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بررسي صيد شگ ماهي).Alosa sp( در خليج گرگان ومقايسه روند 12 ساله صيد 

آن در استان گلستان )1379-1390 (
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       2- اداره كل شيالت استان گلستان

تاريخ دريافت: ارديبهشت1394                      تاريخ پذيرش: تير1394

چکيده:
به منظور بررسي روند تغييرات صيد خانواده شگ ماهي ).Alosa sp( در خليج گرگان، نمونه برداري از اين ماهي از اول شهريور 
79 بمدت يك سال توسط دام هاي تحقيقاتي مستقر در خليج گر گان انجام گرديد. ميزان كل  صيد در واحد تالش ) يك رشته دام 
روز(  1/2 كيلوگرم و صيد گونه شگ ماهی).Alosa sp( 5/6 درصد ازكل ميران صيدرا شامل گرديد.  بيشترين ميزان صيد در واحد 
تالش )يك رشته دام روز ( براي شگ ماهي 0/07 كيلو گرم و ميانگين سني شگ ماهي ).Alosa sp( +3 بود. دامنه سني شگ ماهي 
صيدشده از 2 تا 9 سال و بيشترين فراواني در گروه سني 3 سال با 56 درصدبود كه از نظر ميانگين وزنی 4/6 ±103 گرم و ميانگين 
طولی 3/3±22/1 سانتي متربودند. حداكثر فراواني طولي شگ ماهی در كالسه طولي  )22 – 21( سانتي متري بود كه فراواني آن حدود 
62 درصد از صيد شگ ماهی را شامل گرديد. دامنه تغييرات وزني شگ ماهي صيد شده در خليج گرگان بين 200 1 - 100گرم و 
بيشترين فراواني وزنی دردامنه )200 – 100( گرم قرار داشته كه نزديك به 90 درصد از فراوانی وزنی را شامل گرديده بود. بيشترين 
ميزان صيد در ماه های ارديبهشت و خرداد بوده كه 95 درصد از صيد را شامل گرديد. بيشترين صيد در 12سال صيد در استان گلستان 
در سال 1388 به ميزان 5% كل صيد ماهيان استخواني )50432 كيلوگرم( و كمترين ميزان صيد مربوط به سال 1390 به ميزان %3 
كل صيد استخواني)13889 كيلوگرم( محاسبه گرديد. ميزان صيد شگ ماهي  براي خليج گرگان 9314 كيلوگرم برآورد گرديدكه 

5/6% كل صيد ماهيان استخواني بود. 
 

كلمات كليدی: خليج گرگان، شگ ماهي، صيد به ازاي واحد تالش، فراواني. 
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تخمريزی ونوزاد گاهی گونه های مهم اقتصادی دريای خزر  
نظير  كيلکا و شگ ماهی می باشد )3،8(. جانبازو همکاران بر 
ارزيابی ذخاير كيلکای معمولی درطی سال های 1375  روی 
جايگاه  و  نقش  ماهيان  كيلکا   .)3( نمودند  الی1390تحقيق 
مهمی در صيد و تأمين غذای سايرآبزيان مثل ماهيان خاوياری 
و بخصوص فك دريای خزردارند )16،20(. وضعيت ماهيان 
است  يکسان  خزر  دريای  ماهيان   وضعيت  با  گرگان  خليج 
واسبله   )Acipenseridae( ماهيان خاوياری  خانواده  وتنها 
  )Carassius auratus( و كاراس   )glanis Silurus(

كه در خليج گرگان يافت نمی شود )15،10(.  

به منظور حفظ ارزش های  اين تحقيق در  خليج گرگان 
از نظر  بالقوه آن  ازپتانسيل های  بهره برداری معقول  طبيعی و 
ملی وحتی بين المللی ضرورتی اجتناب ناپذير می باشد. لذا در 
اين تحقيق وضعيت صيد جنس شگ ماهی، فراوانی و برخی 
قرار  بررسی  مورد  اين جنس   پارامترهای زيست شناختی  از 
گرفته است. با توجه به اينکه صيد اين ماهيان در صيد تجاری 
اهميت  از  و  قرارگرفته  ساير  صيد  درگروه  گلستان  استان 
تحقيق  برخورداراست،  منطقه  صيادان  برای  كمی  اقتصادی 
حاضر برمبنای صيد جنس شگ ماهی و بدون تفکيك گونه 

انجام گرديد.

