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، حاصل سنجی زیستعملیات میدانی در  باریک پوزهکفال از  ییکفال طال یماه ای گونه یصتشخاجرایی  دستورالعملتدوین 

مصوب موسسه  های پروژهکه از اخیر بوده  های سالدریای خزر در  ارزیابی ذخایر کفال ماهیان در سواحل جنوبی های پروژهنتایج 

به محل  برداری نمونه فنی که جهت های تکنسینبه کارشناسان و  دستورالعملاین  .باشد میکشور تحقیقات علوم شیالتی 

د را بتوانند تفکیک دارن باهمتشابه زیادی  ظاهر بهکمک نموده تا این دو گونه که  شوند میتعاونی پره اعزام  های شرکت

 آید. به دستمدیریتی  های گیری تصمیمنموده و تحلیل صحیحی از وضعیت این ماهیان در نتایج گزارش ساالنه و 

 مقدمه -2

بخش اعظمی از آن از طریق صید  باشد که میغذای و پروتئین  تأمینجمعیت جهان نیازمند  روزافزونرشد 

حقیقت،  و در کنند میاز جمعیت جهان در مناطق ساحلی زندگی درصد  06بیش از . پذیرد میآبزیان صورت 

سه استان گیالن، مازندران و  در سواحلرشد کلی جمعیت است.  دو برابرساحلی  در مناطقرشد جمعیت انسانی 

 .شوند می برداری بهرهگونه از انواع ماهیان استخوانی صید و  51گلستان بیش از 

ایران حضور نداشتند ولی بعد از پیوند  های آباهیان در ترکیب صید کفال م 5156تا قبل از سال  اگرچه

حدود  5106افزایش یافت. بطوریکه در سال  مرور به ها آنمیزان صید  ،این ماهیان به دریای خزر آمیز موفقیت

 اریکب پوزهکفال طالیی و کفال  دو گونهدرصد از ترکیب ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر، از  97

 .(5107بود )رضوی صیاد،

تن تا  533373 ±8/5530از  5171تا  5131میانگین صید ساالنه کفال ماهیان طی پنج دهه اخیر از سال 

 3/5615سال اخیر برابر ( 31-11)نسبت به دهه مبنا  81-71تن در نوسان بوده که در دهه  ±10911 3/5518

ت. میزان صید کفال ماهیان در شوروی سابق در طی درصدی همراه بوده اس 0/111تن با رشد  1/1718 ±

در طی دوره  ای گونهو ترکیب  (5191غنی نژاد و مقیم،)تن گزارش شد  116حدود  5776الی  5797 های سال
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 داد میدرصد ساالنه را تشکیل  91میانگین بیش از  طور بهنشان داد که کفال طالیی غالب بوده و  الذکر فوق

 .(5787خورشکو، )

دریای خزر  های آببومی  های گونه عنوان به باریک پوزه، هر دو گونه کفال طالیی و 5706واخر نیمه دهه از ا

 محسوب گردیدند.

هدف مانند ماهی سفید،  های گونهارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی با تمرکز بر روی  های پروژه 5108سال از 

 های سالنشان داد که در طی  ها بررسینتایج این . رآمددکفال ماهیان و ماهی کپور در سواحل ایران به اجرا 

رصد در د 90کفال ماهیان دریای خزر بشدت دچار تغییر گردیده و سهم کفال طالیی از  ای گونهاخیر ترکیب 

 (.5183رسیده است. )عبدالملکی و همکاران،  5183 السدر  درصد 78به حدود  5193سال 

 

 هدف: -3

اطمینان از برآورد و  برداری نمونهدر جلوگیری از اشتباه  منظور بهراهکارهای تشخیص میدانی ه عمل ارائاین دستورال تدوینهدف از 

و چنانچه  باشد میمطلوب  برداری بهرهجمعیت دو گونه کفال در دریای خزر و اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت حفظ ذخایر و  صحیح

جمعیت آن احیاء نسبت به تکثیر مصنوعی انجام با ، حال حاضر رو به نابودی استدر  باریک پوزهبرسیم که ذخیره کفال  به این نتیجه

 د.اقدام مقتضی صورت گیر

 

 

 

 دامنه کاربرد -4
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از ماهیان  برداری نمونهشیالتی در سه استان شمالی کشور که در امر  گانه پنجاعزامی به مناطق  های تکنسینکلیه کارشناسان و 

 نسبت به صحت تشخیص میدانی خود اطمینان حاصل نمایند. دستورالعملاز این  گیری بهرهبا  نندتوا یم، اند یمتصداستخوانی 

 مسئولیت -5

اکولوژی دریای  های پژوهشکدهمستقر در  بیولوژی و ارزیابی ذخایراکولوژی،  های بخشبه عهده مسئولیت اجرای این دستورالعمل 

بوده که به نحو مقتضی در استان گلستان  داخلی های آبحقیقات ذخایر آبزیان مرکز تداخلی و  های آب پروری آبزیخزر، پژوهشکده 

