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 Clupeonella cultriventris caspia ارزیابی صید و ذخایر کیلکای معمولی 

 (7981-89در سواحل ایرانی دریای خزر )
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 5چکيده

برداشت این ماهی در سواحل ایرانی دریاي  زیتوده کیلکاي معمولی و سقف قابل ،تغییرات صید پژوهشدر این 

. میزان صید کیلکا در کل سواحل ایرانی دریاي خزر در سال قرار گرفتبررسی مورد  1331و  1331هاي  خزرطی سال
میزان صید در واحد رسیده است.  1331ال تن در س 24510در صد کاهش به  0تن بوده که با  20153معادل  1331

انحراف  ±) میانگین طول چنگالی ماهیهر شناور در هر شب بوده است.  يازا هتن ب 122/2و  115/2ترتیب  هتالش ب
و  5/52ترتیب  همتر، حداقل و حداکثر طول چنگالی ب میلی 3/164±0/16معیار( کیلکاي معمولی در مجموع نر و ماده 

ترین فراوانی  درصد بیش 0/16و  1/11ترتیب با  هسال ب 4و  3 و همواره ماهیان با گروه سنی استبوده متر  میلی 5/131
 و 3/10322ترتیب حدود  هب 1331و  1331هاي  ماهی کیلکاي معمولی در سالاین گونه  میزان ذخایر اند. را داشته

تن( میزان  1/24254و  0/24011ترتیب  هاشتند )بترین میزان ذخایر را د ساله بیش 3و ماهیان  برآورد شدتن  1/14342

. نسبت زیتوده مولدین به کل نیز تخمین زده شد 4/30333و  4/33551ترتیب برابر  هزیتوده مولدین این گونه ب
تن برآورد  13566ماهی با رویکرد احتیاطی این قبول  در صد بود. میزان صید بیولوژیک قابل 0/43و  4/51ترتیب  هب

  F40%و  F0.1در دو نقطه مرگ و میر صیادي در جمعیت این ماهی بیش از نقاط مرجع بیولوژیک  میزانشد. 

برداري بهینه از ذخایر این گونه به  بهره .ن است صید بیش از حد رخ داده است( بوده که به معنی آ16/6و  32/6)
 شود.  مدت منجر می برداشت مستمر و پایداري ذخیره در دراز

 

  کیلکا ماهیانقبول،  ، صید بیولوژیک قابلزیتوده، دریاي خزر دي:کلیهايواژه

                                                 
 aliasgharjanbaz@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *

 پژوهشی-مقالهکاملعلمی

mailto:aliasgharjanbaz@yahoo.com


 5011(پاييز3(،شماره)51برداريوپرورشآبزيان)بهره

 

51

 مقدمه

و  ماهیان تعلق دارند کیلکا ماهیان به خانواده شگ

از جمله ماهیانی هستند که داراي ذخایر غنی در 

باشند. این ماهیان داراي زندگی  دریاي خزر می

 هاي باالئی آب ساکن هستند پالژیک بوده و در الیه

نقطه اوج صید کیلکا ماهیان در (. 1311، کوپریخود)

با صیدي  1311هاي ایرانی دریاي خزر، در سال  آب

هزار تن ثبت شده است که با یک روند  35حدود 

، طی برداري از آن ر میزان صید و بهرهکاهشی شدید د

تن از این  هزار 23 طور متوسط ه، ب1331-35هاي  سال

(. در 1335، رانهمکا وجانباز ماهیان صید شده است )

درصد از  36دوران شکوفایی صید کیلکا بیش از 

 Clupeonella engrauliformisگونه آنچوي  ،صید

اکنون این جایگاه به کیلکاي  همکه  در حالی بوده،

. اختصاص دارد C. cultriventris caspiaمعمولی 

عمق و  کیلکاي معمولی معموالً ساکن مناطق کم

ها باعث شده  یر صیدگاهنزدیک به ساحل است و تغی

هاي  به سال است که برداشت از این ذخیره نسبت

(. 1335، و همکاران جانبازگذشته افزایش یابد )