2. مواد و روش ها

منطقه مورد مطالعه :

 36  ْ و   57 تاَ   36 ْو   47 جغرافيای  باعرض  گرگان  خليج 
و طول جغرافيائی اَز 37 ْو 53 تاَ 4 و ْ 54 بوده كه در قسمت 
كانال  دو  وازطريق  شده  واقع  خزر  دريای  شرقی  جنوب 
بادريای خزر در  يکی دهانه خليج و ديگری كانال خوزينی 
رابطه  در  شده  گردآوری  اطالعات  به  باتوجه  است.  ارتباط 
به  با توجه  اقتصادی و  با پراكنش، محل و زمان صيد ماهيان 
محلی،  صيادان  صيد  مناطق  و  منطقه  جغرافيائی  ويژگی های 
خليج گرگان به سه بخش شرقی، ميانی و غربی تقسيم گرديد 

1. مقدمه
به  خزر  دريای  زی  سطح  ماهيان  از  عمده ای  گروه 
ماهی  شگ  راسته  و   )Clupeidae( ماهيان  شگ  خانواده 
شکالن  )Clupeiformes( و زير راسته شگ ماهيان تعلق 
كيلکا  جنس،   2 دارای  خزر  دريای  در  خانواده  اين  دارند. 
می باشند.   )Alosa sp.(ماهــــی وشگ   )Clupeonella(
كه  در آب های سطحی  زندگی  به  ماهی شکالن  همه شگ 
از نظر نوررسانی غنی هستند، سازگاری يافته اند.بيشتر گونه ها 
در اينجا اجتماعاتی را تشکيل می دهند و به تغذيه از پالنکتون 

می پردازند)8،12(.

پراكنش خانواده شگ ماهيان به شرايط اكولوژيك و به 
جمعيت  اساس  اين  بر  دارد.  بستگی  دمائی  شرايط  خصوص 
جنوب  و  شمال  مدار  )بين  حاره ای  مناطق  در  ماهيان  شگ 
استوا( پراكنده می باشند. خانواده شگ ماهيان دارای 5 جنس 
و حدود 190 گونه می باشند كه تقريباً 37 جنس و 150 گونه 
نواحی جنوبی  در  بقيه  و  بوده  مناطق حاره ای  در محدوده   9
مناطق تحت حاره ای و تعدادی هم بين مناطق حاره ای مناطق 
شمالی پراكنده می باشند. بطور كلی شگ ماهيان دريای خزر 
متشکل از 18 گونه و زير گونه هستند كه در گذشته نه چندان 
دوری دارای ذخاير خوبی در اين دريا بودند. به طوری كه طی 
تن  هزار  تا 160  تن  هزار  سال های 1295-1292 حدود 130 
از اين ماهيان صيد گرديده است )4(. در دوره های بعد ميزان 
ذخاير اين ماهيان به علل متعددی در حال كاهش بوده است؛ 
به طوری كه ميزان زی توده آن در دريای خزر در سال های 

1355-1353 حدود 30 هزار تن برآورد گرديده است )5،9(. 
كنوانسيون  شده  حفاظت  كه جزومناطق  مهم  مناطق  از  يکی 
از  خليج  اين   .)13( می باشد  گرگان  خليج  است  رامسر 
مناسب  شرايط  دليل  به  كه  بوده  ايران  نادر  اكوسيستم های 
برای آبزيان؛ از نظر بوم شناسی و اقتصادی واجد ارزش های 
فراوانی می باشد وتا به امروز بخش كوچکی از اين اكوسيستم 
شناسايی شده است  )14 (. خليج گرگان يکی از مناطق مهم 
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يکی  كه  گرديد  انتخاب  طوری  ايستگاه  سه  منطقه  درهر  و 
نزديك ساحل، يك ايستگاه در بخش ميانی و يك ايستگاه 
درطرف مقابل قرارگرفت. نمونه برداری ها در طول يك سال 
انجام پذيرفت )شکل 5(. استقرار تور گوشگير با چشمه های 
هر  )از  رشته   12 تعداد  به  ميليمتركه   54،50،40،30،28،22
منطقه  هر  منطقه كه   3 در  (درطول يك سال  رشته   2 چشمه 
شامل 3 ايستگاه و مجموعاً  در9 ايستگاه بطور ماهانه انجام شد 
برمبنای محل هايی  ايستگاه ها  انتخاب  (. اساس كار  )شکل 5 
می نمودند.مدت  صيد  مناطق  درآن  محلی  صيادان  كه  بود 
رشته  هر  طول  است.  بوده  ساعت   17 آب  در  دام ها  استقرار 
دام ها  رشته  كه  است  بوده  متر   3-5 آن  ارتفاع  و  20متر  دام 
اساس  و  مستقرشدند  گرگان  خليج  متری   2-3/5 اعماق  در 
استقرار دام ها در داخل خليج گرگان براساس محل های صيد 
غير مجاز كه توسط گشت های مقدماتی دريايی توسط يك 
انجام  فروند قايق موتوری 48 قوه اسب شناسايی شده بودند 

