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 برداري و پرورش آبزیانبهره نشریه

  1392 اول، بهار، شماره دومجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

صید هاي با استفاده از شاخص  (Liza saliens)پوزه باریکذخایر کفال وضعیت ارزیابی 
   1370-1390هاي در سالخزر دریاي  جنوبیسواحل در  بی رویه

  
  4و غالمعلی بندانی 3ام عبدالملکیشهر ،2دریانبرد غالمرضا ،1حسن فضلی*

، ساري ارشد شیالت، پژوهشکده اکولوژي دریاي خزرکارشناس2، ساري استادیار، پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر1
  گرگان هاي داخلیمرکز تحقیقات ذخایر آب ،مربی4، انزلیبندر استادیار، پژوهشکده آبزي پروري3

  27/6/91 ؛ تاریخ پذیرش: 25/11/90: تاریخ دریافت
  1چکیده

ز با استفاده ا) Liza saliens( پوزه باریکذخایر ماهی کفال وضعیت ارزیابی  پژوهشهدف این   
 تا 1370(بیست ساله طی یک دوره یب چاقی و وزن نسبی رض هاي ارزیابی صید بیش از حد،شاخص

یان صید ماه درصد 100باشد. سه شاخص صید شامل: ) در سواحل ایران در دریاي خزر می1390
 درصد 0باشد و فراوانی مولدین بزرگ  درصد 100شده بالغ باشند، فراوانی ماهیان با طول مطلوب 

روند در طی دو دهه  پوزه باریکماهی کفال و وزن نسبی باشد. نتایج نشان داد که ضریب چاقی 
محاسبه شد. متر سانتی 0/34و  0/28بین براي صید ماهی این دامنه طول مطلوب  داشته است. یکاهش

مولدین بزرگ در نظر گرفته شدند. فراوانی ماهیان بالغ عنوان همتر بسانتی 0/34تر از و ماهیان بزرگ
 5/39 ± 1/16 میانگین: ±(انحراف معیار درصد 4/72 تا درصد 9/8متر) سانتی 28(با طول بیش از 

فراوانی  ) ودرصد 7/30) ± 8/11(( درصد 4/50 تا درصد 8/8)، فراوانی ماهیان با طول مطلوب درصد
ذخایر دست آمده هبر اساس نتایج ب) بود. درصد 2/9 ± 7/7( درصد 9/23 تا درصد 0مولدین بزرگ 

بر عالوهگونه، اینبراي حفظ و احیاء ذخایر  و باشدمیماهی کفال پوزه باریک داراي شرایط نامطلوبی 
ریزي باشند)، باید مولدین قادر به حداقل یکبار تخمکه همه طوريهتر (باستفاده از تور با چشمه بزرگ

صید اصلی بر  استراتژي مناسبی را اتخاذ نمود که فراوانی مولدین بزرگ در صید به صفر رسیده و
  روي ماهیان با طول مطلوب متمرکز گردد.

  

  هاي صید، طول مطلوب، دریاي خزرشاخص ضریب چاقی، ،پوزه باریککفال  کلمات کلیدي:
                                                             

   hn_fazli@yahoo.com مسئول مکاتبه: *
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  مقدمه 
بازسازي که  استع شیالتی، تخلیه منابع طبیعی بیشتر از میزانی بافزون از منا دلیل برداشت روزهب  
) 2003رم، ووز؛ مایر2003ریستنسن و همکاران، ک؛ 1998ولی و همکاران، ئ؛ پا2001(سادوي،  شوندمی

کاهش  اول،ه دست ؛شونداین فرآیند صید بیش از حد نامیده شده و معموال به دو دسته تقسیم می
قبل  ماهیصید  دسته دوم،شود و نامیده می بازسازي -بی رویهی ماهی براي تولید مثل که صید یتوانا

) براي ارزیابی کیفی 2004 س،(فرشود. رشد نامیده می -رویهبیبرسد که صید که به رشد کامل از این
شود و تعریف می "زي کننداجازه دهید تخمری"ذخایر سه شاخص ساده را معرفی نمود. شاخص اول 

 "ها رشد کننداجازه دهید آن"شود. شاخص دوم گیري میدرصد فراوانی ماهیان بالغ در صید اندازه با
شوند. همچنین دو شاخص ضریب تعریف می "اجازه دهید مولدین بزرگ زنده بمانند"شاخص سوم و 

