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  1کیدهچ

 کهبوده دریاي خزر هاي با ارزش تجاري یکی از گونه )Rutilus caspicus Yakovlev, 1870( خزرماهی کلمه   
برداري ذخایر این ماهی تحت بهرههاي اخیر در سالهاي گذشته داشته و میزان صید آن نوسانات زیادي را طی دهه

 درهاي تعاونی مستقر از تورهاي پره شرکت نمونه 246نجی ساز زیستحاصل هاي داده .رویه قرار گرفته است بی
نشان داد ماهیان نتایج  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 1393-94جنوب شرقی دریاي خزر در فصل صید سواحل 

 منفیآلومتریک  مادهو ماهی  ایزومتریک نر الگوي رشد ماهی .ندودمتر بسانتی 5/14 -2/31 صید شده در دامنه طولی
 K ،239/1 =Z، 324/0=12/0متر، سانتی 8/41) معادل L∞نهایت (طول بیشناسی، در بررسی پارامترهاي پویایی د.بو
=M ،916/0= F 74/0و =E .کیلوگرم، میزان  417 معادل ترتیبهب 1393سال  در کلمهمیزان بیوماس ماهی  برآورد شد

MSY  رسد می نظر به .بودکیلوگرم  28صید مجاز معادل ن میزاکل که  ، درحالیبرآورد گردیدکیلوگرم  215معادل
ماهیان کلمه از وضعیت مناسبی صید  دست آمده، هبر اساس نتایج باست.  بوده غیرقانونیدر سبد صید صید مابقی 

  برخوردار نیست.
  

  شناسیپارامترهاي پویاییتور پره ساحلی، دریاي خزر، هاي تعاونی شرکت ،ماهی کلمه کلیدي: هاي واژه
 

                                                             
 rasulghorbani@gmail.com  :مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
گونه                                      ً ذخایر ماهیان اقتصادي دریاي خزر، خصوصا   

 )Rutilus caspicus Yakovlev, 1870(بومی کلمه 
هاي با ارزش تجاري بوده و میزان که یکی از گونه

داشته  يادیهاي گذشته نوسانات زصید آن طی دهه
هاي برجسته خانواده کپور از گونهماهی کلمه است. 

اروپا  سرتاسر قاره آسیا و هايماهیان در رودخانه
که میزان صید آن  )1992مستجیر،  (وثوقی و باشد می

 در یک دهه اخیر کاهش قابل توجهی یافته است
  . )1(شکل 

  
  فرم خزري ماهی کلمه دریاي خزر  -1شکل 

  )Fishbaseاه اطالعاتی گ(اقتباس از پای
  

طور وسیعی در دریاي خزر توسعه  هماهی کلمه ب  
      ً                      اخیرا  بخاطر صید بیش از حد وي که به طوریافته 

 هاي درریزي در لیست گونههاي تخم تخریب مکان
این  ).2000ت (عبدلی، معرض تهدید قرار گرفته اس
 20تا  10در بازه حرارتی ماهی در طول زندگی خود 

 کند وریزي میبار تخم 6تا  5 ،گراددرجه سانتی
ریزي این گونه در درجه بیشترین مهاجرت تخم

متر  50عمق  گراد ودرجه سانتی 18تا  14حرارت 
توان میآمار صید از  ).2001د (پیندر، شومشاهده می

تحت کرد که ذخایر این ماهی چنین استنباط 
که فشار صید بطوري ،رویه قرار گرفتهبرداري بی بهره

به کاهش بسیار شدید  ها منجرروي برخی از گونه
 یاي خزر شده استها در سواحل ایرانی در جمعیت آن

 ). آمارهاي ثبت شده در2002 همکاران، نژاد وغنی(
قسمت شمالی دریایی  خصوص صید ماهی کلمه در

هزار تن بوده  100هاي گذشته بیش از خزر در سال
کاهش  1974تا  1971هاي است که این مقدار بین سال

 هزار 5به  1979پایان  که درطوري هب ،چشمگیري داشته
در سواحل جنوبی استان . )1979نداو، (ال تن رسید

 1392 سالدر  تن و 25به میزان  1380 سال گلستان در
 کیلوگرم به روش صید پره گزارش شده است و 390به 

حدود  1394ل سا این استان در صید غیر مجاز آن در
 ).2015زاده و نظري، نقربا( ثبت شده استتن  1/2