پذيرفت.

 صيد وانتقال نمونه ها:

درفرمالين %4  نمونه ها  ساحل،  به  نمونه ها  انتقال  از  پس 
بر  طول  )اندازه گيری  سنجی  زيست  عمليات  وجهت  فيکس 
مبنای سانتی متر و وزن برمبنای گرم( و تعيين سن به آزمايشگاه 
منتقل شدند )15(.گشت های دريائی هفته ای دو بار در حاشيه 
دام های  از  بازديد  و  شمارش  و  شناسائی  منظور  به  خليج 
و  گرفت  انجام  خليج  مختلف  مکان های  در  مستقر  غيرمجاز 

برای محاسبه ميزان كل دام ها در طول هفته با در نظر گرفتن 
اطالعات فوق در روزهای غير كوالک )قابل صيادی( برآورد 

گرديد.   

بررسی وضعيت صيد بازار:

جهت اطالع از مکان ها، طول، وزن و سن نمونه های صيد 
شده توسط صيادان محلی به بازار ماهی فروشان رفته ونمونه 

برداری انجام گرديد. اين اطالعات به منظور تعيين گروه های 
سنی، طولی و وزنی غالب در تورهای صيادی مورد نيازبود. 
سنجی  زيست  تخته  كمك  با  ماهی  )چنگالی(  فورک  طول 
ديجيتال  ترازوی  كمك  با  وزن  و  سانتی متر   0/5 دقت  با  و 
فلس جهت  نمونه   .)17( گرديد  اندازه گيری  گرم   1 دقت  با 
تعيين سن مستقيماً از باالی خط جانبی زير خارهای باله پشتی 
بافت  بردن  ازبين  قرائت جهت  از  قبل  كه   )19( شد  برداشته 
چربی موجود از روی فلس ها نمونه های فلس با كمك مايع 
 24X بزرگنمايی  با  لوپ  كمك  با  و  شده  شسته  ظرفشويی 
و  طول  رابطه  محاسبه  برای   .)18( گرفتند  قرار  بررسی  مورد 
وزن از فرمول W=aLb )15( استفاده گرديد. تجزيه تحليل 

داده ها به كمك نرم افزار اكسل )Excel( انجام پذيرفت.

3. نتايج
درطول يك سال نمونه برداري مجموعا 384 شگ ماهی                
).Alosa sp( صيد و مورد بررسي قرار گرفت كه در جدول 

شماره 1 و 2 آمده است. 

نتايج نشان دادكه ميزان صيد در واحد تالش رشته دام هاي 
در  كه  بود  كيلوگرم   1/83 ميلي متر   40 چشمه  با  تحقيقاتي 

 396 يعني  درصد(   25/3( صيد  بيشترين  معادل  صيد  برآورد 
كيلوگرم  بود. دام  با  چشمه 30  ميلي متر  با  147  كيــلوگرم 
صيد كمترين ميزان صيد ) 9/4 % از كل صيد ( را در طول 
سال به خود اختصاص داد. بيشترين صيد شگ ماهي با چشمه 
28  ميليمتر، صيد را به خود اختصاص دادند )جدول شماره2(. 

درصد صيد در اوزان مختلف شگ ماهي درشکل شماره 
3 آمده است.

