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 چکیده

1در مطالعه حاضر از مدل 
LBB دست آوردن  هبرای ب ،های طول است  که یک راهکار جدید و قوی اما ساده و فقط مبتنی بر داده

مدیریتی مهم شامل طول در اولین صید  زری استفاده شد. سه شاخصصید پایدار ماهی کلمه خ های طولی برای مدیریت  شاخص
(Lc( طول بهینه در اولین صید ،)Lc-opt( و طول بهینه صید )Loptبرآورد شد که مقادیر آنها به )  12و  11، 7/17ترتیب 

برداشت بهینه  ،دهد  نشان می دست آمد که به 1چکتر از کو تقریباً Lmean/LF=Mو  Lmean/Loptهای   متر بود. مقادیر نسبت سانتی
و  8/0کوچکتر از عدد  L95%/Linfیا  Lmax5%/Linfهای   و شاخص 1کمتر از  Lc/Lc-optشود. در این مطالعه نسبت   انجام نمی

دهنده  ها نشان  ن یافتهدرصد محاسبه شد. ای 10درصد و درصد ماهیان با طول بهینه صید کمتر از  1میزان مولدین بزرگ کمتر از 
مولدین به سطحی کاهش  توده بزرگ در ذخیره است و جمعیت زی ماهیان مسن و ور یا حضور تعداد خیلی کمی ازعدم حض

درصد( در صید  5با توجه به درصد خیلی پایین ماهیان نابالغ )کمتر از  خود ندارد. ءیافته که دیگر ظرفیت تولیدمثلی برای احیا
متر  سانتی 12برابر با  Lmموید این است که ماهیان نابالغ کلمه خزری براساس  Lc/L50>1و  L25%/L50>0.3 ،Lmean/L50>1و 

های مدیریتی احتماالً   های این تحقیق، گنجاندن شاخص طول بهینه صید در رویه  تا حد زیادی حفظ شدند. با توجه به یافته
 داشت.کلمه خزری خواهد  ر ماهیعملکرد نسبی بهتری برای حفظ ذخیره و برداشت پایدا

 
 طولی، مدیریت صید پایدار، حفظ ذخیره  های   کلمه خزری، شاخص ماهی کلیدی: لغات

 

 
 نویسنده مسئول*

                                                           
1
 Length-based Bayesian Biomass estimator (LBB) 
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 مقدمه
 ,Rutilus caspicus Yakovlevماهی کلمه دریای خزر )

حساب  ( از گونه های با ارزش شیالتی دریای خزر به1870
های هدف صید   گونه عنوان  آید که همواره به  می

های   دههور بوده است. اما طی گیران در شمال کشماهی
کاهش  دالیل مختلفیگذشته، میزان صید آن به 

با این ماهی  میزان صیدبیشترین  .داشته است چشمگیری
در سواحل جنوب شرقی دریای  1861در سال  تور پره

میزان صید به  1011   و در سالبوده تن  52خزر به میزان 
در دهه اخیر کمترین و کیلوگرم رسیده است.  181

کیلوگرم در  1866ترتیب برابر با  شترین میزان صید بهبی
آمار بوده است ) 1816کیلوگرم در سال  82و  1811سال 

 طی دو دهه اخیر میزان صید (.اداره کل شیالت گلستان
، سواحل جنوب شرقی دریای خزرماهی کلمه خزری در 

ست که صید حداکثر خود رسیده ا درصد 1به کمتر از 
با در نظر گرفتن . شدید این گونه است کاهشبیانگر روند 
های احتمالی جمعیت   صید و واکنش کاهشیروند شدید 

روز شده در خصوص  ، نیاز به اطالعات بهکاهشبه این 
ها و پارامترهای مدیریت پایدار و اتخاد تدابیر   شاخص

. بنابراین، گردد  س میبیش از پیش احسا مدیریتی مناسب
اکولوژیک، اقتصادی و بازارپسندی این ه دلیل اهمیت ب

های زیستی کافی مانند سن و   اطالعات و داده فقدانگونه، 
صید  های گزارش گاهیتدابیر مدیریتی مناسب و  عدم
(، اهمیت نیاز به 1816یه این گونه )تاتار و همکاران، ور  بی

ئه ی مناسب و دقیق برای اراها  ها و مدل  استفاده از روش
های محدود جهت حفظ ذخیره   داده راهکارهای مدیریتی با

و داشتن صید پایدار این گونه در آبهای جنوبی دریای خزر 
 یبرا یدیبزار جدا LBB رسد. مدل  نظر می هضروری ب

آبزیان  های طول  های مدیریتی براساس داده  برآورد شاخص
 ریغ ایمحدود  اریبسصید آنها  ذخایر آبزیانی که آمار .است

ها آمار میزان صید   است یا در بعضی سال قابل اعتماد
و  یابیارزتوان   می LBBاستفاده از روش با  ،وجود ندارد

از مشکالت  یکهای طولی را محاسبه کرد. ی شاخص
، سایر ماهیانکلمه خزری و  ذخیره ماهی یابیارز یدیکل

 از یادیتعداد ز اریست، زآنها دیصآمار گزارش ناقص 
در . شوند یم صورت غیرمجاز صید  به خزری   کلمه ماهیان