س، (فرگیرند ماهیان مورد استفاده قرار میی براي ارزیابی کیفی رشد یهاعنوان شاخصهچاقی و وزن نسبی ب
  .)1996ن، امنی؛ اندرسون و 2006
) و Liza aurataکفال طالئی ( )،Mugil cephalus( از سه گونه کفال ماهیان شامل کفال مخطط  

از دریاي سیاه به دریاي خزر پیوند  1934 تا 1930هاي ) که طی سالL. saliensکفال پوزه باریک (
خوبی در دریاي خزر ه ی و پوزه باریک موفقیت آمیز بود و بیدو گونه کفال طال پیوند ،زده شد

). دو گونه مذکور در تمام سواحل دریاي خزر گسترش 1979و شریعتی،  1981اورن، گسترش یافتند (
  ). 1991چشمگیري را در سواحل ایران تشکیل دادند (اصالن پرویز،  ذخایریافتند و 

ها داراي نوساناتی بود ولی آغاز شد. صید ساالنه آن 1321ان از سال صید کفال ماهیان در ایر  
تن گزارش شد. بعد از انقالب  2000بیش از  1347-58هاي ها طی سالمیانگین صید ساالنه آن

برداري خصوص صید انبوه کفال ماهیان در سال بهرههدلیل صید بی رویه به، ب1357اسالمی در سال 
گرم و اغلب ماهیان غیر استاندارد  210متوسط وزن ماهیان صید شده فقط  تن) که 6975( 62-1361

). در دو دهه گذشته صید این ماهیان 1990(رضوي صیاد،  شدها وارد بودند لطمه شدیدي به ذخایر آن
و سپس روند کاهشی داشته و  1381-82تن در سال  6800ابتدا روند افزایشی داشته و به بیش از 

رسید. از دو گونه کفال ماهیان، فراوانی نسبی کفال پوزه باریک  1389-90سال  تن در 2600حدود 
درصد در سال  49داراي نوسانات شدیدي بود. طبق گزارشات موجود فراوانی این گونه از حدود 

در دهه اخیر کاهش یافته است (فضلی، از کفال ماهیان درصد  5به کمتر از  1373-74برداري بهره
2011 .(  
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بعد از ماهی سفید  هاآندر دریاي خزر دارند. از سهم ایران از صید ماهیان نقش مهمی کفال   
 همچنین براي. دهندخود اختصاص میهبخزر  يدر دریارا ایران ماهیان استخوانی بیشترین میزان صید 

 نقش مهمی در حفظ وتواند ها میذخایر هر یک از گونه ، مدیریت صحیحاي در صیدحفظ تنوع گونه
هاي رشد و هم آوري ماهی در خصوص شاخص .ه باشدذخایر این ماهیان در دریاي خزر داشت احیا

نژاد، فضلی و غنی؛ 2000کفال پوزه باریک در دریاي خزر مطالعاتی صورت گرفته است (فضلی، 
اهی ماین ذخایر برداري از پارامترهاي مرتبط با بهرهحال در خصوص ه تا ب ) ولی2008پاتیمار، ؛ 2004

هدف از این مطالعه صورت نگرفته است.  ايمطالعهدر طی یک دوره طوالنی مدت ر سواحل ایران د
در در دریاي خزر  پوزه باریککفال  ماهیذخایر براي ارزیابی وضعیت  هاي کیفیگیري شاخصکارهب

  باشد. می دو دهه اخیری ط
  

   هاروشمواد و 
در سه استان و ان در سواحل ایران به روش پره ساحلی صید ماهیان استخوانی از جمله کفال ماهی  

سال بعد ادامه گلستان، مازندران و گیالن از دهه سوم مهر ماه هر سال آغاز و تا نیمه اول فروردین 
تحقیقاتی که در سه استان مستقر  هايگروهبرداري از صید توسط دارد. همزمان با شروع صید نمونه

طور هو ب 1390فروردین سال  تا 1370برداري از مهر . نمونهفتگرصورت  طور هفتگیهبودند ب
انجام  طور کامال تصادفیهو ب پره) 151هاي مستقر در سواحل ایران (حداکثر از همه پره ااي تقریبدوره
 5/0ول چنگالی با دقت ط هم تفکیک شده و سپس زی اابتدا دو گونه کفال پوزه باریک و طالی شد.