کاهش صید کیلکا در دریاي خزر منحصر به ایران و 

بخش جنوبی دریاي خزر نبوده، بلکه در سایر 

کشورهاي حاشیه دریاي خزر هم این کاهش دیده 

در که ابی ذخایر کیلکا ماهیان پروژه ارزی درشود.  می

با  (15-10هاي  طی سال)حوزه جنوبی دریاي خزر 

یاب  مجهز به ماهی واستفاده از کشتی تحقیقاتی گیالن 

سه گونه  به اجراء در آمد، زیتوده EK-500علمی 

و زیتوده کیلکاي معمولی هزار تن  1/213کیلکا 

. تمام ذخایر این ماهی زیر تن برآورد شد 23366

قه ساحلی مشاهده شد )پورغالم و همکاران، منط

بر عکس دو گونه آنچوي و چشم درشت،  (.1315

ذخایر کیلکاي معمولی روند افزایشی داشته است و از 

ود به بیش از حد 1314تن در سال  26666تر از  کم

، تن طی دهه گذشته رسید )جانباز و همکاران 36666

واحل در خصوص ذخایر کیلکا ماهیان در س (.1331

دهه اخیر ایرانی مطالعات زیاد دیگري نیز طی سه 

فضلی  ؛1312بشارت و خطیب، ) صورت گرفته است

فضلی  ؛2661 آ ،فضلی و همکاران؛ 1311و بشارت، 

جانباز،  ؛2612جانباز و همکاران، ؛ 2626 ،و همکاران

، 1332، 1336، جانباز و همکاران ؛1331و  1332

مطالعه: ارزیابی  هدف از این (.1335، فضلی ؛1335

هاي  صید و میزان کل ذخایر کیلکاي معمولی طی سال

تغییرات  ،تعیین میزان ذخایر مولدین، 1331 و 1331

ساختار سنی صید در دوره مذکور و بررسی امکان 

دریاي  یبازسازي ذخایر این ماهی در سواحل ایران

برداشت بیش از حد مجاز از ذخایر باشد.  خزر می

تواند لطمه شدیدي به ساختار  میکیلکاي معمولی 

موده و و تبعات و خسارات ها وارد ن جمعیت آن

قابل جبرانی بر جامعه صیادي  ، اجتماعی غیراقتصادي

تواند نقش بسیار  انجام این پژوهش مید. یاوارد نم

ریزي و مدیریت شیالتی بر ذخایر  مهمی در برنامه

کیلکاي معمولی ایفا نموده و در صورت مشاهده 

این عوامل  ،یرامل احتمالی درتخریب و کاهش ذخاعو

هاي مناسب جهت مبارزه با این شناسایی و راهکار

 عوامل را اتخاذ نمود.

 

هاموادوروش

صید کیلکا ماهیان )از جمله کیلکاي معمولی( با 

 2666استفاده از تور قیفی که مجهز به دو عدد المپ 

ازه باشد صورت گرفت. اند واتی در دهانه تور می

متر است.  میلی 1-1چشمه تور از گره تا گره مجاور 

و قطر ه یک دستگاه تور قیفی مجهز بوده هر شناور ب

. متر است 5/2-3 دهانه تور قیفی نیز معموالً

 برداري هر یک الی دو هفته یکبار در سه بندر نمونه

در هر . صورت گرفت ، امیرآباد و انزلیصیادي بابلسر

کیلوگرم از صید چند  3-5د برداري حدو بار نمونه

صورت تصادفی تهیه شد و سپس به  هشناور ب
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کده اکولوژي شسنجی )در دو پژه آزمایشگاه زیست

پروري( منتقل گردید. در  دریاي خزر و آبزي

ها  آزمایشگاه ابتدا ماهی کیلکاي معمولی از سایر گونه

ها بر اساس طبقات طولی  تفکیک شده و سپس نمونه

 بندي شد و ...( طبقه 05-16، 06-05متر ) میلی 5

، تعداد 2345، تعداد نرها = 12112تعداد کل = )

