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  53-62:  صفحات / 93      سال هشتم، شماره دوم، تابستان                                        ISSN: 2008-0026/ مجله شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر
  

  ماهیان در سواحل ایرانی دریاي خزر پراکنش زمانی و مکانی کفال
  

  3 و محمود توکلی2غالمرضا دریانبرد، 2، داود کر1حسن فضلی*
   ساري،شیالت، پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر،گروه ارشد  کارشناس2 ، ساري، پژوهشکده اکولوژي دریاي خزراستادیار1

 ، رشتستیتو تحقیقات ماهیان خاویاريمربی ان3

  4/9/92:  ؛ تاریخ پذیرش1/6/91: تاریخ دریافت
  

  چکیده
 تـور تـرال کـف در سـواحل ایـران در       با استفاده ازماهیان کفالمانی منظور تعیین پراکنش مکانی و ز    هاین مطالعه ب  

 8طـی   )CPUE (واحد تـالش  و صید درمیزان صید .  صورت گرفت1387-89هاي    متر طی سال   10-100 هاي  قعم
 و 1389زمـستان    کیلـوگرم در 93 به 1387بهار در  کیلوگرم 3064 میزان صید از    .گشت روند کاهشی شدیدي داشت    

ـ  CPUE) ±خطاي معیـار  (میانگین      کـشی  سـاعت تـرال   5/0 کیلـوگرم در  9/2 )±58/1 (و 8/63 )±77/17( ترتیـب  هب
)1-hr 5/0/ kg ( تـر   کمهاي  عمقتر در    ماهیان بیش  کفال ، نشان داد که در فصل بهار       زمانی -پراکنش مکانی . برآورد شد

 hr 5/0/ kg-1 در این فـصل در منطقـه میـانی    CPUEترین مقدار  بیش. متمرکز بودند مناطق میانی و شرقی      متر   20از  
 فقط CPUEترین  بیشکه  يطور ه ب،ها کاهش یافت شدت تراکم آن هولی در فصل تابستان ب.  دیده شد8/152)26/73±(
1-hr 5/0/ kg )74/2±(0/10  ـ یدر فـصل پـا  . بـود  متر در منطقه شـرقی    20تر از     کم هاي  ق در عم دلیـل مهـاجرت    هیز ب

 در hr 5/0/ kg )38/26±(0/136-1 حـداکثر (شدت افـزایش یافـت    هب CPUEاحل جنوبی، میانگین   ماهیان به سو   کفال
تر از  کم هاي قعمدر  CPUEمیانگین ترین   بیش.کاهش یافت دوبارهتراکم این ماهیان در فصل زمستان    ). منطقه شرقی 

ماهیان  جمعیت کفالتوده اصلی  آمده دست هاساس نتایج ببر . بودhr 5/0/ kg )73/7±( 7/41-1  در منطقه شرقی متر20
ماهیان  گذرانی، کفال براي زمستان.  متر پراکنش و تراکم دارند20تر از   کمهاي قها در عم لدر سواحل ایران در همه فص

  .باشد میزیاد  این فصل ها در آنمیزان صید مین دلیل  ه به،کنند  مهاجرت میبه سواحل ایرانیز یدر فصل پا
  

   خزريماهیان، پراکنش، تراکم، تور ترال، دریا  کفال:يهاي کلید واژه
  

  1مقدمه
هـاي بـاارزش     دلیل دارا بودن گونـه     هدریاي خزر ب  

ــت    ــتخوانی از اهمی ــان اس ــاري و ماهی ــان خاوی ماهی
 فون  .باشد اقتصادي و اکولوژیک خاصی برخوردار می     

هاي آزاد از تنـوع      ماهیان دریاي خزر در مقایسه با آب      
آکــادمی علــوم ( برخــوردار اســت تــري اي کــم گونــه

جثـه و   تـر منـابع آن کوچـک     و بیش ) 1994قزاقستان،  
در . )1377تقـوي،   (باشـند  پـذیر مـی   شـدت آسـیب    هب

                                                
  hn_fazli@yahoo.com: بهمسئول مکات* 

 گونـه و  123 آبریـز آن حـدود   ضـه دریاي خزر و حو   
 خـانواده   17 جـنس و     53مربـوط بـه     ماهی،  زیرگونه  