د که عمده دهنهاي آماري نشان میتحقیقات و بررسی
هاي اخیر، دالیل کاهش ذخایر این ماهی در سال

جهت تخریب عد شدن شرایط زاد و ولد طبیعی بهنامسا
ایجاد سد بر مسیر مهاجرت ماهیان،  و هارودخانه

افزایش تعداد صیادان  نامنظم بودن صید رسمی و مجاز،
ها، وجود اثرات ودخانهغیرمجاز در دریا و ر

لحاظ آلودگی، عدم حفاظت هاي عمومی بهمسمومیت
و در طول مهاجرت آنها در ها در دریا از ذخایر ماهی

میزان ذخایر آن  ،نین صید قاچاقو همچ هارودخانه
که این ماهی جزء طوريشدت کاهش داده به به

  گردد.اي در معرض تهدید منطقه محسوب میه گونه
) و 1998بر اساس بررسی خواجه و عالقی (1

) در تاالب گمیشان، 2001همکاران ( مطالعات ندافی و
اسفند و فروردین هاي ماهریزي ماهی کلمه در  اوج تخم
تحقیقی که  در) 2002(نژاد و همکاران غنی افتد.اتفاق می
و  بندانیانجام دادند و  1379-1381هاي طی سال
هاي ایرانی ) ذخایر ماهی کلمه را در آب2014( همکاران

صداقت و ابی قرار دادند. جنوب دریاي خزر مورد ارزی
)، 2016پور و همکاران (مهدي) و 2012(همکاران 

برخی خصوصیات ماهی کلمه را در بخش جنوب شرقی 
)، 2011کشیري و همکاران (. دریاي خزر مطالعه کردند

در مناطق انزلی و گمیشان با هاي ماهیان کلمه را جمعیت
دادند.  مورد مطالعه قرار استفاده از نشانگر ریزماهواره

                                                             
1- Unver 



 و همکاران رجب دردي تاتار
  

11 

 و رودخانه دوماهیان کلمه هاي جمعیت )1998( 1آنوور
اساس خصوصیات  برقه لوداوا در منط هدو دریاچ

  مطالعه کردند. مریستیک  موفومتریک و
پایش ذخایر گونه کلمه  به مطالعه وبررسی حاضر   
سنی صید  که در آن ترکیب طولی، وزنی وپردازد می

برآورد ، جمعیت پارامترهاي پویاییبرخی و محاسبه 
گونه کلمه  )MSYحداکثر محصول پایدار ( بیوماس و

  مدنظر قرار گرفته است.صید به منظور مدیریت 
  
  

  مواد و روش کار
این مطالعه در ساحل جنوب شرقی دریاي خزر   

در محدوده شرقی منطقه میانکاله (محدوده استان 
گلستان) تا ساحل گمیشان در استان گلستان (در 

 38تا  36درجه شرقی و  53تا  52افیایی محدوده جغر
تعاونی پره در  21درجه شمالی) انجام شد، که تعداد 

تا  1393ماه  از مهرماهانه برداري طول دوره نمونه
 ندتعاونی صیادي فعال بود 16تعداد  1394 فروردین

  ).2 (شکل

  
  .ره صیادي) از ماهیان استخوانی در محدوده استان گلستانهاي پ(تعاونیبرداري  مناطق نمونهموقعیت  -2شکل 

  

اطالعات مربوط به میزان صید (بر حسب   
هاي صیادي پره کیلوگرم) و تالش صیادي تعاونی

در آوري و جمعبه صورت روزانه توسط ناظرین پره 
. مقدار متوسط گردید هاي مخصوص آمار ثبتفرم

CPUE ر فصل صید ماهانه به ازاي هر تعاونی پره د
و آمار صید هر ساله در طول مدت فصل صید محاسبه 

توالی ده روزه تهیه و در مبه صورت  ماهیان استخوانی
اختیار بخش بازسازي ذخایر مراکز تحقیقاتی هر استان 

پایان یافتن فصل صید ماهیان گیرد که با میقرار 
 کلگیري طول  براي اندازه .گردیداستخوانی، برآورد 

متر و براي میلی 1ن از تخته بیومتري با دقت این ماهیا
گرم  1/0توزین ماهیان از ترازوي دیجیتالی با دقت 

