

0/07

32/12

145

0/50

546/09

132349

456/38

578/21

132494

456/88

شكل  :6ميزان صيد شگ ماهي طي  12سال
شكل  :5نقشه خليج گرگان ،مناطق و ايستگاههاي نمونه
برداري :منطقه ا ( ،)A1منطقه  )A2( 2و منطقه)A3( 3
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جدول  :4صيد شگ ماهي نسبت به صيد ماهيان

ا .1385 .فراواني و تنوع گونهاي شگ ماهيان ()Alosa sp.

استخواني طي  12سال در استان گلستان ()11

درسواحل استان هاي مازندران و گلستان .مجله علمي شيالت.

سال

مقدار صید شگ

درصد شگ ماهی از

ماهی(كيلوگرم) صید ماهیان استخوانی

سال .15شماره .1صفحه.21-32
-3جانباز،ع ،.فضلي،ح ،.پورغالم ،ر ،.كر ،د ،.عبدالملكي،
ش .1392 .ارزيابيصيد و ذخاير ماهي كيلكاي معمولي

79

17408

1/4

80

26886

1/5

81

22137

1/4

82

20956

1/5

83

25762

0/9

84

18578

0/6

تنوع زيستي منابع زنده درياي خزر .ترجمه ،مركز تحقيقات

85

11777

0/8

شيالتياستان گيالن .بندرانزلي158 .صص.

86

25031

2/4

87

14243

1/5

88

50432

5

89

31959

4/3

90

13889

3/1

جمع  12سال شگ

279058

1/6

ماهی

( )Clupeonella cultriventris caspiaدرسواحل
ايراني درياي خزر طي سالهاي  1375الي .1390مجله علمي
شيالت ايران .سال .22شماره .3صفحه 13الي .21
 -4حسين پور ،ن ،.كريم پور ،م .و خداپرست ،ر.1375 .

 -5حقيقي ،د .1380 .ارزيابي ذخاير ماهيان استخواني
درياي خزر مركز تحقيقات ماهيان استخواني دريايخزر .ص
ص.58-50.
 -6ساالديف ،ك .1965 .گزارش فني اقتصادي در
مورد توليد ذخاير ماهيهاي شيالتي در درياي خزر ،قسمت
آبهاي ايراني .سازمان تحقيقات شيالت ايران .بندرانزلي.
 -7سالنامه  12ساله آماري اداره كل شيالت استان گلستان .
73صفحه.

سپاسگزاری
بدینوسیله از کلیه همکاران وعزیزانی که درطول اجرای
پروژه مارایاری نمودند کمال تشکرراداریم.

منابع
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 .1383شناسايي وتعيين پراكنش شگ ماهيان ()Alosa sp.
درسواحل جنوبي درياي خزر (مازندران و گلستان) .موسسه
تحقيقات علوم شيالتيكشور .پژوهشكده اكولوژي درياي
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