. جنسیت ماهی با چشم غیر مسلح )با (3221ها =  ماده

شکافتن شکم ماهی( تعیین شد و در نهایت تعداد نر 

ها در هر طبقه  گرم( آن 1/6و ماده و وزن )با دقت 

ز طولی مشخص و ثبت شد. تعیین سن با استفاده ا

اتولیت انجام شد. در هر فصل از هر طبقه طولی  

 1331و  1331در سال  جمعاً) اتولیت تهیه شد

ها را در  ( اتولیتقطعه اتولیت 240و  313ترتیب  هب

داخل پلیت مخصوص حاوي گلیسیرین قرار داده و با 

ایطی که نور از باال تابانده استفاده از بینی کوالر در شر

چیلتون و ) تعیین سن شد ود،و زمینه آن مشکی ب شده

از  (S) براي محاسبه ضریب بقاء (.1312بمیش، 

( استفاده شده و Catch curveروش منحنی صید )

زیر محاسبه شد  رابطهسپس ضریب مرگ و میر کل از 

 : (1315ریکر، )
 

LnSZ  
 

براي محاسبه ضریب مرگ و میر طبیعی از مدل 

ZM  ژنگ و مگري، ) فاده شدزیر است رابطهو از

2660:) 

شیب خط در رابطه طول  bمرگ و میر طبیعی،  M ،که

طول در  t0ضریب رشد ساالنه،  Kچنگالی و وزن، 

 .باشد می( Critical age)سن بحرانی  tmbسن صفر و 
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چنین براي محاسبه ضرایب مرگ و میر صیادي  هم

(F) برداري و نرخ بهره (E)  زیر استفاده  هاي رابطهاز

 :(1303، )کینگ شد
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براي برآورد میزان ذخایر کیلکاي معمولی از روش 

 (Biomass-based cohort analysisآنالیز کوهورت )

که در این (. 1311ژنگ و سولیوان، )استفاده شد 

ین سال و آخرین رروش براي محاسبه زیتوده در آخ
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، tصید در سن  t ،Ctدر سن  زیتوده Bt ها، آنکه در 

Ft  آخرین سالمرگ و میر صیادي ،Gj  ضریب رشد

و سن  i+1زیتوده در سال  t ،Bi+1 j+1اي در سن  لحظه

j+1،Cij   صید در سالi  و سنj ،Fij  ضریب مرگ و

وزن ماهی  j، Wjو سن  iاي در سال  میر صیادي لحظه

 . j+1ماهی در  وزن j ،Wj+1در سن 

وده مولدین، فراوانی نسبی ماهیان براي محاسبه زیت

ترتیب  هسال ب 3و + 2، +1هاي سنی + بالغ در گروه

  درصد 166تر  و براي مسن 01/6و  26/6، 61/6
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  براي تعیین (.1330، گرفته شد )فضلیدر نظر 

 سن در اولین صید اپتیمم مرگ و میر صیادي و 

(age at first capture و تخمین نقطه مرجع ) 

F0.1 و F40% استفاده شد (1351، )بورتون و هولت از .

قبول  براي محاسبه و تعیین صید بیولوژیک قابل

(ABC=Acceptable Biological Catch از )

بندي پنج ردیفی استفاده گردید که روشی  سیستم طبقه

تغییر شکل داده شده از سیستم شش ردیفه طرحی 

 در اقیانوس آرام شمالیبراي مدیریت شیالتی آمریکا 

ضریب مرگ و میر  FABC (.1331باشد )آنون،  می

هاي  تعیین شده با استفاده از داده ABC اي براي لحظه

 tLسن ریکروئت و  r موجود و وضعیت ذخیره،

باشد. براي تجزیه و تحلیل  حداکثر سن ماهی می

 2613 افزارهاي منظور رسم نمودارها از نرم هها و ب داده

 استفاده شد.  
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نتايج

میزان صید، تالش صیادي و صید در واحد تالالش  

کیلکا ماهیان درکل سواحل ایرانی دریاي خزر در سال 

شالناور در   3336، تالن  20153ترتیب معالادل   هب 1331

هر شناور در هالر شالب    يازا هتن صید ب 115/2شب و 

 3632تن،  24510ترتیب معادل  هنیز ب 1331و در سال 

هر شناور در  يازا هتن صید ب 122/2 شناور در شب و

 هر شب بوده است.  