هاي صید، ترکیب سنی صید و دادهاستفاده شد. 
منظور  سنجی صید در مناطق صیادي بههاي زیست داده

تا  1380 سالاي از بررسی پارامترهاي رشد طی دوره
حقیقات شیالت هاي آرشیوي مرکز تاز داده 1394

  گلستان تهیه شد.
ل طوو کل وزن بطه بین آوردن راست د جهت به  
ل با طوط تباوزن در ارمیانگین ات که بیانگر تغییرکل 

، بیسواسنمایی زیر استفاده شد ( از رابطهباشد  مین بد
1993(  

TW=a.TLb  
ضریب ثابت  : a: وزن کل به کیلوگرم؛ TW که در آن:
مقدار  : bمتر؛ کل به سانتی طول : Lنمایی؛  در رابطه

  .نمایی توان در رابطه
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دست آمده حاصل از رابطه  هب bچنانچه مقدار   
داري داشته باشد، رشد اختالف معنی 3توانی، با عدد 

آبزي ناهمگون و چنانچه این اختالف وجود نداشته 
). از 1984رشد آبزي همگون است (پائولی،  ،باشد

دار بودن تفاوت جهت معنی استیودنت تست آزمون
 tچنانچه مقدار  استفاده شد. 3دست آمده با  به bمقدار 

جدول کوچکتر باشد،  tحاصل از رابطه باال از مقدار 
داري وجود ندارد و اگر این مقدار اختالف معنی

دار است. تر از مقدار جدول باشد، اختالف معنیبزرگ
و درجه آزادي  درصد 5اطمینان  سطحاین آزمون در 

1-n .انجام شد  
جهت تعیین ارتباط بین طول و سن از رابطه رشد   

برتاالنفی به صورت زیر استفاده شد غیرفصلی ون
  ):1984(پائولی، 

  برتاالنفی   معادله رشد ون
                                  Lt = L∞ (1-e-k(t-t

0
)) 

  که در آن:
Lt:  در سن  کلطولt متربر حسب سانتی ،k ضریب :
  )year-1د (بر سال رش

L∞:  مجانب در نمودار  کلبینهایت (طول  کلطول
رشد که طول فرضی بوده و آبزي به این طول 

  متررسد) بر حسب سانتی نمی
to سن صفر ماهی (سن فرضی در زمانی که طول :

آبزي صفر باشد که در واقع محل برخورد نمودار رشد 
ر : سن ماهی بt؛ با محور طولی است) بر حسب سال

  حسب سال
با استفاده از رابطه زیر انجام شد  t0محاسبه سن صفر 

  ):1984(پائولی، 
  معادله سن صفر

Log(-t0) = − 0.3922 -0.2752 Log(L∞)-1.038 
Log (k)  

هاي رشد طول بینهایت و جهت مقایسه شاخصه  
ها را تک به  توان آندست آمده، نمی هضریب رشد ب

باید با سایر مطالعات تک با یکدیگر مقایسه کرد؛ بلکه 

رشد این ماهی مقایسه کرد و همچنین جهت ارزیابی 
دست آمده از تست فایم پریم  هصحت محاسبات ب

کنند که داراي رابطه زیر استفاده می )Ф'( مونرو
   ).1998(اسپار و ونما،  باشد می

Ф '   = Log k + 2Log (L∞) 

دست آمده و با استفاده ههاي ببا توجه به شاخص  
آید دست می هب tmaxمعادله ذیل بیشینه سن ماهی  از

  ):1984(پائولی، 
tmax=t0+(3/k)  

 و از رابطه بورتون) Zکل (در محاسبه مرگ و میر  
استفاده گردید که از فرمول زیر ) 1964(هولت 

   دست آمد:  هب
Z= K (L∞-Lmean)/(Lmean-L') 

Lmeanطول میانگین = ،L'  حد پایین اولین گروه =
  پذیر است.ه در برابر ابزار صید آسیبطولی ک

L∞:  مجانب در نمودار  کلبینهایت (طول  کلطول
رشد که طول فرضی بوده و آبزي به این طول 

  متررسد) بر حسب سانتی نمی
k ضریب رشد (بر سال :year-1(  

از رابطه ) M(در محاسبه نرخ مرگ و میر طبیعی   
آزمون زیر استفاده گردید. این رابطه که بر اساس 