  ).1981 کازانچف،( نمایند یست میز
دو گونـه اصـلی صـید    ماهیـان    ماهی سفید و کفال   

مـاهی سـفید   . باشـند  ماهیان استخوانی دریاي خزر می    
 درصـد از    60 درصـد از صـید و بـیش از           50بیش از   

اختـصاص  خـود    درآمد صیادان ماهیان اسـتخوانی بـه      
تـر میـزان     ماهیـان بـیش    بعد از ماهی سفید، کفال     .دارد

 درصـد   20 حدود   معموالً وصید و درآمد صیادان پره      
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دهنـد   مـی یـان اسـتخوانی را تـشکیل      از کل صـید ماه    
ــی ( ــدالملکی و غن ــژاد،  عب ــانبرد ؛1386ن  ؛1388 ،دری

نبـوده   خـزر  دریـاي  بومی ماهیان کفال). 1390فضلی،  
ماهی   میلیون بچه3 تعداد 1930-34 هاي سال طی بلکه

ــال 3از  ــه از کف ــامل   گون ــان ش ــال :ماهی ــط  کف   مخط
)Mugil cephalus(، باریک پوزه کفال) Liza saliens( 
بـه   سـیاه  دریـاي   از)Liza auratus (طالئـی  کفال و

پیوند زده شد که فقط پیوند دو گونه کفال      خزر دریاي
  آمیـز   پوزه باریک و طالئـی در دریـاي خـزر موفقیـت        

 در سـواحل ایـران،    . )1989 همکـاران،  و بلیـایوا (بود  
 تیـر و مـرداد  هـاي    ریزي کفال پوزه باریک در ماه      تخم

ریـزي کفـال     ولی تخم ). 1378،  فضلی(شود   انجام می 
مـاه ادامـه    از اواخر مهرماه آغاز و تا آذر      طالئی معموالً 

نیز  ماهیان کفال صید). 2008 و همکاران،    Fazli (دارد
 سـال  از و سـابق  شـوروي  سـواحل  در 1937 سال از

خـزر   دریاي ایرانی سواحل در) شمسی 1321 (1942
  .)1369 صیاد، رضوي؛ Ghadirnejad ،1996 (آغاز شد

شرایط مختلف اکولوژیک، نیازها و روابط غـذایی        
 هـا بـا محـیط زیـست،        هاي آن  موجودات و سازگاري  

هاي مختلف را مـشخص      میزان تراکم و پراکنش گونه    
این موضـوع در سـواحل       ).Sheldon  ،1968 (کند می

 قابـل بررسـی     ماهیـان   براي کفـال   جنوبی دریاي خزر  
یـک منطقـه    تابع شـرایط اکولوژ    ها آناست و پراکنش    

همــراه ســایر ماهیــان  هبــان ماهیــ کفــالصــید  .اســت
ـ سـفید     از جمله مـاهی    استخوانی هـاي   پـره وسـیله    هب

و   متر20  ازتر  کمهاي قعمدر   معموالًصیادي ساحلی   
نیمـه اول  تـا  مـاه   مهر20 از   معموالً( سال   مدر نیمه دو  

ـ   .گیـرد  صورت می ) بعدفروردین سال    حـال در    هتـا ب
 در ســواحل ایــران ماهیــان کفــالخــصوص پــراکنش 

 ،هدف از این مطالعـه    . اي صورت نگرفته است    مطالعه
هاي عمقی و فـصلی   تهیه نقشه پراکنش و تعیین مهاجرت 

 10- 100 بـین  هـاي  ق در سواحل ایران در عم  ماهیان کفال
توانـد نقـش    کارگیري نتایج این مطالعه می     هب. باشد متر می 

 از ذخـایر   بـرداري   بهـره  مهمی در مدیریت زمان صید و     
  . در دریاي خزر داشته باشداین ماهیان

  
  ها مواد و روش

 هـاي ایرانـی    آب در   ماهیـان  برداري از کفـال    نمونه
 8طور فـصلی در   هب) دهااز آستارا تا آشور  (دریاي خزر   

 متر با شـناور تحقیقـاتی       10-100 هاي  قدر عم گشت  
تـرال  صید با   به روش    1387-89هاي   طی سال گیالن  