روش  تیمز ،یماه ریذخا یابیارز یها روش ریبا سا سهیمقا
LBB ازیطول ن ی فراوانیها است که فقط به داده نیا 
طول  فراوانی یها داده (.Froese et al., 2018دارد )

های   عیتدارای عدم قط در دسترس هستند و یآسان به
 یکم یروز خطا هآنها از ب ،هنتیجدر  است.کمتری 

 (.Wang et al., 2011برخوردارند )

 نیتخم که کند یم نیتضم LBBروش همچنین 
 ابزار صید پذیری انتخابدر  رییبا تغ ذخیره یپارامترها

تعیین مطالعه بر  نیا ،منظور بدین نخواهد بود. اریب
با استفاده از  یدها و معیارهای طولی مدیریت ص شاخص
تمام  متمرکز شده است. خروجی این مدل LBBروش 

گذاران  استیدهد که به س  یرا ارائه م ازیاطالعات مورد ن
 تیریمد یبرارا  یکاف یتیریکند تا اقدامات مد  یکمک م

 .(Alam et al., 2021)اتخاذ کنند  داریپا صید
 های مدیریتی متنوعی به منظور حفظ امروزه، استراتژی

جاد و تی در شرایط فقر داده ایذخایر در سطوح پایدار ح
 ،ها در مدیریت صید  ارائه شده است. یکی از این استراتژی

ها و پارامترهای طولی مانند طول در   استفاده از شاخص
و ( Lc_optطول بهینه در اولین صید ) (،Lcاولین صید )

. مروری بر مطالعات ... است( و Loptطول بهینه صید )
کدام  که هیچ دهد  نشان می صورت گرفته در داخل کشور

برای ماهی کلمه خزری برآورد  مذکورهای مهم  از شاخص
تواند در راستای   مطالعه حاضر می ،نشده است. بنابراین

تکمیل اطالعات گذشته در خصوص پویایی جمعیت و 
و همکاران،  یبندانارزیابی ذخایر ماهی کلمه خزری )

a1812، همکاران،  و یبندانb1812، ران، و همکا بندانی
و همکاران،  تاتار، 1816، بندانی و همکاران، 1817
روز شده در  ای برای دستیابی به اطالعات به زمینه ،(1816

های اخیر،  مدیریت صید این گونه را فراهم نماید. در سال
منظور ارزیابی ذخایر آبزی ه مطالعاتی در خارج از کشور ب

ید پایدار با های مدیریتی جهت حفظ و صو ارائه راهکار
 ,.Baldé et al) انجام گرفته است LBBمدل  استفاده از

2009;  Ju et al., 2020; Liang et al., 2020; Wang 

et al., 2020; Zhang et al., 2020; Wang et al., 

2021;Yue et al., 2021 .) 
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 LBB که مدل کنند  پیشنهاد می مذکورنتایج مطالعات 

آورد و منابع ماهیگیری و بر کارآمد برای ارزیابی یروش
ها و معیارهای مدیریت   تعیین نقاط مرجع شیالتی، شاخص

های   تنها داده ،ویژه هنگامی که فراوانی طول به استصید 
شواهدی مفید برای  LBB همچنین .موجود هستند

 دهد.  مدیریت پایدار منابع شیالتی ارائه می
مورد اند اطالعات مفیدی را در تو مطالعه حاضر می

های طولی از این گونه   براساس دادهپارامترهای مدیریتی 
برداری از  ارائه دهد که از نظر اکولوژیک و مدیریتی در بهره

. زیرا برداشت نا آگاهانه از ذخایر سبب استضروری  ذخایر
ناپذیری به ذخیره موجود و اکوسیستم  های جبران آسیب

 تا می شود یعس حاضر تحقیق نابراین، درگردد. ب دریا می
-11ساله )مربوط به دوره زمانی  15های  از داده استفاده با

ها و معیارهای مدیریتی   ( فراوانی طولی، شاخص1866
برداری پایدار برآورد   جمعیت ماهی کلمه خزری جهت بهره

آگاه در  دست آمده به های یافته از شود و در نهایت بتوان
های  سیاست برنامه ها و تدوین ن برایکردن مدیرا

 آبهایاین گونه باارزش شیالتی در  حفاظتی و مدیریتی
 .کرد کمک ایران

 
  مواد و روش کار

های طولی   جهت انجام این مطالعه و برآورد شاخص
های فراوانی طولی  مدیریت صید ماهی کلمه خزری، از داده

 ریذخا قاتیمرکز تحق( که 1866-11سال گذشته ) 15
از صید پره ساحلی در سواحل  انگرگ یداخل یآبها انیآبز

است،  نمودهآوری و ثبت   جنوب شرقی دریای خزر جمع
های   ها، طول چنگالی نمونه  . در تمام سالگردیداستفاده 

متر  سانتی 1/1تخته بیومتری و با دقت آوری شده با  جمع
که در طول  ییها گونه یبرا LBBه است. شدگیری  اندازه
مهرگان  یها و ب یثر ماهانند اککنند، م یخود رشد م یزندگ

 جز بهو  مناسب استمهم هستند،  یکه از نظر تجار
در این  ندارد. ازیندیگر  یودطول، به ور فراوانی یها  داده