هاي رشد و میانگین درجه حرارت رگرسیون شاخص
عنوان یک مدل از  محیطی آب و مرگ و میر طبیعی به

 ):1984(پائولی،  شدطرف پائولی ارائه 
Log(M)=0.0066-0.279Log(L∞)+0.6543 
Log (k) + 0.4634 Log(T) 

  )year-1: نرخ مرگ و میر طبیعی (بر سال M که در آن
Tجه حرارت محیط (درجه : میانگین ساالنه در

  گرادحرارت سطحی آب) بر اساس درجه سانتی
L∞متر که بایستی نهایت بر حسب سانتی: طول بی

  .برحسب طول کل در نظر گرفته شود
حاصل جمع  )Zکل (میر  از آنجا که نرخ مرگ و  
باشد طبیعی و صیادي می هاي مرگ و میرنرخ

)Z=F+Mمیر  )، بنابراین براي محاسبه نرخ مرگ و
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میر طبیعی از نرخ مرگ و میر  صیادي، نرخ مرگ و
  ):1998شود (اسپار و ونما، کل کم می

F = Z – M  
بر دي صیاتقسیم نرخ مرگ و میر  باداري برهنسبت بهر

(اسپار و ونما، مد آست د میر کل بهگ و مرخ نر
1998:(  

E = F / Z  
  MSY  بیشترین میزان تولیدي است که در طی

پایداري توان تولید ذخیره، جمعیت زمان با توجه به 
محیطی مؤثر بر ذخیره پویاي ذخیره و عوامل زیست

آید. حداکثر تولید پایدار، بلندترین نقطه دست می به
منحنی توصیف کننده رابطه بین تالش ماهیگیري 

دست آمده توسط ناوگان  استاندارد و میزان تولید به
ماهیگیري است. سطح تالش ماهیگیري که در 

 آورد بارازمدت بیشترین محصول را به وجود مید
FMSY شود و سطح تولید متناسب با آن نشان داده می

  . شود(حداکثر تولید پایدار) بیان می MSYبه وسیله 
بینی آثار تغییر میزان مدل تامپسون و بل براي پیش  

 ینشود. اتالش صیادي بر صید (یا تولید) استفاده می
 و زيمجا جمعیت تحلیل و تجزیه از دهستفاا با لمد
 از ستهد هر در میر و  گمر و شدر خنر سساا بر
 با که میکند حیاطر را مدلیي، بزآ طولی نیاوافر

 میر و گمر در بضر 1ديعد شاخص یک لعماا
 همچنینو  هندز دهتو میانگین ،تولید انمیز ديصیا

 انمیز نهایت در. نماید محاسبه را لمحصو ارزش
 و هشد جمع هم با طولی مختلف طبقات شتادبر

با  این اساس بر. ددمیگر اجستخرا تولید نهائی انمیز
 امهرکد در نهائی تولید انمیز ديعد شاخص یشافزا

ي محاسباتی نیز افزایش یافته تا جایی که هاولجد از
 تولید در یشیافزا تنها نه قفو شاخص یشافزا با دیگر

 بهرا  نقطه ینا. مییابد کاهش بلکه نشده حاصل

                                                             
1- X (F-Factor) 

نامند (اسپار و می 2ارپاید تولید بیشینه نقطه انعنو
  ). 1998ونما، 

ي هاشاخصبه ط مربوت طالعااتحلیل و تجزیه   
این  3ستافزار فايمنرده از ستفااپویایی جمعیت با 

خایر ذیابی ارزمناسب ي برنامههاافزاري از  برنامه نرم
اوانی طولی به هاي فربندي دادهده که بر اساس طبقهبو

و رسم نمودارها با استفاده از کند تفکیک ماه عمل می
  انجام شد.  20104 ار اکسلفزامبرنامه نر

  
  نتایج

عدد ماهی  168در مجموع تعداد  این بررسیدر   
که ترکیب سنی سنجی قرار گرفت کلمه مورد زیست

که  درحالی .ماهیان شامل صفر تا ده ساله بود
ترین ماهیان طول مسن بزرگترین کوچکترین و
 متر بود.سانتی 1/32 و 5/14ترتیب  همشاهده شده ب