 5/0در هـر ایـستگاه      کـشی    ترال زمان   .شدکف انجام   
ایـستگاه   60بیش از   ساعت و در هر گشت تحقیقاتی       

ــه ــرداري   نمون ، موقعیــت 1شــکل  (صــورت گرفــتب
طـول  . )دهـد  بـرداري را نـشان مـی       هاي نمونه  ایستگاه

 متر و اندازه چشمه تور      7/24طناب فوقانی ترال کف     
ــسه   ــسمت کی ــی8در ق ــر در   میل ــودمت ــات . ب عملی

 غیـره ها، ادوات صـیادي و    داري شامل ایستگاه  بر نمونه
زمـان بـا پـروژه ارزیـابی ذخـایر ماهیـان             مطابق و هم  
روش مـساحت جـاروب شـده صـورت          هخاویاري ب 

  ).1389توکلی و همکاران، (گرفت 
 درجه حرارت آب در الیه سطحی       ،در هر ایستگاه  

. گیري شدگراد اندازه سانتی1/0و نزدیک کف با دقت   
زمـان صـید، کلیـه محتویـات تـور روي           پس از پایان    

عرشـه تخلیـه شـده و بـه تفکیـک گونـه جداســازي،       
   .شمارش و توزین شدند
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  . متر100تر از   کمهاي ق ایرانی دریاي خزر، عمهاي آبکشی در  هاي ترال موقعیت ایستگاه -1شکل 
  

هاي رقومی شـده     از نقشه  تهیه نقشه پراکنش     براي
ن بـا سیـستم مختـصات     دریاي خزر و حوزه جنوبی آ     

Lambert Conformal Conic   با پارامترهاي مربـوط
ــوم  ــران و دیت ــه ای ــرمWGS84ب ــزار   و ن  ArcGISاف

هـاي   پس از تهیـه الیـه داده      .  استفاده شد  3/9ویرایش  
، مقادیر شاخص صید در ها ایستگاهی یموقعیت جغرافیا

ماهیـان   براي تهیـه نقـشه پـراکنش کفـال        واحد تالش   
 سواحل ایرانی دریاي خزر ،در این مطالعه .اده شداستف

با توجه به شکل پوگرافی و عمق ساحل به سه منطقه           
مسر تـا   از را (، میانی   )ستارا تا رامسر  آاز ساحل   (غرب  
و همچنـین   ) آباد تا حـسنقلی   از امیر (و شرق   ) امیرآباد

، ) متـر 20تـر از   کم(عمق  اعماق به سه گروه منطقه کم 
بیش (و عمیق )  متر20-50بین (منطقه با عمق متوسط 

شـاخص صـید در واحـد      .بندي شد  تقسیم)  متر 50از  
 در  ماهیان کفالتالش بر مبناي میزان ماهیان صید شده        

ساعت در نظر گرفته شد  5/0مدت  هکشی ب هر بار ترال
)Sparre و Venema ،1998.(  

هاي صید در واحـد تـالش،      در بررسی آماري داده   
در تــشخیص نــوع لمــوگروف اســمیرنوف وآزمــون ک

هـاي صـید     چون توزیع داده  . ها استفاده شد   توزیع داده 
 بـراي تجزیـه و تحلیـل       ،در واحد تالش نرمـال نبـود      

منظـور   بـه . هاي ناپارامتري اسـتفاده شـد   ها از روش   آن
ــف  ــپیرمن از بررســی ارتباطــات مختل ــستگی اس همب

هـاي صـید در      براي مقایـسه میـانگین    .  گردید استفاده
ــالش از آ ــونزواحــد ت ــیس و   کراســکالم ــرايوال  ب

 ویتنـی   - مـن   از آزمـون   هـا  دو میـانگین  ه  ب مقایسه دو 
 وزن همچنــین بــراي مقایــسه میــانگین. اســتفاده شــد

هـاي مختلـف از    هطقها و من لماهیان صید شده در فص    
هـا از   طرفه و براي مقایـسه میـانگین     آنالیز واریانس دو  

  اسـتفاده شـد    دار  معنـی  05/0  در سـطح   آزمون تـوکی  
)Zar  ،1999(      هـا بـا اسـتفاده از        دادهتجزیه و تحلیـل