 )1390 تا 1381گرم ( 1) و 1380تا  1370گرم ( 25و وزن با دقت  خته بیومتريمتر توسط تسانتی
مورد تجزیه و تحلیل قرار  پوزه باریکعدد ماهی کفال  14855 تعدادمجموع طول  در گیري شد.اندازه

  گرفت. 
ماهیانی که طول  ،پوزه باریککفال براي ماهیان بالغ براي تعیین شاخص اول، در این مطالعه   

 سهامی شرکت( گرفته شدعنوان طول استاندارد در نظر هباشد، بمیمتر سانتی 28ها بیشتر از لی آنچنگا
درصد ماهیان صید شده با طول  "ها رشد کننداجازه دهید آن"شاخص دوم . )1985ایران.  شیالت

نگین وزن در میا . این شاخص براي یک کوهورت معین برابر تولید افراد زنده ضربباشدمطلوب می
در میانگین وزن هر  ضرب اندصید نشده که یعنی طولی که تعداد ماهی در یک کالس طولیهر ماهی، 

کمی بیشتر از طول طول مطلوب  معموال و حداکثر بازده را در بر دارد. در نتیجه حداکثر تولید  ،نمونه
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از پوزه باریک هی کفال ما) optL(براي محاسبه طول مطلوب ). 2004س، (فر باشدمیدر اولین بلوغ 
  :)2000، نالوس و بین(فر فرمول زیر استفاده شد

274200421110 /Llog/
opt

∞=L  
  ):2000، بینوالنس و (فربا استفاده از فرمول زیر محاسبه شد  L∞ در این فرمولکه 

maxLlog/+/
inf =L 98410044010  

وب در نظر گرفته شد طول مطل درصد 10 ± دامنه طول مطلوبباشد. حداکثر طول ماهی می maxLکه 
  ).2004س، (فر
در  بزرگماهیان  برابر فراوانی (درصد) "اجازه دهید مولدین بزرگ زنده بمانند"شاخص سوم   

  ).2004س، (فرباشد می درصد 10اضافه هها بیشتر از طول مطلوب بنصید، یعنی ماهیانی که اندازه آ
  ):1978اگنال، (ب با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد CFضریب چاقی 

1003 ×
L
W

=CF  
   ):1996ن، ام(اندرسون و نی از فرمول زیر استفاده شد rWبراي برآورد وزن نسبی و 
  

  
وزن استاندارد یک طول معین  sWو  تر)م(سانتی طول چنگالی L ،کل بدن(گرم) وزن   Wدر آن که 

  باشد که با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:می
b

s L×a=W   
  aوb  براي محاسبه رابطه  باشد.و شیب خط رابطه بین طول و وزن می عرض از مبداترتیب مقادیر هب

   معادله زیر استفاده شد: ازبین طول و وزن 

bL×a=W  
  و بحث نتایج
 تا 1370هاي در کل سواحل ایران طی سالکفال پوزه باریک فراوانی طولی ماهیان صید شده   

 6/91و  6/27ترتیب هکمترین و بیشترین فراوانی ماهیان نابالغ بدهد که ) نشان می1(شکل  1390
میزان صید کل کفال ماهیان ابتدا از . بودند 1380-81و  1382-83برداري بهره هايدرصد در سال

تن  2700ه کمتر افزایش و سپس ب 1381تن در سال  6700به بیش از  1370تن در سال  2500حدود 

100×
W
W

=W
s

r
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 1373تن در سال  1400کاهش یافت. ولی حداکثر میزان صید کفال پوزه باریک حدود  1389در سال 
نیز این ماهی از کل صید و فراوانی نسبی تن  300میزان صید کمتر از در دهه هشتاد  و مشاهده شد

  ).2(شکل  بود درصد 8کمتر از 

  
  ).1389 تا 1370هاي ریک در صید در سواحل ایران (سالفراوانی طول چنگالی کفال پوزه با -1شکل 

  دهدمتر) را نشان میسانتی 28بلوغ ( درصد 50خط منقطع عمودي طول  
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برداري (در سال بهره 2200میزان کل صید کفال ماهیان در دریاي خزر در طی دو دهه گذشته بین   
همیشه میزان صید کفال دهه ن دو ) در نوسان بود. در طی ای1381-82تن (سال  6870) و 72-1371
(سال  29ترتیب هی بیشتر از کفال پوزه باریک بود. حداقل و حدکثر میزان صید کفال پوزه باریک بیطال
). همچنین بیشترین فراوانی نسبی کفال 2) برآورد شد شکل 1373-72تن (سال  1384) و 89-1388