گرم  437تا  7/70کمترین وزن این گروه از ماهیان از 
   ).1(جدول  متغیر بود

متر) و وزن کل در بررسی رابطه طول کل (سانتی  
دست  هب 942/0(گرم) ماهی کلمه، مقدار ضریب تعیین 

وي بین طول و وزن دهنده همبستگی قآمد که نشان
است. مقدار ضریب تعیین رابطه طول و وزن ماهیان 

دست آمد.  هب 901/0و  921/0نر و ماده نیز به ترتیب 
براي کلمه ماهیان نر وزن  -رابطه طول bو  aمیزان 
 91/2و  02/0و براي ماهیان ماده  024/3و  0138/0

محاسبه شد که بر این اساس، الگوي رشد کلمه 
یزومتریک و کلمه ماهیان ماده آلومتریک ماهیان نر ا

  ).1منفی ارزیابی گردید (شکل 

                                                             
2- Maximum Sustainable Yield (MSY)  
3- FiSAT II 
4- Excel 
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  .1393ماهیان کلمه نر و ماده در سنین مختلف در سال  متر)(سانتیطول کل  -1جدول 
  ماده  نر  سن/ جنس

3  03/18  28/19  
4  9/19  94/20  
5  7/20  83/21  
6  27/21  19/23  
7  5/22  09/24  
8  55/22  08/26  
10   -  1/32  

  

  
  .و وزن کل کلمه ماهیان نر و ماده در ساحل جنوب شرقی دریاي خزر کلنمودار رابطه نمایی طول  -1شکل 

  

بر اساس  Zتخمین ضریب مرگ و میر کل   
است، با در نظر  )1964( هولت - ها بورتون روش

گرفتن حد پایین اولین گروه طولی ماهیان کلمه که در 
متر، سانتی 17معادل  پذیر است،برابر ابزار صید آسیب

 239/1مقدار ضریب مرگ و میر صیادي معادل 
به اندازه  Mدر آبزیان مرگ و میر طبیعی  دست آمد. هب

برتاالنفی  معادله ون Kطبیعی خود آبزي و مقدار 
با تأثیر روي طول  Kبستگی دارد، که ضریب رشد 

عمر آبزي باالترین سهم همبستگی را در تعیین میزان 

M رسد که نظر می عالوه چنین به کند. بهبازي می
مرگ و میر طبیعی در ماهیان به طور مستقیم مرتبط با 

گراد درجه سانتی 16درجه حرارت متوسط سطحی 
) برابر با 2012براي دریاي خزر (قربانی و همکاران، 

تخمین ضریب مرگ و در  بر سال محاسبه شد. 364/0
طبیعی از از تفاضل ضریب مرگ و میر (F میر صیادي 

 دست آمد. هبر سال ب 916/0، )ضریب مرگ و میر کل
 74/0با استفاده از فرمول مربوطه برداري نسبت بهره

  .)2(جدول  بر سال محاسبه شد
  

  .1393ماهی کلمه صید شده در سال ها مقادیر پیراسنجه -2جدول 
  مقدار  پیراسنجه    مقدار  پیراسنجه

  E 74/0برداري ضریب بهره    بر سال K  12/0پیراسنجه رشد 
  b  8559/2مقدار     مترسانتی L∞  8/41طول مجانب 

  -t0  766/0    بر سال M  324/0نرخ مرگ و میر طبیعی 
  Ф 32/2 '    بر سال F  916/0نرخ مرگ و میر صیادي 
  کیلوگرم 28  1393میزان صید در سال     بر سال Z   239/1 نرخ مرگ و میر صیادي 
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بر  تامپسون و بل بینیپیش لمد: مدل تامپسون و بل
و  5/0میر صیادي  اساس مقدار ضریب مرگ و

در این محاسبه گردید.  2/0ومیر طبیعی ضریب مرگ
 1393مدل از مقادیر میزان صید ماهی کلمه در سال 

هاي هاي جنوب شرقی دریاي خزر و فراوانیدر آب
برداري شده، تعداد صید در هر یک از طبقات نمونه

  ).3به گردید (جدول طولی محاس

  

  .1393مدل تامپسون و بل در ماهی کلمه جنوب شرقی دریاي خزر در سال محاسبه بر اساس  -3جدول 
طبقات 
  طولی

سن نسبی 
  (سال)

نرخ 
  برداري بهره

ضریب مرگ 
  و میر صیادي

  ضریب مرگ و
  میر طبیعی 

ضریب 
  قیمت

 میانگین بیوماس
  (کیلوگرم)