  .انجام شد SPSS 18افزار آماري  نرم
  

  نتایج
ــوع ــه طــی    8 در در مجم ــشت تحقیقــاتی ک  گ

ــال ــاي  س ــدود   1387-89ه ــد، ح ــام ش  10237 انج
روند تغییرات میـزان   . صید شدماهیان  از کفال کیلوگرم

 گشت روند کاهشی شـدیدي      8ماهیان طی    صید کفال 
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 کیلـوگرم  3064که میزان صید از   طوري ه ب ،تداشته اس 
ــین گــشت  ــه ) 1387 ،بهــار(در اول ــوگرم در 93ب  کیل

میزان صـید در    ). 2شکل  (آخرین گشت کاهش یافت     
. اي داشـته اسـت    مـشابه  واحد تالش نیز رونـد کـامالً      

 2در صـید در واحـد تـالش    ) ± خطاي معیـار  (میزان  
ــر  ــشت اول و آخ ــگ ــب هب ــه8/63 )±77/17( ترتی   ب

ــوگرم 9/2 )58/1±( ــرال 5/0در  کیل ــاعت ت ــشی  س ک
  ).2 شکل(برآورد شد 

  

  
  

   انماهی کفال) خطاي معیار ±(و میانگین صید در واحد تالش صید  میزان -2شکل 
  .1387-89هاي   مختلف طی سالهاي لدر فص در تور ترال کف صید شده

  
 میــانگین صــید در واحــد تــالش ،در فــصل بهــار

 در منطقـه   متـر 20تـر از    کـم يها قان در عم  ماهی کفال
در . تـر بـود   میانی نسبت به مناطق شرقی و غربی بیش     

منطقه غربی مقدار این نـاظر شـاخص نـسبت بـه دو              
بین  هاي عمقکه در     در صورتی . منطقه بسیار ناچیز بود   

تر از دو منطقه دیگـر     در منطقه غربی بیش    متر   50-20
تــر  م50 بـیش از  هـاي  ق در عمــ،در ایـن فـصل   .بـود 
در فـصل    ).3شـکل   ( صـید نـشدند      ماهیان اصالً  کفال

ماهیـان    میانگین صید در واحـد تـالش کفـال         ،تابستان
ترین میزان این شاخص در   بیش. شدت کاهش یافت   هب

ـ   کـم  هـاي   قعم  متـر در منطقـه شـرقی و در          20ر از   ت
در . برآورد شـد    متر در منطقه میانی    20-50 هاي  قعم

ماهیان   متر کفال  50 بیش از    هاي  قعماین فصل نیز در     

  دوبـاره  ،یزیدر فـصل پـا     ).3شکل  ( صید نشدند    اصالً
 20تر از   کمهاي  قعمماهیان به مناطق ساحلی در       کفال
 ؛مهـاجرت نمودنـد   خصوص در منطقـه شـرقی        هبمتر  

در منطقـه  میانگین صـید در واحـد تـالش     که   طوري هب
ــود شــرقی خیلــی بــیش در . تــر از دو منطقــه دیگــر ب

 متر میانگین این   50تر از    و بیش  20-50 بین   هاي  قعم
. منطقه کاهش شدیدي داشته است    سه  شاخص در هر    

تـرین میـزان صـید در        بیش ،20-50 بین   هاي  قعمدر  
 در ایـن    .واحد تالش در منطقه شـرقی مـشاهده شـد         

ماهیـان بـه     صـید کفـال  50 بیش از   هاي  قعمفصل در   
ثبت رسید ولی میزان صید در واحد تالش در هر سـه        

 5/0 در    کیلـوگرم  5/2تـر از     کـم (بود  ه بسیار کم    منطق
  ).3شکل ؛ کشی ساعت ترال
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  )کشی  ساعت ترال5/0کیلوگرم در  (میانگین وزن صید در واحد تالش -3شکل 
  . مختلفهاي هطقها و من قها، عم لماهیان صید شده در فص کفال

  
ماهیـان در منطقـه      کفالچنان   هم ،در فصل زمستان  

ق هـر سـه عمـ   در طق غربی و شرقی  و در منا  ساحلی  
متـر متمرکـز    50تر از  و بیش 20-50 ، متر20تر از   کم