 .گیرد میاختیار افراد مرتبط قرار 

 اصطالحات: و هاواژه تعاریف، -6

 .باشد میزیر  به شرح دستورالعملواژگان بکار رفته در این 

از دریای سیاه  ها روسمیالدی توسط  9131در سال است که  باریک پوزهشامل دو گونه ماهی کفال طالیی و کفال  کفال ماهیان:

ارزش اقتصادی  ، حجم صید ومیزان جمعیت به لحاظخزر پیوند زده شد و در حال حاضر پس از ماهی سفید، جایگاه دوم را دریای به 

 .هستصید دارا 

 

تعاونی پره در فصل صید ماهیان  های شرکتتصادفی از صید تجاری  (بیومتری) سنجی زیستمنظور انجام میدانی:  برداری نمونه

اتفاقی از  کامالً موردبررسی های نمونهو  شود نمیلحاظ  برداری نمونهانتخابی در  گونه هیچ. الزم به توضیح اینکه باشد میاستخوانی 

 .پذیرد میصورت  گیری اندازه ها آنو بر روی  شده برداشته آمده دست بهمجموع صید 
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ی ها بررسی در عموماًکه  باشند مینوع طول بدن شامل طول استاندارد، طول چنگالی و طول کل  ماهیان دارای سه طول چنگالی:

قرار  موردسنجش، باشد میجمعیتی، پارامتر طول چنگالی که عبارت از طول ماهی از نوک پوزه تا محل دوش شاخه شدن دم 

 .گیرد می

وجود  واسطه بهماهی را پوشش داده و ضمن حفاظت از آن، عبارت است از پوششی از جنس کربنات کلسیم که سطح پوست  فلس:

 با شمارش. نماید میو به تشخیص موقعیت ماهی کمک کرده خط جانبی، امواج ناشی از حرکت سایر آبزیان و موانع را دریافت 

 به سن نمونه پی برد. توان میفلس با استفاده از لوپ  رویتاریک و روشن  های حلقه

مختلف کاهش یا  های دورهبا رشد ماهی رشد نموده و آثار رسوب کلسیم در  زمان همکه  ای سینهتخوانی باله قسمت سخت و اس :باله

در زیر لوپ،  متری میلی های برشپس از تهیه  ها حلقهشمارش این  را گویند. بندد میدوایری بر روی آن نقش  صورت بهرشد  افزایش

 .نماید میرا بیان  ها نمونه تک تکسن 

 هرگونهبرای تعیین سن نمونه استفاده کرد. اتولیت  توان میگوش داخلی قرار دارد نیز بخش از سنگ گوش یا اتولیت که در  :اتولیت

 دارد. کافیدارای اندازه و شکل متفاوت بوده و خارج کردن آن نیاز به مهارت 

آن لوپ های الکترونیکی است  تر پیشرفتهمی و آن کاربرد داشت، امروزه انواع دوچش چشمی یکانواع  درگذشتهلوپ: این وسیله که 

 فراوانی دارد. استفادهو اجزای مختلف موجودات آبزی  ها بخشکه در امر تعیین سن و تهیه عکس از 

 روش کار -7 

در سواحل سه استان شمالی پنج ناحیه شیالتی  های تکنسین، کارشناسان و با شروع فصل صید ماهیان استخوانی زمان هم -
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د. با توجه به اینکه فصل ناز صید تجاری کن برداری نمونهاقدام به الزم،  بندی زمانو  ریزی برنامهبا  بایست میکشور 

مهر و آبان شدت  های ماهدر تابستان و در مورد کفال طالیی از اواخر تابستان و در طول  باریک پوزهکفال  ریزی تخم

دقت و سرعت الزم را بکار بندید تا زمان مناسب را از  ای گونهشخیص و ت برداری نمونه، بایستی نسبت به انجام گیرد می

 دست ندهید.

 

با مراجعه به  توان میتصادفی صورت پذیرد،  کامالً ها برداری نمونهبا توجه به اینکه اصل بر این قاعده استوار است که  

داشت.  ها نمونهتلف طولی و وزنی را در ترکیب مخ های گروه، برداری نمونهتعاونی پره و انجام  های شرکتتعداد بیشتری از 

 .دهد میدقت پردازش اطالعاتی ما را افزایش  ها نمونهمختلف سنی در بین  های گروهوجود 

 

را در . و...  برداری نمونهکنید. اطالعاتی همچون طول، وزن، محل صید، تاریخ  سنجی زیسترا در محل صید  ها نمونه -

 است ثبت کنید. شده طراحیور که به همین منظ هایی دفترچه

 هستند. مؤثرخرد، در تحلیل نتایج  های دادهاز این  ای مجموعههر مورد واجد ارزش اطالعاتی را از دست ندهید.  -
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 های فرصتد ارتباط منطقی با میزان صید داشته باشد. توان می برداری نمونهمحل  وهوای آباطالعاتی همچون دمای  -

 ن اطالعات از دست ندهید.را در ثبت ای چنین این

، شود میکه در ادامه تشریح  ای گونهتشخیص  کلیدهایرا در سینی تشریح قرار داده و با استفاده از  ها نمونهر یک از ه -