درصد برآورد شد ولی  3/49 تا 24بین  1376-77 تا 1373-74برداري هاي بهرهپوزه باریک طی سال
درصد از کل صید  5شدت کاهش یافت و اغلب کمتر از هفراوانی نسبی این گونه ب 1377-78از سال 

  ).2 خود اختصاص داده بود (شکلهکفال ماهیان را ب
 1385-86 تا 1370-71برداري هاي بهرهپوزه باریک در طی سالضریب چاقی ماهی کفال   

ه بعد روند کاهشی داشته است ب 1386متغیر بود. ولی از سال  1/1 تا 0/1اندکی داشت و بین تغییرات 
    ).3؛ شکل 82/0به حداقل میزان خود رسیده است ( 1389-90و در سال 

در این  ).N= 13271; P<0.0012R ;0.92=( داري مالحظه شدبین طول و وزن رابطه قوي معنی  
   برآورد شد.  99/2و  011/0ترتیب هبو شیب خط  مبداءعرض از مقادیر   bوa   معادله

درصد در سال  3/92به  1370- 71درصد در سال  3/102میزان وزن نسبی کفال پوزه باریک از   
درصد برآود شد.  2/104برابر  1380-81کاهش یافت. حداکثر میزان این شاخص در سال  78-1377

به حداقل میزان خود  1389- 90داشت و در سال هاي بعد مقدار آن روند کاهشی ولی در طی سال
   .)4(شکل  درصد رسید 9/76یعنی 
و  28بین متر و دامنه آن سانتی 31طول مطلوب حداکثر طول کفال پوزه باریک مقدار  استفاده ازبا   
متر سانتی 34ها بیش از گ نیز ماهیانی هستند که طول آنزرمولدین ب متر محاسبه شد.سانتی 34
   ).5(شکل  باشدمی

 1379-80 تا 1370- 71 برداريفراوانی ماهیان بالغ در سال بهرهدست آمده هبر اساس نتایج ب  
. در )6(شکل  رسید 1379-80درصد در سال  9کمتر از  بهدرصد  9/52از شدت کاهش یافت و هب

هاي الدر س افزایش ودرصد  4/72حداکثر میزان خود در طی دو دهه اخیر یعنی  به 1382-83سال 
  درصد رسید. 7/28، 1389-90شدت کاهش یافت و در سال هب دوبارهبعد 
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درصد در سال  9/45از که طوريهاي داشته است بفراوانی ماهیان با طول مطلوب نیز روند مشابه  
افزایش  1382-83درصد در سال  4/50کاهش، سپس به  1380-81درصد در سال  8/8به  71-1370

 1378- 79 تا 1370-71هاي در طی سالکاهش یافت.  1389-90درصد در سال  2/25و نهایتا به 
فراوانی مولدین بزرگ بر خالف فراوانی نسبی ماهیان بالغ و ماهیان با طول مطلوب روند تقریبا 

ها به فراوانی آن 1380-81درصد افزایش یافت. ولی در سال  6/10درصد به  9/6افزایشی داشت و از 
شدت افزایش یافت و هفراوانی مولدین بزرگ ب 1386-87 تا 1381- 82هاي سالصفر رسید. در طی 

کاهش  1390-89درصد در سال  6/3درصد متغیر بود و نهایتا میزان این شاخص به  9/23-7/16بین 
) فراوانی ماهیان بالغ، طول ± طور متوسط میانگین (انحراف معیارهبدر طی دو دهه  .)6(شکل  یافت

) ± 7/7و ( 4/30) ± 8/11، (5/39) ± 1/16ترتیب (هبپوزه باریک ن بزرگ ماهی کفال مطلوب و مولدی
  درصد برآورد شد.   2/9
  

  
  ی) و فراوانی نسبی کفال پوزه باریکیو طالکفال پوزه باریک کفال ماهیان (میزان صید  -2شکل 

  1389-90الی  1370-71برداري بهرههاي در سواحل ایران طی سال 
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  خزرسواحل ایران در دریاي در خطاي معیار) ±پوزه باریک (میانگین ضریب چاقی کفال  -3شکل 