4. بحث

خزر  دريای  استخوانی  ماهيان  بقيه  مانند  نيز  ماهی  شگ 
طی  بطوريکه  بوده  برخوردار  خوبی  ذخاير  از  درگذشته 
اين  از  هزارتن  160تا130  حدود   1295 الی   1292 سال های 
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ماهيان صيد گرديد و در سال های 1353 الی 1355 حدود30 
هزار تن برآورد شده است )9(.  در اثر  صيد بی رويه و  از بين 
 رفتن محل های تخم ريزی به تدريج از ميزان ذخيره آن كاسته 
و در نتيجه ميزان صيد نيز پايين آمده است. تاكنون در منطقه 
بيولوژيك  مشخصات  و  گونه ای  شناسائی  مورد  در  گلستان 
اين ماهيان در آب های ايرانی دريای خزر كار چندانی انجام 
بيشترين  و  نبوده  مرغوب   چندان   ماهيان  اين  است.  نگرفته 
كه  می باشد   1313 سال  به  مربوط  ماهيان  شگ  صيد  ميزان 
اداره  براساس آمار صيد 12 ساله  حدود 110 تن بوده است. 
كل شيالت استان گلستان، حداقل صيد شگ ماهی در سال 
 50،  1388 سال  در  حداكثرصيد  و  كيلوگرم   11770  ،1385
صيد  تن   279 مقدار  به  مجموع  در  و  بوده  هزاركيلوگرم 
گرديده است كه بين 0/6 تا 5 درصد صيد ماهيان استخوانی را 
شامل گرديد )شکل 6( )جدول 4( )7(. براساس تحقيق حاضر 
ميزان صيد شگ ماهی توسط دام های تحقيقات شيالت 5/6 
درصد از كل صيد را شامل می شود. باتوجه به بررسی به عمل 
آمده ميزان صيد در واحد تالش شگ ماهی 86/7 در هر رشته 
كيلوگرم  واحد تالش كل1/2  در  ميزان صيد  و  روز  در  دام 
بوده  است )جدول شماره 2 و 3(. متوسط صيد در واحد تالش 
 32/1 مجاز(  غير  دام های شمارش شده  )متوسط  روز  هر  در 
 9314 مجاز  صيد  ميزان  برآورد،  طبق  است.  بوده  كيلوگرم 
نسبت  ميزان صيد  اين  بوده  است كه  كيلوگرم در طول سال 
به آمار صياد غير مجاز و آمار بازار بسيار چشمگيرتر می باشد. 
توسط  شده  صيد  ماهی  شگ  عدد   384 تعداد   كلی  بطور 
دامنه  كه  گرديد  سنجی  زيست  شيالت  تحقيقات  دام های 
سنی شگ ماهی در طول دوره بررسی 1/7±9-2 بوده است. 
نابالغ وغير استاندارد  ماهيان گروه های سنی 1 ساله و2 ساله، 
نيز  ساله   3 ازماهيان  قسمتی  همچنين   .)6( می شوند  محسوب 
سال   3 گروه  در  فراوانی  بيشترين  می شوند.  محسوب  نابالغ 
كه  می شود  شامل  را  صيد  فراوانی  از  درصد  كه56  می باشد 
دارای متوسط وزن4/6 ±103 گرم وطول3/3±22/1 سانتيمتر 

از  الی4 سال حدود 80 درصد  می باشد و گروه های سنی 3  
ماهی  ميانگين سن شگ  داده اند.  اختصاص  به خود  را  صيد 
صيد شده در خليج گرگان 3/75 سال  به دست آمد.  نمودار 
دارای  شده  صيد  ماهيان  شگ  كه  می دهد  نشان    2 شماره  
و   21 طولی  دامنه  كه  بوده  سانتيمتر   19-45±7/3 طول های 
22 سانتيمتر حدود 62 درصد از صيد شگ ماهی را به خود 
اختصاص داده است.  چهار گونه شناسايی شده در سواحل 
 Alosa(شمالی دريای خزرشامل شگ ماهی براشنی كووی
 ،)A.caspia(خزر دريای  پوزانك   ،)braschnikowii