ترین میـزان    بیش ،متر 20-50 بین   هاي  قدر عم  .بودند
 9/9 )±45/9 (غربـی صید در واحد تـالش در منطقـه     

 بیش هاي قعمدر و کشی  ساعت ترال  5/0در   کیلوگرم
در  م کیلـوگر  0/2) ±86/1 (متر در منطقه شرقی    50از  
  ).3شکل (محاسبه شد کشی  ساعت ترال 5/0

ماهیـان    مقایسه میانگین صید در واحد تالش کفال      
هـا اخـتالف    دهد که بـین آن   فصل سال نشان می    4در  

). 2χ=1/39 ؛p=001/0( شـدیدي وجـود دارد       دار معنی
 و   بهـار  هـاي   لها نشان داد که بین فص       مقایسه میانگین 

داري  ستان اختالف معنیزم - یزیزمستان و پا -ز، بهارییپا
 صید هاي نهمچنین بین میانگی  . )>05/0P (وجود دارد 

) شـرق، میـانی و غـرب      (در واحد تالش سـه منطقـه        
 .)2χ=2/79؛  >001/0p( دار وجـود دارد    اختالف معنی 

 - نیز نشان داد که بین منـاطق غـرب  ها مقایسه میانگین 

داري وجـود دارد      شرق اختالف معنـی    -شرق و میانی  
)05/0P<( .         همچنین میانگین صـید در واحـد تـالش

 متر و 20-50 متر، 20تر از  ماهیان در سه عمق کم کفال
ــیش از  ــی 50ب ــتالف معن ــر اخ ــود دارد   مت داري وج

)001/0p<  2=1/144؛χ(.   ها، در هر    در مقایسه میانگین
  .)>05/0P( وجود دارددار  سه حالت اختالف معنی
رانی دریاي اي ایه ماهیان در آب پراکنش فصلی کفال

دهد که در   متر نشان می100تر از   کمهاي قخزر در عم
 در دو منطقـه بـین چابکـسر و    1387فصل بهار سـال   

منطقه شرقی کیاشهر و همچنین بین بهشهر و گمیشان         
در سایر مناطق تراکم . تراکم این ماهیان بسیار زیاد بود  

 تـر   بـیش 1387در فصل زمـستان سـال   . بودبسیار کم  
روبروي گمیشان اي تراکم کمی بودند و فقط مناطق دار

  ).4شکل ( خوبی برخوردار بود نسبت از تراکم به
 مناطق با تراکم خیلی     1388در فصل بهار در سال      

زیاد در روبـروي بابلـسر و تـراکم متوسـط روبـروي             
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سـایر منـاطق داراي   . رامسر و گمیـشان مـشاهده شـد     
 نقـاط  1388ز سـال   ییدر فـصل پـا    . تراکم کـم بودنـد    

ـ     پر خـصوص روبـروي    هتراکم فقط در قسمت شرقی ب
اي تـراکم   گمیشان متمرکز شده بود و سایر مناطق دار       

 و  1388 زمـستان    هـاي   لولـی در فـص    . ضعیفی بودند 
 پراکندگی این ماهیان در 1389بهار، تابستان و زمستان 

  ).4شکل (کم بود  تمام سواحل تقریباً یکسان و خیلی

 

  
  

  ،1387 فصل بهار - الف:ترتیب ه ب100تر از   کمهاي قهاي ایرانی دریاي خزر در عم  در آبماهیان کفال  پراکنش-4شکل 
  .1389زمستان  - و ح1389تابستان  -، چ1389بهار  -، ج1388، زمستان 1388یز پای -، ت1388 بهار -، پ1387زمستان  - ب

  )باشد  میکشی ترال 5/0  درمگرصید در واحد تالش بر حسب کیلو= W ،در این نقشه(
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درجـه حـرارت الیـه       میـانگین    حداقل و حـداکثر   
دو فصل زمـستان و تابـستان       در  ترتیب   هبآب  سطحی  

میـزان  . مـشاهده شـد  ) گراد  درجه سانتی  8/30 و   8/9(
ب در هر   هاي سطحی آ   آبتغییرات درجه حرارت در     