های   روش نقاط مرجع شیالتی، پارامترها و شاخص
MCMC زمان با روش مدیریتی به طور هم

رویکرد  با 1 

                                                           
1
 Monte carlo markov chain (MCMC) 

اساس طول نسبی ر ب شود. این مدل  ن زده میتخمی نیزیب
این است که مقادیر مطلق  LBB اصل روش کند.  کار می
توان با مقادیر نسبی آنها جایگزین   را می توده زیسن و 

 نی، فرض بر اLBBدر  .(Froese et al., 2018) کرد
 Von Bertalanffyاز معادله رشد  یاست که رشد طول

ارائه Holt (1118 )و  Bevertonکه  ی( به شکل1186)
 :کند یم یرویپ اند، کرده

 
:  نهایت،   طول بی:  ،tطول ماهی در سن :  

 سن فرضی ماهی در طول صفر:  و  ضریب رشد

 ذیلصورت ه پذیری ابزار صید ب  در این مدل انتخاب
و  (Sparre and Venema, 1998) شده است توصیف

 :ستی سیگموئیدی ادارای منحن

 
SL: ( درصدی از ماهیان با طول مشخصL که )وسیله به 

طول  :Lcشیب منحنی و  :αشوند،   ابزار صیادی صید می
 در اولین صید 

( Lc) صید نیدر اول طول نیانگیتوان م  یم مذکوربا معادله 
 ماهیان در درصد 21که در آن  یطول) محاسبه کردرا 

. با استفاده از مدل ند.(شو  می صید ابزار صیادی مواجه با
LBB( و طول ، طول بهینه ماهی در اولین صید )

عنوان نقاط مرجع مورد استفاده در ه ( ببهینه صید )
 شوند:  محاسبه می ذیلهای   با فرمول مدیریت صید

 

 
به ضریب  () ،ر طبیعینسبت نرخ مرگ و می:  

( به ) ،نسبت نرخ مرگ و میر صیادی:   ؛(رشد )
نهایت   طول بی:  ( و نرخ مرگ و میر طبیعی )

 ماهی 
)میانگین  )حداقل طول(،   پس از تعیین

)حداکثر طول(،  (، اهیان بزرگتر از طول م

درصد  21)طولی که  )طول بهینه صید(،  
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نهایت(،   )طول بی اند(،   ماهیان به بلوغ جنسی رسیده

 2)میانگین طول  )طول در اولین صید(،  

ام توزیع 12)صدک  بزرگترین ماهیان (،  درصد از

ام توزیع فراوانی طول( و 52)صدک  فراوانی طول(، 

)طولی که مرگ و میر صیادی با مرگ و میر  

 ،، ، های   نسبت طبیعی برابر است(،

محاسبه شد. مقدار  و  ،  ، 

 محاسبه شد. با رابطه  

 Froeseکه  Pmegaو  Pmat ،Poptاز سه شاخص طولی 
است،  کرده( برای تعیین صید پایدار پیشنهاد 5110)

های بالغ در   عبارت است از درصد ماهی Pmatاستفاده شد. 
ل بلوغ جنسی(. طول هیان با طول بزرگتر از طوصید )ما
( در این مطالعه براساس بلوغ جنسی )اولین 

در نظر گرفته شد )بندانی و  10مطالعات قبلی عدد 
های صید شده که   ، درصد ماهیa1812 .)Poptهمکاران، 

صید  اندازه طول بهینه درصد 11طول آنها در محدوده 
(Lopt )است .Pmega ،صد ماهیان مولد بزرگ در صیددر

 11ماهیانی که اندازه آنها بیشتر از طول مطلوب به اضافه )
به  ،درصد باشد 81-01. اگر این نسبت است.(درصد 

 نیدر اشود.   عنوان نقطه مرجع مطلوب در نظر گرفته می
 با توجه به LBBاز تابع  با استفاده آنالیزها ،مطالعه

TropFishR (Mildenberger et al., 2017در محیط ) 
 انجام شده است.R (R core team, 2021 )نرم افزار 

 
 نتایج

دوره  0حجم نمونه و دامنه طولی ماهی کلمه خزری در 
است. برای اجرای  ارائه شده 1مختلف در جدول زمانی 
ماهی  8660، در کل دوره طول چنگالی LBBمدل 

ه عدد در دور 051نمونه از  بیومتری شده است. حجم
 1816-11عدد در دوره زمانی  1211تا  1866-11زمانی 

متغیر بود. در کل دوره، دامنه طولی ماهی کلمه خزری 
-18های زمانی  متر بود. دامنه طولی دوره سانتی 82-6

سایر توجهی کمتر از  طور قابل  به 1810-17و  1811
های زمانی  رههای زمانی بود. بیشترین طول در دو دوره
ها بیشتر از  دورهسایر متر و  سانتی 2/52ا بر ببرا 17-1811
 متر بود. سانتی 85

 

 دوره زمانی مختلف 4: آمار توصیفی طول چنگالی ماهی کلمه خزری در 1جدول 
Table 1: Descriptive statistics of the fork length of the Caspian Roach fish in 4 different time periods 