  )1389-90الی  1370-71 برداريبهره هاي(سال 
  

  
  ي خزر یامقادیر وزن نسبی کفال پوزه باریک در سواحل ایران در در -4شکل 

  1390الی  1370هاي طی سال
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  در سواحل ایران در دریاي خزر پوزه باریکفال فراوانی طول چنگالی ماهی ک -5شکل 
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بالغ طول مطلوب مولدین بزرگ

  
  طی صید ایراندر  پوزه باریکماهیان بالغ، طول مطلوب و مولدین بزرگ ماهی کفال فراوانی  -6شکل 

  1389-90الی  1370-71برداري هاي بهرهسال 
  

است  ی آب و هوا، تغذیه و ... ممکنیعوامل متعددي از جمله فصول مختلف، موقعیت جغرافیا  
گزارش نمود که ). 2008(پاتیمار،  )2006س، فر( ثیر قرار دهندأضریب چاقی یک ماهی را تحت ت

ثیر رشد گنادها بوده أباشد که فاز اول تحت تتغییرات ضریب چاقی کفال پوزه باریک داراي دو فاز می
مطالعه در فصول سی شده در این برر هايثیر سرما زمستان قرار دارد. تمام نمونهأو فاز دوم تحت ت

گنادها  تغییر اندازهاند و تغییرات میزان ضریب چاقی هر سال ناشی از آوري شدهیز و زمستان جمعپای
) 3باشد. بنابراین کاهش میزان ضریب چاقی ماهی کفال پوزه باریک در طی دو دهه اخیر (شکل نمی
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نین طبق مطالعات انجام شده همچغذا باشد.  به یتواند ناشی از شرایط جوي و دسترسمی احتماال 
 )1996ن، امد (اندرسون و نیرابطه مستقیمی بین چربی موجود در بدن ماهی و وزن نسبی وجود دار

سال اخیر ماهی کفال پوزه  4-5دهد که در طی ) نیز نشان می4بنابراین تغییرات این شاخص (شکل 
عبارت دیگر شدت هوده و یا بباریک نسبت به گذشته الغرتر شده و غذاي کمتري در دسترس آن ب

  .است یافتهکاهش  ماهی تغذیه
اجازه دهید "ه شده، براي شاخص اول یعنی ارایسه شاخص کیفی برداري از ذخایر ماهیان در بهره  
ریزي داشته ماهیان قبل صید حداقل یکبار اجازه تخم درصد 100ست که ا هدف این "ریزي کنندتخم

(فرس،  سازدر مولدین شده و بازسازي مناسب ذخیره ممکن میباشند این عمل باعث حفظ ذخای
را پوزه باریک صید ماهی کفال  درصد 60 ر متوسطوطهب با توجه به نتایج این مطالعه تقریبا ).2004

ها داده نشده است. در این ریزي به آندهند که فرصت حداقل یکبار تخمماهیان نابالغ تشکیل می
. دلیل آن )6(شکل  ) بیشتر از دهه دوم است1370-80الغ در دهه اول (خصوص فراوانی ماهیان ناب

باشد. در دهه سب در استفاده از پره با چشمه مناسب در کیسه تور میسیاست مناکارگیري هباحتماال 
متر میلی 30کمتر از یا احیانا و  30جاي استفاده از فقط یک چشمه هبخصوص پنج سال اخیر) ه(بدوم 

شود. متر در دو دوره زمانی در هر فصل صید استفاده میمیلی 33و  30ز دو چشمه در کیسه، ا
سال  4-5خصوص در هد بیکارگیري این سیاست نقش مهمی در کاهش فراوانی ماهیان نابالغ در صهب

  اخیر داشته است. 
وب ست که ماهیان در دامنه طول مطلا ها رشد کنند) هدف ایندر شاخص دوم (اجازه دهید آن  

همچنین در هدف مدیریت اکوسیستمی منابع شیالتی، صید  .)2004س، فر؛ درصد 100صید شوند (
توان در نیتجه فقط می )،2004چ، (پیکی ریزي شودپایدار باید با حداقل اثر بر روي ذخایر هدف برنامه

در  ).2004س، ؛ فر2000الن، (فرس و بینو داراي طول مطلوب باشندکه  ماهیانی را صید نمود
طی دو دهه اخیر از کل صید  درصد 4/30فقط اند که فراوانی ماهیانی که طول مطلوب داشتهصورتی

  بود. 
کارگیري شیوه هاجازه دهید مولدین بزرگ زنده بمانند)، هدف بر مورد شاخص سوم (یعنی د  