شگ   ،)A. saposchmikowii( درشت  چشم  پوزانك 
كه  دربررسی   .)2( می باشد   )A. kessleri( مهاجر  ماهی 
مازندران و  استان  پراكنش گونه های مختلف در  از وضعيت 
گلستان توسط افرايی و همکاران ) 1385( انجام گرديد، نشان 
نگرديد.  صيد  گلستان  در    A. caspia گونه  كه  شد  داده 
در  شده  صيد  گونه  بيشترين   ،  %43/8 با  كووی  براشنی 
در  شده  صيد  ماهی  شگ  گونه های  ازبين   .)2( بود  گلستان 
ميزان صيد  دارای كمترين  مهاجر  ماهی  استان گلستان شگ 
افزايش  كووی  براشنی  گونه  تراكم  غرب  به  شرق  از  و  بود 
يافته بطوريکه دراستان گلستان طبق تحقيق افرايی وهمکاران 
)1(  43/8%  فراوانی را به خود اختصاص داد. بررسی تركيب 
به  نرها  براشنی كووی نشان داد كه فراوانی نسبی  جنس های 
ماده ها بيشتر و بترتيب 69/4 به 30/6 بود )1(. در تحقيق انجام 
شده براساس شکل شماره 3، شگ ماهی صيد شده در خليج 
گرگان دارای وزن های بين9/01 ±1200-100 گرم می باشد. 
بيشترين فراوانی در وزن 200-100 گرم قرار داشته كه نزديك 
به 90 درصد از كل فراوانی وزنی را به خود اختصاص داده 
است. بيشترين ميزان صيد در خردادماه بوده كه در حدود 75 
درصد از كل صيد شگ ماهی را شامل می شود. شايان ذكر 
به  گرگان  خليج  در  سال  ماه های  اكثر  در  ماهی  شگ  است 
ندرت يافت می شود و در فصل بهار و در ماه های ارديبهشت 

و خرداد 95 درصد از صيد را تشکيل داده است.
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جدول شماره 1: مقدار صيد و ميزان صيد در واحد تالش صيادی در دام های تحقيقاتی

گونه ماهي
وزن ماهي

)kg( 
درصد صيد 

)نسبت به كل(
CPUE

يك رشته دام* روز/كيلوگرم

).Alosa sp.(86/75/60/07شگ ماهي

1474/394/41/13سايرگونه ها )سفيد،كپور،كفال،كلمه،گاوماهي(

15611001/2جمع

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

درصد از كل صيد kgمقدار صيد kgاندازه چشمه
CPUE

يك رشته دام* روز/كيلوگرم

2230019/11/39

28212140/98

301479/40/68

4039625/31/83

5026917/11/25

5423715/11/1

1/2 تالش صيادي به طورمتوسط1561100جمع

درصد صيد و فراواني طولي ماهي شگ ماهي در ماه هاي مختلف در شکل هاي 1 و 2  آمده است.

شکل 1-  درصد صيد شگ ماهی در ماه هاي                                  

             مختلف در خليج گرگان   
شکل 2- درصد فراواني طول چنگالی  شگ 

ماهی صيد شده به سانتيمتر در خليج گرگان
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شکل 6: ميزان صيد شگ ماهي طي 12 سال 

دراستان گلستان در خليج گرگان

شکل 3- درصد فراواني وزني شگ ماهی صيد شده 

به گرم در خليج گرگان
شکل 4- نمودار رگرسيون طول به وزن شگ 

ماهی صيد شده به گرم در خليج گرگان

جدول 3- ميزان برآورد صيد در خليج گرگان از طريق روش هاي مختلف )صيد دام هاي تحقيقات ، جمع آوري آمار از 

صيادان غير مجاز ، جمع آوري آمار از بازار(

برآورد بازاربرآورد صيد تحقيقاتبرآورد صيد غير مجازگونه

وزن ماهي
Kg

CPUE

روز/ كيلوگرم

متوسط صيد 

در هر روز

CPUEوزن ماهي

روز / كيلوگرم

متوسط صيد 

در هر روز

وزن ماهي 
Kg

متوسط صيد 

در هر روز

1/7693140/0732/121450/50-510شگ ماهي

1493981/2515/161583671/13546/09132349456/38ساير گونه ها

1499081/2516/921676811/2578/21132494456/88جمع

شکل 5: نقشه خليج گرگان، مناطق و ايستگاه هاي نمونه 
)A3( 3و منطقه )A2( 2 منطقه ،)A1( برداري: منطقه ا
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جدول 4: صيد شگ ماهي نسبت به صيد ماهيان 

استخواني طي 12 سال در استان گلستان )11(

سال
مقدار صيد شگ 
ماهی)كيلوگرم(

درصد شگ ماهی از 
صيد  ماهيان استخوانی

79174081/4

80268861/5

81221371/4

82209561/5

83257620/9

84185780/6

85117770/8

86250312/4

87142431/5

88504325

89319594/3

90138893/1

جمع 12 سال شگ 
ماهی

2790581/6

سپاسگزاری
بدينوسيله از كليه همکاران وعزيزانی كه درطول اجرای 

پرو ژه ماراياری نمودند كمال تشکرراداريم.
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