 کل دوره 1801-00 1804-09 1801-08 1811-09 دوره زمانی

 8660 1211 1118 618 051 حجم نمونه

 6 - 82 2/11 – 2/85 15 - 52 2/11 – 2/52 6 - 82 متر( دامنه طولی )سانتی

 1/16 6/16 6/16 7/16 7/11 متر( میانگین طول )سانتی

 1/5 5/8 1/1 6/5 6/8 متر( انحراف معیار )سانتی

 

های کل دوره  ت آمده از دادهسد هنقاط مرجع عمومی ب

است.  ارائه شده 5( در جدول 1866-11برداری ) نمونه

(، طول نهایت )  های موجود، طول بی  براساس کل داده

( ( و طول بهینه صید )بهینه در اولین صید )

 متر تعیین شد. سانتی 50و  51، 6/80ترتیب برابر با  به

متر  سانتی 7/51-0/57 در محدودهدامنه طول بهینه صید 

 محاسبه شد. 
 

های کل دوره : نقاط مرجع عمومی بدست آمده از داده2جدول 

 (1811-00برداری ) نمونه
Table 2: General reference points obtained from the 

data of the entire sampling period (2009-2020) 
 مقدار پارامتر

 (mm) 6/80  ( 8/80 - 0/82 ) 

 (mm) 1/51  

 (mm) 1/50  

Lopt/Linf 76/1  

Lc_opt/Linf 71/1  
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فراوانی ماهیان صید شده در دامنه طول  ،به طور کلی
ساله گذشته داشته  15بهینه درصد خیلی پایینی در دوره 

 1866-11ی ها سال طیدرصد  7/57ه از ک طوری است به
کاهش، سپس به  1810-17های  درصد در سال 7/5به 

افزایش یافته است.  1816-11درصد در سال  8/11
ها  برای کل داده Lc_opt/Linfو  Lopt/Linfهای   مقادیر نسبت

های زمانی  تعیین شد. در دوره 71/1و  76/1ترتیب  به
قدار طول بهینه صید مختلف، پیک فراوانی طولی بر م

رار دارد. البته، در نیست و در سمت راست آن ق منطبق
طول بهینه صید به پیک فراوانی  1866-11دروه زمانی 

 (.1است )شکل تر  نزدیک
 

 

 (1811-00)دوره زمانی مختلف  4برای گونه ماهی کلمه خزری در سواحل جنوب شرقی دریای خزر در  LBB: نتایج آنالیز مدل 1شکل 
Figure 1: The result of LBB model analyse for Cspian Roach species in the southeast coast of the Caspian Sea in 4 

different time periods (2009-2020) 

 
طول ماهیان )ماهیان بالغ  های زمانی، درصد در تمام دوره

 11بیشتر از  صید شده با دام پره تقریباً (Lm50بزرگتر از 
فراوانی ماهیان  ،دست آمده یج بهبر اساس نتادرصد بود. 

درصد بوده و  6 تقریباًبرداری   بهره دو دوره اولبالغ در نا
درصد ماهیان  8دروه سوم میزان ماهیان نابالغ کاهش )
درصد ماهیان  11نابالغ( و سپس در دوره آخر افزایش )

ند که مولدین بزرگ نیز ماهیانی هستنابالغ( یافته است. 
دوره زمانی  0. در استمتر  سانتی 0/57طول آنها بیش از 

 در محدوده مورد مطالعه، درصد فراوانی مولدین بزرگ
بیشترین درصد فراوانی مولدین بزرگ  ،متغیر بوده 8/8-1

درصد و در  8/8به میزان  1886-11های  مربوط به سال
های جمع آوری  مولد بزرگی در نمونه 1818-17های  سال
فراوانی های اخیر  ر ساله در صید مشاهده نشده و دشد

 .(5)جدول  استدرصد رسیده  6/1 آنها به
روند  و  های  در سه دوره زمانی اول، نسبت

کاهشی داشتند و سپس در دوره زمانی آخر افزایش 
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)مربوط به  61/1ترتیب از  ها به  یافتند. مقادیر این نسبت

بوط به دوره زمانی )مر 11/1( تا 1811-10انی دوره زم

( 1810-17)مربوط به دوره زمانی  67/1( و از 11-1866

های زمانی  اول و آخر( متغیر بود.  )مربوط به دوره 10/1تا 

ها و معیارهای مدیریت صید براساس  ، شاخص8در جدول 

و  های طولی ارائه شده است. نسبت های  شاخص

 و در کاهش یافته  1866-17دوره زمانی  طی 

. مشاهده شده استایش در این مقادیر دوره زمانی اخیر افز

، و نسبت  71/1-61/1، در محدوده نسبت 

 دست آمد. با دوره زمانی به 0در  70/1-67/1در محدوده 

،  های  دوره زمانی نسبت 0 و 8ول اتوجه به جد

نوسان بودند و روند خاصی نداشتند.  دارای  و  

ترتیب مربوط به  به کمترین و بیشترین مقادیر نسبت 

 1866-11( و 16/1)با مقدار  1816-11های زمانی  هردو

و  های   ( بود. کمترین مقادیر نسبت52/1)با مقدار 

که مربوط به دوره  17/1و  86/1بر با ترتیب برا به 

 بود.  1811-10زمانی 

 ماهی کلمه خزریمدیریت صید  طولی برآورد شده برای شاخص ها و معیارهای :8جدول 

Table 3: Estimated length-based indicators and criteria for the fisheries management of the Caspian Roach fish 
 1801-00 1804-09 1801-08 1811-09 امتردوره زمانی/ پار