هاي عمقـی ایـن تغییـرات        کم ولی در الیه    فصل خیلی 
س، میزان اختالفات فصلی درجه     برعک. بودبسیار زیاد   

هاي  هاي سطحی در مقایسه با الیه     حرارت آب در الیه   
بـا اسـتفاده از ضـریب      .)5شکل   (تر است  عمقی بیش 

درجه حرارت الیه سطحی آب بین همبستگی اسپیرمن، 
دار   رابطه معنیانماهی کفالبا میزان صید در واحد تالش 

  ).R=375/0؛ p=001/0؛ n=419 (وجود داشت

  

  
  

  درعیار فصلی درجه حرارت آب میانگین و انحراف متغییرات  -5شکل 
  .1387-89هاي  دریاي خزر در سواحل ایران طی سال هاي سطحی و نزدیک کف الیه

  
ماهیـان صـید شـده     وزن کفالمیانگین   ،در مجموع 

حداقل میانگین وزن در فصل     .  گرم بود  41/58±6/83
ــرقی   ــه ش ــستان در منطق ــرم9/56±14/17(تاب و )  گ

حــــداکثر نیــــز در تابــــستان در منطقــــه میــــانی 
ــرم57/178±1/116( ــد )  گ ــشاهده ش ــدول (م ). 1ج

بـا   مختلـف  هاي هطقها و من لها در فص مقایسه میانگین 
طرفـه نـشان داد کـه بـین       استفاده از آنالیز واریانس دو    

  . )<05/0P (داري وجود ندارد ها اختالف معنی میانگین
  

  گیري بحث و نتیجه
دست آمده در این مطالعه، میزان صید     هایج ب طبق نت 

ماهیـان داراي تغییـرات    و صید در واحد تـالش کفـال      
ــود ــرات  . فــصلی شــدیدي ب ــن تغیی عامــل اصــلی ای

طبـق  . باشـد  هاي فـصلی کفـال طالئـی مـی         مهاجرت

، از دو گونه کفال کـه از        )1370(پرویز   گزارش اصالن 
 پوزه دریاي سیاه به دریاي خزر پیوند زده شدند، کفال      

تر در مناطق جنوبی و کفال طالئـی خـزر           باریک بیش 
همچنین کفال طالئی یـک مـاهی   . شمالی را برگزیدند 

گذرانی از قسمت میـانی و      مهاجر بوده و براي زمستان    
. کند شمالی دریاي خزر به قسمت جنوبی مهاجرت می

این ماهی در فصل بهار و تابستان در خـزر شـمالی و             
برد  سر می ه   در خزر جنوبی ب    ز و زمستان  ییدر فصل پا  

)Probatov   و Tereshchenko  ،1951  پرویز،  اصالن؛
بنابراین با شروع گرم شدن آب دریاي خـزر،         ). 1370

کفال طالئی سـواحل ایـران را تـرك نمـوده و باعـث         
ماهیـان شـده    کاهش میزان صید در واحد تالش کفـال     

باال بودن میانگین صید در واحد تالش در فصل       . است
توانـد   می) 3شکل  ( متر   20-50 بین   هاي  ق عم  در بهار
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از . بیانگر شروع این مهاجرت از سواحل ایـران باشـد       
طرف دیگـر در ترکیـب صـیدهاي تجـاري ایـران در             

ماهیان  دریاي خزر، کفال طالئی توده اصلی صید کفال       
نـژاد،   ؛ غنـی 6شـکل  (دهـد   خود اختـصاص مـی    را به 

یـن گونـه    بنابراین مهـاجرت ا   ). 1390فضلی،  ؛  1388
ید در واحد   ثیر شدیدي بر روي شاخص ص     أتواند ت  می

  .تالش نیز داشته باشد

  
  . ایرانی دریاي خزرهاي آب در  مختلفهاي هطقها و من لان صید شده در تور ترال کف در فصماهی کفال میانگین وزن -1جدول 