 ماهیان کفال اقدام کنید. ای گونهنسبت به تفکیک 

 

 

 

خصوص ارزیابی ذخایر کفال ماهیان صورت  دراخیر  های سالو در طی  درگذشتهبا توجه به مطالعاتی که : گیری نتیجه - 8

از  برداری نمونه، در هنگام باریک پوزه دو گونه کفال طالیی و مورفولوژیو همچنین بر اساس ساختار  آمده دست بهگرفته و نتایجی که 

 انجام داد. اقدام مؤثر دو گونهزیر نسبت به تشخیص و تفکیک این  های روشبه  توان میتعاونی پره،  های شرکت صید تجاری
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وجود یا عدم وجود بعضی خطوط کوچک بین دو  -1

 جفت سوراخ بینی

 اختالف بین شکل سر و شکل بینی -2

 است: شده مشخصو طالیی  باریک پوزهبین کفال  مورفولوژیشش اختالف مشخص 

 

 

 

 

 

 

 وجود یا عدم وجود بعضی خطوط کوچک بین دو جفت سوراخ بینی -9

 بینی سروشکلاختالف بین شکل  -2

 اختالف بین شکل بدن ماهی -3

 اختالف بین نسبت طول باله شکمی -4

 اختالف بین شکل ساقه دمی -5

 شکل باالیی و پایینی ساقه دمی اختالف بین -۶

 فلس روی سر

ی روی سر قبل از حفرات بینی تمام ها فلس: در کفال طالیی )اوراتوس( بین دو جفت سوراخ بینی هیچ فلسی وجود ندارد و 9 -الف 
 .شود یم

کردن از قسمت سر  توسط پنس و پاک سادگی بهی ریز وجود دارد که ها فلس)سالینس( چند ردیف  کیبار پوزه: در کفال 9 –ب 
 است. تیرؤ قابلباله پشتی  طرف بهماهی 
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 شکل پوزه و سر

 .شود یمی مدور دیده حدودنبوده و کوتاه است. سر از باال و پهلو عریض بوده و تا  باریک پوزه: در کفال اوراتوس، 2 -الف 
( بر روی آن باریک پوزهر این نام عمومی را )کفال به همین خاط که یطور بهو تیز بوده،  باریک پوزه: در کفال سالینس، 2 -ب 

 .شود یمباریک و بلند دیده  به نظرسر عریض نبوده و از پهلو  گونه نیا. در اند نهاده

 

 

 

 خط جانبی

 .باشد یمقرینه  صورت به: در اوراتوس شکل بدن از خط جانبی فرضی 3 -الف 
 .باشد یماز خط شکمی  تر میمستقنبوده و خط پشتی راست و  متقارن: در سالینس شکل بدن از خط جانبی فرضی 3 –ب 
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 یا نهیسباله 

 ی طویل بوده و نام عمومی کفال باله دراز را به همین دلیل بر روی آن نهادند.ا نهیس: در کفال اوراتوس باله 4 –الف 
 ی بلند و طویل نیست.ا نهیس: در کفال سالینس باله 4 –ب 

 

 

 

 

 ساقه دمی

 : در کفال اوراتوس ساقه دمی گرد بوده و از نمای جانبی خیلی عریض نیست.5 –الف 
 .خورد یمبچشم  تر ضیعر: در کفال سالینس ساقه دمی دارای فشردگی پهلویی بوده و از نمای جانبی نیز 5 –ب 
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 باله دمی

 .سازد یمرا  V ی باله دمی شکل حرف انگلیسیها بخش: در کفال اوراتوس ۶ –الف 
 
 .سازد یمرا  Uی باله دمی شکل حرف انگلیسی ها بخش: در کفال سالینس ۶ – ب

 

 

 

 

امکان  که درصورتیاز کفال طالیی بوده و  باریک پوزهبرای تشخیص سریع کفال  عمدتاًفوق  یادشدهالزم به ذکر است که مراحل 

، با شکافتن محوطه نماییمبه آزمایشگاه منتقل  ای گونهفراهم باشد و یا اینکه تعدادی نمونه را جهت بررسی تشخیص  ها نمونهتشریح 

 این دو گونه را از هم بازشناخت. توان میبا اطمینان صد در صد  المعده بابشکمی و شمارش زوائد 

از بقیه  دتربلنتا از این زوائد  3 باریک پوزهولی در کفال  بودهیک اندازه  تقریباًهمهعدد و  8 المعده بابدر کفال طالیی، تعداد زوائد 

 هستند.
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 منابع و مستندات:

و حجت ا...  کریم پورحسین پور، محمد  یننورالد. تنوع زیستی منابع زنده دریای خزر. ترجمه، 9114ـ آکادمی علوم قزاقستان. 
 ص. 958. مرکز تحقیقات شیالتی گیالن، بندر انزلی. 9375خداپرست. 

 هـای  آب. ماهیان استخوانی دریـای خـزر )  9378نژاد و ملک محمد ملکی شمالی. رضوی صیاد، داود غنی  بهرام علی .ـ پیری، محمد
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