 (mm) 26/51 15/11 78/11 62/51 

 (mm) 1/82  ( 2/87 – 1/82 ) 2/80  ( 1/82 – 1/80 ) 5/80  ( 6/80 – 2/88 ) 1/82  ( 6/82 – 7/80 ) 

 (mm) 6/16  ( 1/11 – 2/16 ) 8/17  ( 2/17 – 1/17 ) 1/16  ( 1/11 – 6/16 ) 6/16  ( 1/16 – 0/16 ) 

 (mm) 10 10 10 10 

 (mm) 58 1/51 6/55 1/55 

Lc/Linf 25/1 06/1 22/1 2/1  ( 21/1 – 012/1 ) 

 
11/1 61/1 65/1 66/1 

 
10/1 15/1 67/1 10/1 

Lc/Lc_opt 61/1 66/1 1/1 65/1 

 (mm) 0/56 0/58 1/55 1/50 

 (mm) 2/16 2/12 1/16 1/12 

 (mm) 2/52 2/55 1/51 58 

 
61/1 72/1 71/1 77/1 

 
67/1 76/1 70/1 61/1 

 
52/1 11/1 51/1 16/1 

 
20/1 86/1 01/1 06/1 

 
80/1 17/1 82/1 57/1 

 1/61 1/16 1/15 8/15 درصد ماهیان بالغ

ماهیان با طول درصد 

 بهینه
7/57 8/6 7/5 8/11 

 6/1 1/1 1/1 8/8 درصد مولدین بزرگ

 .استدرصد  12اعداد داخل پرانتز فاصله اطمینان 
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 گذشته ماهی کلمه خزری در مطالعه حاضر و مطالعات بدست آمده برای نهایت و دامنه طولی: مقادیر طول بی4جدول 
Table 4: The obtained values of asymptotic length and length range for Caspian Roach fish in this study and previous 

studies 

 منبع دامنه طولی نهایتطول بی

28/88 1/81 – 1/1 Naddafi et al., 2005 

 a1812 بندانی و همکاران، 2/15 – 2/51 10/81

 1812، صاحبی امریو  جلودارقویت 7/11 – 1/58 2/11

 1812پور، مهدی 2/15 – 1/56 -

 1816تاتار و همکاران،  2/10 – 2/85 6/01

 1811پوررشید و همکاران،  18/81-60/17 1/86

 

 بحث
برداشت آبزیان  ،از راهکارهای مهم و تاثیرگذار در مدیریت

ن و اجرای مدیریت صید با رویکرد اکوسیستم محور تعیی
نقاط . این استنقاط مرجع شیالتی برای ذخایر آبزیان 

 ،جمله ازمرجع برای بسیاری از ذخایر آبزیان در جهان 
 ،طور رسمی وجود ندارد. بنابراینه ماهی کلمه خزری ب

های   کارگیری این نقاط مرجع سیاست هتوان با ب  می
مدیریتی الزم را تعیین و در جهت مدیریت صید با رویکرد 

 Link, 2010; Froese etتم محور حرکت نمود )اکوسیس

al., 2017; Hill et al., 2020در این  ،منظور (. بدین
 های  مطالعه، برای برآورد نقاط مرجع شیالتی و شاخص

طولی برای مدیریت صید پایدار گونه ماهی کلمه خزری از 
 LBBاستفاده شد. پارامترهایی که از روش  LBBمدل 

را در  یاطالعات بهترل اعتماد است و قاب ،آیند دست می به
 یکه ممکن است برا دهد یقرار م صید رانیمد اریاخت
 .باشد دیمف آبزیان ریو حفظ ذخا تیریمد

خزری صید شده  کلمه انطول ماهیاندازه در این مطالعه 
در تورهای پره ساحلی سواحل جنوب شرقی دریای خزر 

متغیر و متر  سانتی 6-52 در محدوده ساله 15در دوره 
کلمه  ماهی نهایت برآورد شده برای جمعیت  طول بیمقدار 
متر بود که  سانتی LBB، 6/80با استفاده از روش  خزری

متر  سانتی 8/80-0/82درصد آن  12فاصله اطمینان 
رنج طولی در مطالعه  ،دهد  دست آمد. نتایج نشان می هب

ت و در مطالعا استتر از مطالعات قبلی  وسیع بسیارحاضر 
متر گزارش شده  سانتی 2/11-1/06نهایت   قبلی طول بی
نهایت   قبلی دقت طول بی (. در مطالعات0است )جدول 

روش مورد  ،برآورده شده ذکر نشده است. شاید بتوان گفت
های اندازه  استفاده برای محاسبه، حجم نمونه و تفاوت

نهایت   عامل اصلی تنوع در مقادیر طول بی ،بزرگترین نمونه
آوری  های جمع نمونه شایان ذکر است،. استرآورد شده ب

شده در مطالعات قبلی مربوط به مقطع زمانی و مکان 
عدد ماهی  8660. در این مطالعه حجم نمونه استخاصی 

متر  سانتی 82سال و بزرگترین ماهی اندازه  15مربوط به 
 LBBداشت و برای برآورد طول بی نهایت از روش بیزی 

 استفاده شده است. ،گیرد را در نظر می که عدم قطعیت
 گزارشی در موردبا بررسی منابع قابل دسترس، 

 جمعیت ماهی کلمهبرای  Lopt و Lc، Lc_optهای   شاخص
 حاضرشده در مطالعه  برآورد Lcمقدار . وجود ندارد خزری

 کلمه خزری ماهی یبرا گزارش شده Lm50 مقدار باالتر از
بزرگتر واحد  8نیز  Lc_optای دست آمده بر همقدار باست. 