سنجی انجام شده در کالل سالواحل    براساس زیست

(، میانگین طالول  1331-31هاي مورد مطالعه ) طی سال

انحراف معیار( کیلکاي معمالولی در   ±) چنگالی ماهی

متالر، حالداقل و    میلالی  3/164±0/16مجموع نر و ماده 

متر  میلی 5/131و  5/52ترتیب  هحداکثر طول چنگالی ب

درصد فراوانالی(   4/10با بوده است و جمعیت غالب )

. متر تعلق داشت میلی 5/32-5/111هاي طولی  به گروه

گالرم، حالداقل    4/3±3/2میانگین وزن این ماهی برابالر  

 گالالالالالالرم  1/20گالالالالالالرم و حالالالالالالداکثر   32/6وزن 

 درصالد فراوانالی باله دامناله      4/33 و حالدود بوده اسالت  

میانگین طالول چنگالالی    شت.گرم تعلق دا 0-12وزنی 

متر، حالداقل و   میلی 165±1/3 انحراف معیار( نرها ±)

 متالر  میلی 5/132و 5/01ترتیب  هحداکثر طول چنگالی ب

 3/2گرم، حالداقل وزن   1/3±1/2و میانگین وزن برابر 

. میالانگین طالول   گرم بالوده اسالت   1/10گرم و حداکثر 

 2/164±1/16هالا   در مالاده انحراف معیالار(   ±چنگالی )

ترتیالب   همتر، حداقل و حالداکثر طالول چنگالالی بال     میلی

 4/3±4/2 و میانگین وزن برابر متر میلی 5/131و  5/51

گرم بوده  1/20گرم و حداکثر  32/6گرم، حداقل وزن 

 .(2 و 1 هاي شکل) است

دهد جمعیالت کیلکالاي معمالولی در     نتایج نشان می

سال  0تا  1گروه سنی شامل  0از  1331-31هاي  سال

 جمعالاً  1331و  1331هاي  شده است. در سالتشکیل 

تالرین فراوانالی را    سال بیش 4و  3 ماهیان با گروه سنی

درصد( ولالی فراوانالی    0/16، 1/11ترتیب  هاند )ب داشته

 سالالاله یکسالالان بالالوده اسالالت    2تالالا  1ماهیالالان جالالوان  

(. در ترکیالب سالنی   3( )شالکل  =553nصالد( ) در 1/1)

 1331صید تجاري مالاهی کیلکالاي معمالولی در سالال     

 تالرین( و ماهیالان    تالن )کالم   1/31سالاله فقالط    1ماهیان 

خود  هترین( میزان صید را ب تن )بیش 3/11452ساله  4

سالاله   1نیالز ماهیالان    1331اختصاص دادند. در سالال  

تالالن  4/3230سالالاله  3تالالرین و ماهیالالان  تالالن، کالالم 0/01

(. میالزان  4)شالکل   تالرین میالزان صالید را داشالتند     بیش

بالرداري   هاي بهره سالذخایر ماهی کیلکاي معمولی در 

 1/14342و  3/10322 ترتیب حالدود  هب 1331و  1331

ماهیالان   1331و  1331، در هر دو سال تن برآورد شد

تالرین میالزان ذخالایر را     ساله کیلکاي معمالولی بالیش   3

تالالالن( و  1/24254و  0/24011ترتیالالب   هداشالالتند )بالال  

و  1/142بالا  ترتیب  هساله ب 0ترین ذخایر به ماهیان  کم

(. بالا ضالرب فروانالی    5شکل تعلق داشت )تن  4/512
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بلالالود در سالالنین مختلالالف در میالالزان زیتالالوده، زیتالالوده  

 1331برداري  هاي بهره مولدین محاسبه شد که در سال

تن بالود.   4/30333و  4/33551ترتیب برابر  هب 1331و 

و  4/51ترتیالب   هنسبت زیتوده مولدین باله کالل نیالز بال    

 .  برآورد شددرصد  0/43

 




.1981-89هايایرانیدریايخزرفراوانیطولیکیلکايمعمولیجنسنردرآبتوزیع-1شکل

 

 


.1981-89هايایرانیدریايخزرتوزیعفراوانیطولیکیلکايمعمولیجنسمادهدرآب-2شکل
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 .1981-89هايترکیبسنیکیلکايمعمولیدرکلدریايخزرطیسال-9شکل

 