  محصول
  (کیلوگرم)

16 -15  84/3  027/0  006/0  206/0  1 28 2/0  

17 -16  16/4  126/0  029/0  229/0  1 33 1 

18 -17  5/4  312/0  091/0  291/0  1 8/37  4/3  

19 -18  85/4  495/0  196/0  396/0  1 6/41  2/8  

20 -19  21/5  391/0  129/0  329/0  1 9/44  8/5  

21 -20  59/5  411/0  139/0  339/0  5/1  4/48  7/6  

22 -21  99/5  528/0  223/0  423/0  5/1  6/50  3/11  

23 -22  41/6  657/0  382/0  582/0  5/1  8/49  19 

24 -23  85/6  807/0  836/0  036/1  5/1  5/42  6/35  

25 -24  32/7  863/0  259/1  459/1  5/1  1/29  6/36  

26 -25  81/7  95/0  83/3  03/4  5/1  2/11  9/42  

7/170 417        جمع  
  

با افزایش میزان ضریب مرگ و میر صیادي، میزان   
لید و همچنین ارزش افزایش یافت. این روند تو

پیدا ادامه  5/0افزایشی تا ضریب مرگ و میر صیادي 
و پس از آن با افزایش این ضریب مقدار تولید و  کرد

نتایج نشان داد  .نشان دادهمچنین ارزش روند کاهشی 
که ضریب مرگ و میر بیشینه جهت رسیدن به مقدار 

 دیگر، به عبارتی ،باشد می 5/0بیشینه تولید برابر با 
بر  5/0) برابر با FMSYنرخ مرگ و میر صیادي بیشینه (

باشد. در مقدار بیشینه ضریب مرگ و میر سال می
 215) معادل MSYصیادي، حداکثر تولید پایدار (

 حدود) MEYکیلوگرم و حداکثر ارزش اقتصادي (
   .)4دست آمد (شکل  هواحد ب 316

  
  .ولید و ارزش بر اساس ضرایب مرگ و میر صیادي ماهی کلمه با استفاده از مدل تامپسون و بلنمودار تغییرات ت -4شکل 
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 1383از سال  صید ماهی کلمه به کل صید درصد  
نشــان داده شــده اســت.  5در شــکل  1394تــا ســال 

کلمـه تـا    صید درصد آید،همانگونه که از شکل برمی
رونـد   ً ا  تقریببا توجه به نوساناتی که داشته  1391سال 

بیشترین میـزان   1391سال  وصعودي را پیموده است 
در چنـد سـال اخیـر را نشـان     به کل صید  کلمهصید 

صـید   نسـبت  سیر نزولیشیب تند دهد. پس از آن  می
نیز ادامه داشته اسـت.   1394آغاز شده و تا سال  کلمه

هـاي مختلـف مـاهی در    همچنین میـزان صـید گونـه   
 5در شـکل   1394جنوب شرقی دریاي خزر در سال 

  نشان داده شده است.

  
  .1393تا  1383هاي طی سالبه کل صید صید ماهی کلمه  درصد -5شکل 

  
در  کلمهرهاسازي گونه  وضعیت میزان صید و  
 15هاي ایرانی سواحل جنوبی دریاي خزر در طی آب

هاي سال اخیر حاکی از وجود یک اوج صید در سال
با  1380سال  در پی اوج رهاسازي در 83-1384

پس از دوسال  باشد.سال می سه حدود فاصله زمانی
سازي بچه ماهی در رها 83 و 82هاي طی سال وقفه

 و شروع شد      ًمجددا  84روند رهاسازي از سال کلمه 

با تغییرات صید این ماهی  87تغییرات آن تا سال 
 91تا  89از سال  .ادامه داشت گهماهن     ًریبا قت

سازي میزان وجه تعداد رهارغم افزایش قابل ت علی
 کاهشی را در روندنه تنها افزایش نداشت بلکه  صید،

 رسیدخود به حداقل  1391در سال  پی داشت و
  .)6شکل (

  
  .1393تا  79میزان صید و رهاسازي بچه ماهیان کلمه از سال  -6شکل 

  
نتایج نشان داد که در کل دوره صید مجاز، در   
 ترین میزان صید در دهه، بیش1393تا  1389هاي سال