آل   بود. در حالت ایده Lm50واحد بیشتر از  11و  Lcاز 
 د، امادرصد باش 111 باید فراوانی ماهیان با طول مطلوب

درصد ماهیان کلمه خزری در دامنه طول  2/1فقط 
های اخیر درصد  مطلوب قرار داشتند. خوشبختانه در سال

وره گذشته افزایش فراوانی این ماهیان نسبت به دو د
نسبی داشته است که بایستی این روند ادامه داشته باشد. 

 توده زیطولی است که میزان صید و صید طول بهینه 
را برای تالش صیادی مشخص به حداکثر  کوهورت

دست  به ی( برا5116و همکاران ) Froese . طبقرساند  می
را  Lc مقدار ن،یمع F کی یبرا حداکثر برداشتآوردن 

تری برای ماهیان   تا فاز رشد طوالنیداد  شیتوان افزا یم
قابل  توده زی که وجود داشته باشدبرداری نشده  بهره
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1در واحد تالش ) دیص نیزو  یبردار بهره
CPUE به )

 ی ها یماه اکثر یبرا حداکثر برسد.

Iteroparous تا  یهر سال پس از بلوغ جنس)ماهیانی که
و  نیاول نیب Lopt شاخص ،(دننک  یمثل م دیزمان مرگ تول

از حد  شیب دیص ،نیبنابرا .ردیگ یقرار م یزیر تخم نیدوم
قبل از  ها یهمه ماه رایز شود، یم رممکنیغ یاز نظر تئور

 ,Myers and Mertz) دارند یزیر فرصت تخم دیص

 .است Iteroparousماهی کلمه خزری یک گونه  (.1998
 1بزرگتر از عدد  Lc/Lc-optمقادیر مورد انتظار برای نسبت 

بزرگتر از  L95%/Linfیا  Lmax5%/Linfهای   برای نسبت و
 ,Froese, 2004; ICESتعیین شده است ) 6/1عدد 

شاخص های کلیدی هستند که  ها  (. این نسبت2015
ها دارند. در این مطالعه،   رابطه مستقیمی با اندازه ماهی

چکتر از ها برای ماهی کلمه خزری کو  مقادیر این نسبت
مقادیر مورد انتظار برآورد شدند. هنگامی که مقادیر این 
 ،شاخص ها کوجکتر از مقادیر مورد انتظار باشند

 ماهیان مسن و یا حضور تعداد کمی از فقداندهنده  نشان
دهنده وجود ساختار  نشاننیز بزرگ در ذخیره است و 

. استطولی کوچک ذخیره و صید ماهیان با سنین پایین 
شود که تالش صیادی و میزان   ن شرایط پیشنهاد میدر ای

صید برای آن گونه کاهش یابد و بهتر است صید از 
های   های بزرگتر شروع شود. همچنین مقادیر نسبت اندازه

Lmean/Lopt  وLmean/LF=M ًمقدار  1کوچکتر از  تقریبا(
دهد برداشت بهینه   دست آمد که نشان می مورد انتظار( به

مولدین بزرگ در درصد  81-01 ریمقادشود.  انجام نمی
سالم و مطلوب  ی و طولیدهنده ساختار سن نشان صید
خواهد  یدرصد باعث نگران 51که کمتر از  یدرحال است
با توجه  ،ماهی کلمه خزری یبرا(. Froese, 2004) شد
در دوره بالغ  ماهیاندرصد  متر سانتی 10برابر با  Lmبه 
درصد بوده است. اما درصد  11ساله تقریباً باالی  15

 در حد صفر و تعداد مولدین بزرگ در دوره مذکور تقریباً
درصد بوده است. این  11صید حدود  نهیبه طول ماهیان با

سالم و معقول را  یریگیماه میرژ کمقادیر بسیار پایین، ی
ذخیره و صید  میوخ تیاز وضع یبازتاب و دهد  یمننشان 

                                                           
1 Catch per unit effort 

مولدین بزرگ و مسن درصد  اام بیش از حد از آن است.
 .کننده است نگران یضوعمو ،پایین یا تقریباً صفر بسیار

 یریپذ باعث کاهش انعطافی ساختار سنچون کاهش 
 اءیاح یها  مانند شکست یعیطب یدادهایدر برابر روذخیره 

به عبارت  شود.  ینامطلوب م یطیمح در شرایط 5رهیذخ
خیره ماهی کلمه ذ که کند  مشخص می مذکوردیگر، نتایج 

این نوع  است. 8نیمولد هیرو یب دیص خزری دچار پدیده
مولدین به  توده افتد که زی رویه زمانی اتفاق می صید بی

