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در این تحقیق ارتباط مقدار صید کیلکا ماهیان جنوب غربی دریای خزر با متوسط ماهانه دمای هوا،
بارندگی ،ارتفاع موج و عمق آب بررسی شد .به این منظور اطالعات صید دو سال متوالی یک دستگاه
شناور صید صنعتی کیلکا در بندر انزلی مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج حاصل ،همبستگی ماهانه
عمق آب ،ارتفاع موج و بارندگی با مقدار صید کیلکا متوسط بود .همچنین مقدار صید در فصل تابستان با
افزایش متوسط دمای هوا افزایش معنی داری یافت و محدوده صید به ساحل نزدیکتر شد.
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شرایط محیطی از مهم ترین عوامل موًثر بر قابلیت صید منابع شیالتی می باشد ( .)Miller, 2007کیلکا از جمله ماهیان
استخوانی است و از گونه های کلیدی در زنجیره غذایی دریای خزر به شمار می رود ( .)Fazli and Besharat, 1998صید این
ماهی یکی از راههای کسب درآمد ساکنین سواحل دریای خزر می باشد ( .)Karimzadeh et al., 2010انجام مطالعات کمی در
زمینه بررسی ذخایر و نیز دستیابی به مدیریت پایدار جمعیت کیلکا ماهیان ضرورت دارد ( .)Karimzadeh, 2011در شمال
ایران صید تجاری کیلکا ماهیان به وسیله شناورهای ویژه و مجهز به تور قیفی و المپ فریب انجام می شود ( Amiri et al.,
 . )2011طی چند سال اخیر جمعیت کیلکا ماهیان دریای خزر دچار تغییر شده به طوری که بر خالف گذشته فراوانی گونهای
کیلکای آنچوی و چشم درشت در جمعیت کیلکا ماهیان کاهش شدیدی را تجربه کرده است ( .)Karimzadeh, 2010بر اساس
بررسیهای انجام شده مشخص شد که مکان صید موفق کیلکا تحت تأثیر عوامل محیطی شامل تغییر فصل ،عوامل جوی،
دوره های زمانی و جهت وزش باد تغییر می کند .لذا در تحقیق حاضر بررسی دالیل احتمالی به وجود آورنده این تغییرات در
مکان صید موفق کیلکا مورد بررسی قرار گرفت.
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مواد و روشها
نمونه گیری در منطقه جنوب غربی دریای خـزر (محدوده جغرافیایی 33درجـه عرض شمالی و  99درجه طول شـرقی) (شکل
)5

شکل  .5منطقه نمونه گیری کیلکا طی سال های  5311و .5319

به وسیله یک دستگاه شناور صید صنعتی ویژه صید کیلکا مجهز به تور قیفی (چشمه  6الی  1مـیلی متر) ،قطب نما ،GPS،
دستگاه انعکاس سنج صوت 5و المپ فریب (مانیکا) ( 5122وات  552 -ولت) در متوسط عمق  91 /52متر و طی تعداد 235
سفر صید به انجام رسید .با توجه به انجام صید در شب ،واحد تالش صیادی ( ،)CPUEکیلوگرم ماهی صید شده در طول یک
شب توسط یک دستگاه شناور در نظر گرفته شد ( .)Chifamba, 2000( )Kg-Vessel-Nightاطالعات دمای هوا ،میزان بارش
( )mmو ارتفاع موج ( )cmمربوط به زمان های نمونه گیری در سال های  5311و  5319با تکیه بر بانک اطالعاتی اداره کل
هواشناسی بندر انزلی تهیه شد .عمق آب در مکان صید با استفاده از دستگاه اکوساندر اندازه گیری شد .در بهار و تابستان سال
 5311و نیز در شرایط آب و هوایی نامساعد ،صید انجام نشد .نقطه انجام صید با توجه به تراکم مناسب گله کیلکـا در محدوده
جغرافیایی (محدوده جغرافیایی  33درجـه عرض شمالی و 99درجه طول شـرقی) و بر اسـاس عالئم دستگاه اکوساندر مشخص
گردید  .به منظور مشخص نمودن نقاط صید ،مختصات نقاط حاصل از دستگاه  GPSبا استفاده از نرم افزار  ArcGISنسخه 9/2
بر روی نقشه جنوب دریای خزر ترسیم شد (شکل  .)2صید به صورت ثابت و پس از لنگر اندازی شناور انجام گرفت.
اندازه گیری وزن ماهی صید شده در هر شب فعالیت صیادی با تکیه بر وزن قراردادی سبد ها و سایر ادوات ذخیره ماهی انجام
گرفت .همبستگی (پیرسون) بین عوامل محیطی با یکدیگر و نیز همبستگی آن ها با مقدار صید کیلکا با توجه به میانگین
ماهانه داده ها و پس از بررسی نرمال بودن توزیع داده ها توسط آزمون کلموگرف -اسمیرنوف محاسبه شد .به منظور بررسی
معنی داری تفاوت فصلی عمق آب ،دمای هوا و مقدار صید از آزمون  ANOVAیکطرفه استفاده شد .تجزیه و تحلیل داده ها با
استـفاده از نرم افزار  SPSS 15انجام گرفت .سطح معنی داری تفاوت ها  2/21در نظر گرفته شد .نمایش میانگین داده ها به
صورت میانگین  ±انحراف معیار می باشد.
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شکل  .2نقاط صید کیلکا در فصل های مختلف سال  11و  )a( .19فصل بهار  )b( .فصل تابستان  )c( .فصل پاییز )d( .فصل زمستان