 1331و  1331در سالال  بالرداري   میزان نالرخ بهالره  

بالرآورد شالد.    55/6 و جمعاً 543/6و  504/6ترتیب  هب

موقعیت مرگ و میر صیادي ماهی کیلکالاي   0 در شکل

احیالاء نسالبت    يازا همعمولی با توجه به منحنی تولید ب

به سطوح مختلف سن در اولین صالید و مالرگ و میالر    

احیالاء در سالال    يازا هدهد. تولید بال  صیادي را نشان می

در  5/1گرم با مرگ و میر صیادي  1حدود  31-1331

. نقالاط مرجالع بیولوژیالک مالاهی کیلکالاي      تسال اسال 

و  32/6یالالب ترت هبالال F40%و  F0.1معمالالولی در دو نقطالاله 

موقعیت فعلی سن در اولین  .بر سال برآورد شد 16/6

باشد. با توجه به ایالن نتالایج، مالرگ و     صید مناسب می

مرجالع  بالیش از نقالاط    1331-31میر صیادي در سالال  

، یعنی میالزان مالرگ و میالر صالیادي در     بیولوژیک بوده

بیش از حد بوده و صالید بالیش از رخ داده    31-1331

 است.

 

 

    

    

    

    

     

     

     

      

        

  
 

 
 

  
 

 

   

 
.(1981-89)میزانصیددرسنینمختلفماهیکیلکايمعمولیدرسواحلایرانیدریايخزر-4شکل
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.(1981-89)دریايخزرمیزانذخایرکیلکايمعمولیدرسنینمختلفدرسواحلایرانی-5شکل
 

 

 
 (yr-1ماهیگیري)مرگومیر

.=yr4/2tcهايایرانیدریايخزربرايبرآوردنقاطمرجعبیولوژیکومرگومیرصیاديدرماهیکیلکايمعمولیدرآب-6شکل

هانیزآوردهشدهاست.؛برحسبگرم(ودرصدآنSPRچنینزیتودهمولدیندررکروئیت)هم

FcurrentومرگومیرصیاديF40%وF0.1،نقاطمرجعبیولوژیک=YPRاحیاء=يازاهولیدبتتوضیح:

 
( این ABC)قبول بیولوژیک  ترین صید قابل کم

تن  26566ترین میزان آن  تن و بیش 13566ماهی 

ترین  کم دبرآورد شده است که در رویکرد احتیاطی بای

صید  پژوهشاین  آن انتخاب گردد. بنابراین در

تن تعیین  13566ک این ماهی یقبول بیولوژ قابل

.گردد می

 بحث

ها در یک جمعیت براي  بررسی سن و رشد نمونه

خصوص پویایی  هها و ب درک بیولوژي عمومی گونه

هایی که در معرض  جمعیت اساسی بوده و براي گونه

، دارند براي تخمین نرخ مرگ و میر برداري قرار بهره

تعیین سن در اولین صید و سن در اولین رسیدگی 
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 باشد جنسی و نیز براي ارزیابی ذخایر بنیادي می

 ها نشان داد که  بررسی .(1332اسپاره و ونما، )