یابد که آن جمعیت دیگر ظرفیت  سطحی کاهش می
ذخیره  توده افزایش زی خود ندارد. ءتولیدمثلی برای احیا

مدیران صید  مولدین به سطح هدف، رویکردی است که
جمعیت بیش از حد صید شده این ذخیره  ءبرای احیاباید 

نقش  نیچند مولدین بزرگ .کنندبه سطوح پایدار اتخاذ 
( 1کنند:  یم ایفاء تیجمع کیمدت  یطوالن ءمهم در بقا

ها به  تعداد تخم رایز ،دارند هماوری بیشتریبزرگ  مولدین
. ابدی یم شیها افزا گونه شتریبا طول در ب نماییطور 
 یشتریشانس ب ،نیبنابرا .بزرگتر است زین هاآن یها تخم

 ;Solemdal, 1997)دهد  یبه الروها م ءبقا یبرا

Trippel, 1998) .5معموالً نشانه  مسن به سن دنی( رس
مخزن و  مگااسپونرها نیفرد است و ا یکل سالمت

طول عمر  شی( افزا8مطلوب هستند. ) یها کننده ژن عیتوز
 کیبه عنوان  دتوان یمثل م دیتول دوره شدن یو طوالن

ه در نظر گرفت احیاء یدر برابر شکست بعد یعیمحافظ طب
 (.Craig 1985; Beverton, 1987) شود

بزرگتر از عدد  L25%/Lm50مقادیر مورد انتظار برای نسبت 
بزرگتر از  Lc/Lm50یا  Lmean/Lm50های   و نسبت 8/1

 ,Froese, 2004; ICESتعیین شده است ) 1عدد 

دست آمده برای این سه  هاین تحقیق، مقادیر ب (. در2015
شاخص بزرگتر از مقادیر مورد انتظار بوده است که بیانگر 

برابر  Lmآن است که ماهیان نابالغ کلمه خزری براساس 
شوند. تعداد خیلی   تا حد زیادی حفظ میمتر  سانتی 10با 

ره ( در ذخیLm50کم ماهیان جوان و نابالغ )طولی کمتر از 
علت عدم تکثیر طبیعی یا به میزان ه و محیط آبی شاید ب

                                                           
2 Recruitment 
3 Recruitment overfishing 
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خیلی کم و بازده بازگشت شیالتی خیلی پایین حاصل از 
رهاسازی بچه ماهیان باشد. سالیان درازی است که بچه 

 ءاهیان کلمه خزری پس از تکثیر مصنوعی جهت احیام
شود، اما هنوز   ماهی کلمه خزری در رودخانه رهاسازی می

خاصی در این رابطه انجام نشده است. در  موفقیت
( انجام دادند به 1811ای که بندانی و همکاران ) مطالعه

این نتیجه رسیدند که برای بهبود بازده بازگشت شیالتی 
مناسب، باید دبی آب رودخانه، وزن و تعداد رهاسازی هر 

با سه در شرایط مطلوبی باشند. آنها بیان کردند که 
صید در واحد تالش کاهش یافته  افزایش دبی میزان

پارامتری  احتماالً وزن رهاسازی و تعداد رهاسازی دو
عبارت  به .و صید مؤثرند ءزمان در میزان بقا هستند که هم

تعداد رهاسازی  ،که دبی زیاد بوده در زمانی، گاهی دیگر
ولی  ،تعداد رهاسازی زیاد بوده ماهیان کم بوده یا  بچه

وده یا تعداد و میانگین وزنی و تعداد میانگین وزنی پایین ب
در رودخانه وجود  مناسبی آبدبی ولی  ،ماهی باال بوده  بچه

های آتی همین روند ادامه باشد،  است. اگر در سال نداشته
های انجام شده درخصوص بازسازی  گذاری  اثر سرمایه قطعاً

 نماید.  ذخایر را خنثی می
از ذخیره ماهی  ، برای حفاظتمذکوربا توجه به نتابج 
تری  های مناسب  شاخص Loptیا  Lc_optکلمه خزری شاید 

برای وضعیت فعلی  Loptباشند. اگرچه  Lm50نسبت به 
در واقع، . استجمعیت ماهی کلمه خزری گزینه بهتری 

 یعیمحافظ طب کطول بهینه صید ی شده در صید ماهیان
مرتبط با یاء ذخیره احدر برابر هر گونه شکست در 

و به افراد اجازه رشد و  کند ایجاد می یطیمح تغییرات
 صید ،جهیا و در نته    تیمدت جمع یطوالن ءبقا نیتضم

دهد. بنابراین، در مدیریت صید مقدار شاخص  میرا  داریپا
Lm50  بایستی بازنگری شود  است،متر  سانتی 10که برابر با

 اگرخود را پیدا نماید. و بازسازی  ءتا ذخیره فرصت احیا
مدیران صید بتوانند قانون مربوط طول بهینه صید را به 

کمک  یریگیماه یاستراتژ یبه اجراطور موثر اجرا کنند، 
 ,Froese)فراوانی مولدین بزرگ افزایش یابد کند که  یم

منجر به ها در اجرا   با در نظر گرفتن این شاخص (.2004
در سالمت خوب  ولدینم ریو حفظ ذخا ی، احیاءبازساز