نتایـج
همبستگی ماهانه مقدار صید و عمق آب ،متوسط و منفی بود ( .)P>0.05; R=-0.46همبستگی ماهانه بارندگی و مقدار صید
متوسط بود ( .)P>0.05; R=0.40همبستگی ماهانه عمق آب و بارندگی قوی و منفی به دست آمد (.)P>0.05; R=-0.89
همبستگی ماهانه ارتفاع موج و مقدار صید نیز متوسط و معکوس بود (( )P>0.05; R=-0.42جدول. )5
جدول  .5درصد همبستگی (پیرسون) ماهانه عوامل محیطی با مقدار صید کیلکا (تعداد)52 :

آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان از اختالف مقدار صید کیلکا در فصل های مختلف داشت ( .)P<0.05به طوری که در فصل
تابستان بیشترین مقدار ( )3122Kg±312/1را دارا بود .عمق آب در مکان صید در فصل تابستان کم ترین مقدار ( m± 2/23
 )31/21را در بین فصل های دیگر داشت ( .)P<0.05همچنین دمای هوا در فصل تابستان ( )53/3°C± 2/1به شکل معنیداری
بیشتر از دمای هوا در فصل زمستان بود (( )P<0.05( )52 ± 5/5شکل .)3
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** نشانگر معنی داری با درصد اطمینان  %99و * نشان دهنده معنی داری با درصد اطمینان  %91است.
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شکل  .3مقایسه تغییرات میانگین فصلی صید (( (Mean ±SEالف) ،دمای هوا (ب) و عمق آب در مکان صید (ج) در سال های  11و  .19حروف
متفاوت نشان دهنده تفاوت معنی دار آماری هستند