، تعداد دورده نشکار بهگونه صید از مولدین بزرگ نشود. اگر این شیوه بمدیریتی است که منجر به هیچ
-40ین بفراوانی طوري که به باشد،می صید منعکس کننده ساختار سنی و طولی ذخیره مولدین بزرگ در

نیز مولدین بزرگ در صید کفال ماهیان  ).2004(فروس،  باشد نشانگر وضعیت مطلوب ذخیره است 30
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از کل  درصد 30حداقل بیشتر از باید ماهی کفال پوزه باریک د. بنابراین فراوانی مولدین درشت نشومی
برآورد شد  درصد 2/9طور متوسط هها بکه در دو دهه گذشته فراوانی آنباشد در صورتیاین ماهی  صید
مولدین  - 1جمله:  در بقاء یک جمعیت دارند ازمهمی نقش  بزرگماهیان . استن کننده انگربسیار که 

ی قوي یرابطه نما پوزه باریکوري ماهی کفال درشت داراي همآوري بیشتري هستند. بین طول و هم آ
ها هاي مولدین بزرگ درشتر بوده و شانس بقاء الروهاي آنهمچنین تخم ).2008(پاتیمار،  وجود دارد
نشانه شایستگی فردي بوده  رسیدن به سن زیاد معموال  - 2 )1998؛ تریپل، 1997مدال، (سول بیشتر است

گسترش طول عمر و طوالنی شدن دوره  - 3مطلوب هستند.  و این مولدین ذخایري براي گسترش ژن
(کرایگ،  بعدي عمل نماید يعنوان یک محافظ طبیعی در مقابل ناتوانی در بازسازهتواند بتولید مثل می

ه شده ذخایر ماهی کفال پوزه باریک داراي یطور کلی با توجه به نتایج اراهب ).1987؛ بورتون، 1985
خصوص کاهش فراوانی هباشد بنیاز میتوجه خاص براي احیاء ذخایر مورد شرایط نامطلوبی بوده و

 بنابراین براي حفظ و احیا ثري در بازسازي ذخایر داشته باشد.ؤتوان نقش مماهیان نابالغ در صید می
که همه مولدین قادر طوريهتر (ببر استفاده از تور با چشمه بزرگ، عالوهذخایر ماهی کفال پوزه باریک

ریزي باشند)، باید استراتژي مناسبی را اتخاذ نمود که فراوانی مولدین بزرگ در صید ه حداقل یکبار تخمب
  صید اصلی بر روي ماهیان با طول مطلوب متمرکز گردد. به صفر رسیده و

  
  اريسپاسگز

این مطالعه توسط موسسه تحقیقات شیالت ایران مورد حمایت مالی قرار گرفته است. از کلیه   
کاران ارجمند بخش بیولوژي و ارزیابی ذخایر ماهیان در دو پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر هم

که صمیمانه در تهیه هاي داخلی تحقیقات ذخایر آبزیان آب(ساري) و آبزي پروري (انزلی) و مرکز 
  گردد. اند تشکر و قدردانی مینمونه همکاري داشته
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Abstract 2 
 The main objective of the present study was assessment of stock status of 
sharpnose mullet by using indicators of overfishing, condition factor and relative 
weight in Iranian waters of the Caspian Sea during 1991-2011. Three fisheries 
indicators in catch were: 1. percentage of mature fish, with 100% as target; 2. 
percent of specimens with optimum length, with 100% as target; and 3. percentage 
of mega-spawners, with 0% as target. Over this period, the condition factor and 
relative weight had a decreasing trend. The range of length with optimum yield was 
between 28 and 34 cm. The mega-spawner measured as fish a size larger than 34 
cm. According to these three indicators, the percentage of mature (fork length>28 
cm), optimum size and mega-spawners were 8.9-72.4%, 8.8-50.4% and 0%-23.9%, 
and 39.5%±16.1, 30.7%±11.8 and 9.2%±7.7, respectively in average (±S.D).  This 
length structure is a matter of concern. Therefore, for reservation and rebuilt of 
sharpnose mullet in the Caspian Sea, the target would be to all (100%) fish spawn 
at least once, using bigger mesh size in cod end (e.g. 33 mm, during whole fishing 
season), also, the aim would be to implement a fishing strategy that result no (0%) 
mega-spawners being caught, and the main catch focus on optimum length. 
 
Keywords: Sharpnose mullet, Condition factor, Fisheries indicators, Optimum 
length, Caspian Sea 
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