 تیتنها در صورت موفق یکیتاکت نیچناما . خواهد شد

. احیاء است ریپذ در هر سال امکاناحیاء ذخیره بودن  زیآم
ذخیره ماهی کلمه خزری تحت تاثیر زیستگاه و عوامل 

 دیبا عوامل زیست محیطی جه،ینت . درهستمحیطی نیز 
 .در نظر گرفته شود داریپا صید هیدر فرض

 یکاف یفعل یتیریمد ریاست که تداب یهیحال، بد نیبا ا
به اقدامات  صید ءایاحموفقیت  یو برا ستین

کنترل  ،صیادیکاهش فشار  .است ازین یتر رانهیسختگ
بهینه کردن اندازه چشمه تور پره ساحلی،  صید غیرقانونی،

جلوگیری از استفاده از کاور در پشت دام پره در حین 
ریزی طبیعی،  جهت تخم تگاهسیز ءایاح عملیات صید،

نظارت صحیح بر اندازه ماهی کلمه خزری در بازار ماهی 
فروشان و اعمال قانون برای فروشندگان و صیادان متخلف، 

ماهیان در رودخانه و در صورت امکان   رهاسازی اصولی بچه
بازگرداندن ماهیان کلمه خزری صید شده به دریا در 

توان با این کارها از کاهش دستور کار قرار گیرد که شاید ب
شدید و انقراض ماهی کلمه در دریای خزر جلوگیری کرد 

 نیا توده زیو  دیص شیباعث افزایا به تعویق انداخت و 
 .در آینده شد ها تیجمع

 
 تشکر و قدردانی

مدیریت "این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی با عنوان 
ه از با استفاد کلمه خزری ماهی و صید کپور دریایی

با  "خزر دریای جنوب شرقی در ساحل طولی های شاخص
 081جلسه شماره و مصوب  11-081-07شماره شناسه 

 دانشگاه و فناوری پژوهشی شورای 10/15/1811مورخ 
منظور،  . بدیناستعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

نویسندگان از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
ت مادی و معنوی از تحقیق حاضر و گرگان به جهت حمای

جهت  مرکز تحقیقات آبزیان آبهای داخلیهمچنین از 
 نمایند.های تحقیق تشکر می  فراهم نمودن داده

 
 منابع

عباسی، ک.، توکلی، م.، یلقی، س.،  .،.عندانی، غب
نوروزی، ه.، باقرزاده، ف.، کیمرام، ف.، 
پرافکنده، ف.، قاسمی، ش.، قربانی، ر.، 

آرا، ج.،   یم، م.، الریجانی، م.، سبکصیادرح
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بررسی  .a1809 دریانبرد، غ.ف. و قدیرنژاد، ح.
 تغذیه، تخمریزی و رشد ماهی کلمه)بیولوژی 

(Rutilus caspius) های ایرانی جنوب خزر.  در آب
کشور. مرکز  شیالتیموسسه تحقیقات علوم 
 06گرگان،  .های داخلی تحقیقات ذخایر آبزیان آب

 .صفحه

سهرابی ، ش.، قاسمی، م.، الریجانی، غ.ع.، نیبندا
 ، ی. وامیری، ف.، پرافکنده ، ت.،لنگرودی

ارزیابی ذخایر ماهیان . b1809، ع. آقایی مقدم
موسسه . های ایرانی دریای خزر کپور و کلمه در آب

 ص. 80. تهران،  تحقیقات علوم شیالتی کشور

بندانی، غ.ع.، قاسمی، ش.، طالب زاده، ع.، فضلی، 
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 صفحه. 85. تهران، تحقیقات علوم شیالتی کشور

، بندانی، غ.ع.، قاسمی، ش.، تقوی مطلق، ا.
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27-02 .Doi: 
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 Rutilus rutilus) پارامترهای رشد ماهی کلمه
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 Rutilus caspicus) مولدین ماهی کلمه
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Abstract 

In the current study, to obtain length indices for the sustainable fishing management of 

Caspian roach, the LBB (Length-Based Bayesian Biomass Estimator) model, which is a new 

and powerful but simple solution based only on the length data, was used. Three important 

management indicators including length at the first catch (Lc), optimum length at the first 

capture (Lc-opt), and optimal length of capture (Lopt) were estimated, and their values were 

17.7, 21 and 24 cm, respectively. The values of Lmean/Lopt and Lmean/LF=M ratios were 

almost smaller than 1, which indicated the optimal yield is not performed. In this study, 

Lc/Lc-opt ratio was less than 1 and Lmax5%/Linf or L95%/Linf indice was smaller than 0.8 

and the number of megaspawners less than 1% and the percentages of specimens at the 

optimum size of less than 10% were estimated. These findings indicated the absence or 

presence of a few old and large fish in the stock, and the broodstock population has been 

reduced to a level where it no longer has the reproductive capacity to revive itself. Caspian 

Roach was preserved to a great extent based on  = 14 cm due to a very low percentage 

of immature fish (less than 5%) in the catch and L25%/L50>0.3, Lmean/L50>1, and 

Lc/L50>1. According to the findings of this research, including the optimal length of capture 

in the management procedures will probably have a better relative performance for the 

conservation and sustainable exploitation of Caspian Roach. 
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