بحث

010

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

علی رغم اینکه میانگین ماهانه دمای هوا و مقدار صید همبستگی کمی داشتند اما با افزایش فصلی دمای هوا در تابستان ،صید
کیلکا افزایش یافت ،)2000( Chifamba .تأثیر دمای هوا بر  CPUEسـاردین آب شیرین را قـوی و مثبت گزارش کرد و دلیـل
را تأثیر مثبت افزایش دمـا بر تولیدات آب بیان می کند.
بر اساس نتایج تحقیق  ، (2005) Nezlinتولیدات غذایی آب دریای خزر در تمام فصل های سال ،در نواحی نزدیک تر به ساحل
بیشتر از نواحی دورتر از ساحل است .در تحقیق حاضر نتایج حاصل از سنجش از دور نشان دهنده این بود که صید کیلکا در
فصل تابستان به نواحی غربی و کم عمق تر صیدگاه (میانگین عمق  31/21متر) گرایش می یابد .بنابراین افزایش
معنیدار  CPUEکیلکا و نزدیک تر شدن نقاط صید به منطقه ساحلی در فصل تابستان شاید به دلیل تأثیر بیشتر افزایش دما بر
تولیدات غذایی خطوط ساحلی دریای خزر در این فصل باشد.
 Karimzadehو همکاران ( ،)2010کمترین  CPUEکیلکا را در منطقه جنوب شرقی دریای خزر (بندرگاه بابلسر) در ماه های
خرداد و تیر گزارش کردند .در تحقیق حاضر نیز کم ترین  CPUEکیلکا در فصل بهار مشاهده شد که با نتایج تحقیق مذکور
مشابهت دارد .در تحقیق حاضر مشخص شد که در فصل بهار ،صید کیلکا در عمیق ترین نقاط (در محدوده صید) انجام
می شود .فصل بهار زمان اوج تولید مثل کیلکا ماهیان دریای خزر به شمار می رود ( )Janbaz et al., 2008و شاید کیلکا ماهیان
در زم ان اوج تولید مثل خود به نواحی عمیق تر دریای خزر گرایش می یابند .با در نظر گرفتن این احتمال و با توجه به ارتباط
منفی عمق آب و مقدار صید کیلکا در تحقیق حاضر ،گرایش گله کیلکا به اعماق بیشتر آب در فصل بهار دلیل کاهش صید در
واحد تالش صیادی می باشد.
در تحقیق حا ضر با کاهش فصلی دمای هوا در فصل های زمستان و پاییز ،عمق آب در مکان صید افزایش یافت .این نتیجه در
تحقیق  ،)1980( Kozlovskiyنیز در ارتباط با ماهی کیلکا و تأثیر پذیری گله آن از کاهش دمای محیط گزارش شده است .این
امر می تواند به دلیل حصول شرایط دمایی ایده آل کیلکا در اعماق بیشتر در فصول سرد سال باشد .با این حال همبستگی
ماهانه این دو عامل ضعیف بود .که می تواند به دلیل تاًثیر کند کاهش دما بر تغییرات عمق صید کیلکا ماهیان باشد.
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. اما تغییرات فصلی این دو عامل در قبال یکدیگر ضعیف بود.ارتباط ماهانه بارندگی و عمق آب در مکان صید قوی و منفی بود
 نقاط صید کیلکا به نواحی کم عمق تر و ساحلی نزدیک می شوند که با توجه به تأثیر احتمالی،در نتیجه در ماه های بارانی سال
 شاید نزدیک تر شدن نقاط صید کیلکا به نواحی،بارندگی بر غنی سازی غذایی نقاط ساحلی و وارد شدن روانابها به دریا
 البته اظهار نظر قطعی در این.ساحلی در دوره بارندگی به دلیل افزایش روانآب ها و حاصلخیزی غذایی بیشتر ساحل باشد
.رابطه نیازمند بررسی میدانی تولیدات آب سواحل دریای خزر می باشد
بنابراین صید در دوره هایی که متوسط بارش ماهانه بیشتر است می تواند یاری رسان صیادان در زمینه صید بیشتر و در نتیجه
 تأثیر قوی تری را بر صید در واحد صیادی، همچنین می توان نتیجه گرفت که بارندگی.دست یابی به بهره اقتصادی باالتر باشد
 زیرا می تواند در دوره کوتاه ماهانه (در مقابل تأ ثیرات فصلی) تغییرات زیادی را در عمق آب در مکان صید ایجاد.کیلکا دارد
.کند
 متوسط فصلی ارتفاع موج و مقدار صید کیلکا ارتباطی معکوس داشتند که شاید به دلیل تأثیر منفی شرایط،در تحقیق حاضر
متالطم دریا بر تعادل شناور و در نتیجه کاهش موفقیت عملیات صید و یا گرایش گله کیلکا به مناطق با وضعیت آبی آرام تر
. لذا انجام صید در وضعیت مواج دریا بازدهی را کاهش خواهد داد.باشد
تشکر و قدردانی
 از راهنماییهای جناب آقای دکتر عبدالملکی (پژوهشکده آبهای،اکنون که به لطف خداوند این تحقیق به پایان رسیده است
 همچنین از مسئولین محترم اداره کل هواشناسی و اداره بنادر و کشتیرانی. بندر انزلی) سپاسگزاری می شود-داخلی کشور
. از کارشناسان و اساتید محترم دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن سپاسگزاریم.بندر انزلی تشکر می کنیم
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