بود. کمترین میزان صید نیز در  89سوم مهرماه سال 

سوم فروردین  هاي مورد بررسی در دههتمامی سال
  مشاهده شده است.
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   .به تفکیک دهه صیادي 93تا  89هاي میزان صید (کیلوگرم) براي سال -7شکل 

  
 حثب

 يداربرنمونه ايبر که نددار دعتقاا محققین بیشتر  
در  که اردند دجوو شیرو یاو  سیلهو هیچ نبزیااز آ
 .نمایند عمل نتخابیاغیر ،کامل رطو به نناآ ازهندا ردمو
 مناسبی تطالعاا ندامیتو نماهیا طولی نیاوافر یعزتو

و  گمر ،شدر ،جمعیت پویاییشناسی صخصورا در 
در یک جمعیت  .در اختیار قرار دهد ءحیاو ا میر

نی و طولی داراي دامنه ماهی، چنانچه ساختار س
دهنده این است که زیستگاه داراي وسیعی باشد، نشان

  ). 1998ذخیره غذایی کافی است (آونور، 
)، 2016پور و همکاران (بر اساس مطالعات مهدي  

کوچکترین و بزرگترین طول چنگالی ماهیان نر و ماده 
 27و  5/13؛ 5/21 و 5/12ترتیب صید شده به

داقل و حداکثر وزن نر و ماده متر همچنین ح میلی
 .گرم بود 293و  67/43؛ 3/188و  03/29ترتیب  به

را دامنه سنی ماهی کلمه ) 2012(همکاران  غنی نژاد و
همکاران  صداقت و، سال 9تا  1در دهه هفتاد بین 

هاي سالبررسی و براساس سال  6 تا 1بین  )1390(
نی دامنه س) 2015توسط بندانی و همکاران ( 92و  91

بیشترین فراوانی (سال  4تا  1، 91 سال ماهی کلمه در
معادل  92سال  و )درصد 6/42ها با ساله 2مربوط به 

 ها باساله 3یشترین فراوانی مربوط به ب(سال  5تا  1
عوامل زیادي مانند . گزارش گردید )درصد 2/48
، تفاوت میزان برداري بیش از حد (فشار صید)هرهب

یادي و صید برآورد شده هاي صصید ثبتی پره

توانند در تغییرات نتایج بین مناطق مختلف و یا در  می
بر اساس مطالعات    باشند.هاي مختلف اثرگذار میسال

)، ماهیان نر کلمه داراي 2016پور و همکاران (مهدي
الگوي رشد ایزومتریک و ماهیان ماده داراي الگوي 

نر  ماهیاندر بررسی حاضر و رشد آلومتریک مثبت 
داراي الگوي رشد ایزومتریک و ماهیان ماده داراي 

در  bمقادیر بدست آمد. الگوي رشد آلومتریک منفی 
ل و وهاي مختلف، مراحل مختلف بلوغ، فصجنس

همچنین تغییرات شرایط محیطی،  ،نواحی مختلف
فیزیولوژي ماهی، جنسیت، پیشرفت غدد جنسی، 

وش میزان غذاي قابل دسترس در محیط، زمان و ر
    ).1993(بیسواس،  باشد متفاوتبرداري نمونه
 زانیو م L∞  ،kرشد هايشاخص قیتحق نیدر ا  

t0 766/0بر سال و  12/0 متر،یسانت 1/48 بیترت به- 
در  )1393( بندانی و همکاران ، در مطالعهسال
 35/30ترتیب  را به ∞Lمیزان  1392و  1391هاي  سال

براي  t0و  kمقدار . متر محاسبه نمودندسانتی 03/29و 
بر سال و  44/0ترتیب   نیز به 1392و  1391هاي سال

 محاسبه گردید. سال -5/0بر سال و  4/0و  سال -1/0
عوامل بسیاري مانند غذاي قابل دسترس در محیط بر 

 تأثیر طول بینهایت و ضریب رشد تأثیر گذارند که البته
 اتتغییر. ستا ناچیز شدر ضریب براین عامل 

 لطوو  شدر ضریب برنیز  نمازهم محیطییستز
در ). 1964(بورتون و هولت،  است ارتأثیرگذ مجانب

و در  32/2مونرو برابر با  Ǿپژوهش حاضر مقدار 
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) میزان این شاخص 2014بندانی و همکاران ( مطالعه
 52/2و  63/2ترتیب  به 1392و  1391را براي سال 

ین بررسی دست آوردند که با مقدار محاسباتی در ا هب
 مانند محیطیهاي زیستتفاوت همخوانی دارد.