  انحراف معیار  )گرم(میانگین وزن   تعداد نمونه  منطقه  فصل

  بهار

  غرب
  میانی
  شرق
  کل

11  
10  
35  
56  

6/92  
1/82  
9/62  
2/72  

87/12  
88/38  
48/14  
72/23  

  تابستان

  غرب
  میانی
  شرق
  کل

18  
19  
23  
60  

3/71  
1/116  
9/56  
9/79  

28/10  
58/178  
13/17  
56/102  

  پائیز

  غرب
  میانی
  شرق
  کل

22  
11  
23  
56  

5/91  
6/65  
7/92  
9/86  

01/16  
72/31  
32/53  
14/39  

  زمستان

  غرب
  میانی
  شرق
  کل

25  
5  
55  
85  

5/100  
0/104  
4/86  
6/91  

43/36  
27/21  
78/39  
33/38  

  کل

  غرب
  میانی
  شرق
  کل

76  
45  
136  
257  

8/89  
9/94  
4/76  
6/83  

78/25  
66/118  
35/37  
41/58  

  

  
  

  .ماهیان در صید تجاري ایران در دریاي خزر اي کفال ترکیب گونه -6شکل 
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ریزي ماهی کفال طالئی در سواحل ایران، در         تخم
کـه   هاي مهر و آبان، زمـانی   در ماهز و معموالًییفصل پا 

گـراد    درجـه سـانتی  20-22درجـه حـرارت آب بـین    
 و  Fazli ؛1369امینـی،   (گیـرد     صـورت مـی    ،باشد می

 تـوده    موجود، هاي  براساس گزارش ). 2008همکاران،  
 در ،مـاه صـید شـدند   اصلی کفـال طالئـی کـه در مهر        

ــه  ــوز   4مرحل ــته و هن ــرار داش ــسی ق ــیدگی جن  رس
عبــدالملکی و همکــاران، (ریــزي نکــرده بودنــد  خــمت

ســفانه در ایــن أمت). 2008 و همکــاران، Fazli؛ 1377
و آن   بـار   فقط یک  ،یزدر فصل پای  برداري   نمونهمطالعه  

مـین دلیـل   ه ؛ بهصورت گرفتماه هم در دهه سوم آذر 
 درجـه  9/14±40/1(میانگین درجه حرارت سطح آب  

مناســب بــراي تــر از دمــاي  خیلــی کــم) گــراد ســانتی
هـا و      ولـی طبـق گـزارش      .این مـاهی بـود    ریزي   تخم

ماهیـان در    توده اصلی صـید کفـال    ، گذشته هاي  مطالعه
زمان بـا شـروع فـصل صـید          هاي مهر و آبان و هم      ماه

پذیرد کـه    ماهیان استخوانی در سواحل ایران انجام می      
  نیززمان با مهاجرت کفال طالئی به سواحل جنوبی  هم
رین میزان صید و صید در واحد تالش        ت بیش. باشد می

تر در منـاطق   هاي مهر و آبان و بیش  ماهیان در ماه   کفال

 ،بـرده   کـه در دو مـاه نـام         طوري ه ب ،مرکزي برآورد شد  
 درصـد از  50ماهیان صید غالب بـوده و بـیش از     کفال

 ؛1388 ،نژاد غنی(خود اختصاص دادند    ه  کل صید را ب   
   ).1390، فضلی؛ 1388دریانبرد و همکاران، 

طور  ها به لدر همه فص ،براساس نتایج این پژوهش 
 بیش از هاي قماهیان در عم  پراکنش و تراکم کفالعموم

.  متر کم بود50 بیش از هاي عمقخصوص در  ه متر ب20
یز بـه سـواحل     یماهیان با شروع سرما در فصل پا       کفال

مین دلیل توده اصلی صید ه  به،کنند ایران مهاجرت می
ین ماهیـان در سـواحل ایـران در ایـن فـصل           تجاري ا 

همچنین با گرم شدن آب دریاي خزر . گیرد صورت می
  .کنند  سواحل ایران را ترك می،در فصل بهار

  
  سپاسگزاري

سسه تحقیقات شیالت ایـران    ؤاین مطالعه توسط م   
از فرمانـدهی و    . مورد حمایت مالی قرار گرفته اسـت      

ـ  پرسنل محترم شناورهاي تحقیقـاتی گـیالن       خـاطر   ه ب
ثبت اطالعـات صـید تـور     ها در    همکاري صمیمانه آن  

  .نمائیم می سپاسگزاري ترال کف
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