در اختالف برآورد  هغیرو  ماد ا،غذ به یابیستد
  هاي رشد تأثیر بیشتري دارند. شاخصه

در این بررسی مقدار ضریب مرگ و میر طبیعی   
چنانچه در یک  برسال محاسبه شده است. 324/0

محیطی شدیدي اتفاق منطقه مشخص تغییرات زیست
هاي فتد، معموأل میزان مرگ و میر طبیعی طی سالنی

مختلف از روند ثابتی پیروي کرده و میزان آن تقریبأ 
ضریب مرگ و میر صیادي در  ماند.یکسان باقی می

توان می بر سال محاسبه شد که 916/0تحقیق حاضر 
در  کلمهباالیی از ماهیان در این منطقه صید  بیان کرد

زمند کاهش در میزان تالش حال رخ دادن است که نیا
منظور رسیدن به اهداف مدیریت منابع  صیادي به

در بررسی انجام شده توسط بندانی و همکاران  است.
و  1391هاي براي سال Fو  Z ،M) مقادیر 2013(

 7/0، 1بر سال و  52/0و  55/0، 07/1ترتیب  به 1392
طور که مشاهده  همان بر سال محاسبه گردید. 3/0و 
ضریب مرگ و میر طبیعی تفاوت چندانی  شودمی

که ضریب مرگ و میر صیادي و در  نداشته در حالی
نهایت ضریب مرگ و میر کل اختالف زیادي با 

 نهیبه برداري نسبت بهره دارد. 1392و  1391هاي  سال
 است. 5/0)، برابر با 1984( یشده توسط پائول شنهادیپ

 74/0رابر با ب بردارينسبت بهره زانیمطالعه م نیدر ا
 نه،یبه برداريمحاسبه شد که با توجه نسبت بهره

بوده و  5/0از  شتریگفت مقدار محاسبه شده ب توان یم
این مقدار توسط بندانی و  .قرار ندارد یدر اندازه مناسب

بر سال  3/0و  48/0ترتیب  به )2015(همکاران 
مدیران شیالتی بایستی از شرایط  محاسبه شده است.

دي باال که ذخایر را در معرض صید فشار صیا
  اجتناب کنند.  ،دهندقرار می 1رویه بی

میزان صید در  رابطه رهاسازي و، 7 شکلبراساس   
سال پس از رهاسازي  3گونه بنحوي بوده که  این

 دههاوایل مطلوب میزان صید بهبود یافته این روند در 
تا  1390هاي مشهود است ولی در سال   ًمال کا 80

قابل توجه رهاسازي  دا وجود افزایش تعداب 1393
میزان صید نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش یافته 

دلیل پایین بودن وزن رهاسازي  هتواند ب است که می
علت نداشتن امکانات کارگاه  ه    ً  بعضا  ب(بچه ماهیان 

 )،گرم رسید 5/0آب به کمتر از  تکثیر مانند غذا و
کیفی  نظر کمی و یط رودخانه ازنامناسب بودن شرا

پسروي در رودخانه             ً           وري که بعضا  آب دریا باطآب 
 گونه در  تر از همه برداشت اینمهم جریان یافته و

مجاز باشد. ساله توسط دام صیادن غیر دو سنین یک و
 ترتیبهب 1393سال  بیوماس ماهی کلمه در میزان
 215معادل  MSYکیلوگرم، میزان  417 معادل

میزان صید  ،که در کل، درحالیردیدبرآورد گکیلوگرم 
رسد مابقی نظر می به .کیلوگرم بود 28مجاز معادل 

صید هرحال، است. ببوده  غیرمجازصید در سبد صید 
البته  ماهیان کلمه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

با توجه به اهمیت سهم صید غیرمجاز در برداشت از 
ادامه این روند  ،نغیرقابل کنترل بودن آ منابع دریایی و

پی  برداشت، کاهش بیشتر صید را براي سال آینده در
هاي صورت گرفته گذاري اثر سرمایه خواهد داشت و
  .کندسازي ذخایر را خنثی میدر خصوص باز
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