ترین فراوانی را  بیش 1313و  1311هاي  در سال

به خود اختصاص دادند  ساله 2و + 1+ ماهیان جوان

انی این گروه از فراودرصد(.  3/41و  3/41ترتیب  ه)ب

در  صد ودر 11حدود  1316-36هاي  ماهیان بین سال

صد صید را تشکیل در 3/16سال اخیر نیز حدود  1

مبنی  هایی پژوهشاند. در دهه اخیر با اعمال نظر  داده

بر اهمیت حفظ و بقاء ماهیان نابالغ جهت احیا، ترمیم 

تر مسئولین  و بازسازي ذخایر و عنایت و توجه بیش

موقع  هدر نهایت همکاري مناسب و ب ی استانی وشیالت

هایی که در آن فراوانی  صیادان کیلکا گیر، صید در ماه

هاي مرداد و  یابد یعنی ماه ماهیان نابالغ افزایش می

با  1316گردد. از سال  شهریور تعطیل اعالم می

 0و + 5انی ماهیان مسن +محدودیت دامنه سنی فراو

صد صید را در 26حدود  16ساله نیز که قبل از سال 

 1331-31 و 1311-36هاي  داده در سال تشکیل می

صد کاهش یافته است. از در 5/13و  1/3ترتیب به  هب

 1316ساله که قبل از سال  4و + 3ماهیان + طرفی

هاي  دادند در سال صد صید را تشکیل میدر 56حدود 

صد صید را در 02-12بعد همواره غالب بوده و بین 

اند. در مطالعه حاضر یعنی  اختصاص داده خود هرا ب

درصد در  4/13ز این ماهیان با فراوانی نی 31-1331

و صد در 34/6ساله  1+، ماهیان جوان صید غالب بوده

صد صید را تشکیل در 4/1ساله نیز  0ماهیان مسن +

رود که وضعیت ماهیان  اند. بنابراین انتظار می داده

در دریا مناسب ر ذخیره اصلی ساله د 2و  1جوان 

کند  یید میأله را تأها این مس . نتایج بررسیباشد

 2/42که فراوانی این دسته از ماهیان حدود  طوري هب

درصد مربوط  2/52دهد.  درصد ذخیره را تشکیل می

صد در 0/5یعنی  هساله و بقی 4تا  3به فراوانی ماهیان 

 باشد.  ساله می 0و  5مربوط به ماهیان 

ز دیدگاه متفاوتی کاي معمولی اتغییرات صید کیل

. این تغییرات بر اساس آمارنامه قابل بررسی است

ره زمانی اداره کل شیالت مازندران و گیالن در دو دو

هاي  : در دوره اول بین سالمتفاوت بدین شرح است

درصد صید در اعماق  1طور متوسط  که به 11-1311

 میزان صید گرفت متر صورت می 46تر از  ساحلی کم

هزار تن بوده است. در  13کیلکاي معمولی حداکثر 

، میزان صید در اعماق 1312-32 هاي ، سالدوره دوم

موجب  درصد رسیده که این امر 46ساحلی به حدود 

 21معمولی در صید تا  رشد و افزایش سهم کیلکاي

طور میانگین  هب 1333-30هاي  ، در سالهزار تن شد

دالیل عمده تغییر  زتن از این گونه صید شد. ا 22066

طور که اشاره شد کاهش تراکم  جایگاه صیادي همان

ویژه آنچوي در اعماق باال بوده  هگونه اصلی کیلکا ب

رغم افزایش شاخص صید در واحد تالش  است. علی

تواند ناشی از تغییر جایگاه  که یکی از دالیل آن می

برداري از ذخایر این  صیادي باشد، محاسبه نرخ بهره

برداري  دهد. نرخ بهره نتایج مطلوبی را نشان نمی گونه

 1315-10هاي  از ذخایر کیلکاي معمولی فقط در سال

( بوده و طبق 42/6و  33/6) 5/6تر از  کم 1311-12و 

برداري از ذخایر  ، بهره(1313، )گولند نظر پیشنهادي

این گونه میزان مطلوبی داشته است. اگر چه در برخی 

  نیز 5/6برداري  نرخ بهرهمنابع آمده است که 

موجب کاهش فراوانی ذخایر ماهیان پالژیک شده و 

 برداري مناسب از ذخایر باید  پیشنهاد شد که بهره

 (. از نظر تئوریک این 1332)پاترسون،  باشد 4/6

برداشت را در پی دارد. نرخ  برداري حداکثر نرخ بهره

 52/6-15/6به بعد بین  1313برداري از سال  بهره

بین  1331تا  1333( و از 1332جانباز، تغیر بوده )م

برآورد شد.  55/6و در مطالعه اخیر نیز  1/6-54/6

چون  هاي اخیر هم این گونه نیز در سال بنابراین ذخایر

هاي کیلکا ماهیان با بحران صید بیرویه  دیگر گونه

با مشاهده  ها پژوهشنتایج این . مواجه شده است
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ی کیلکاي معمولی و در نتیجه روند رو به رشد فراوان

هاي اخیر  افزایش صید و صید در واحد تالش در سال

که میانگین شاخص کیفی ذخیره  طوري همنطبق است. ب

یعنی صید در واحد تالش کیلکاي معمولی قبل از 

( در مقایسه 1315-13دار در دریاي خزر ) ورود شانه

 داري را نشان ( افزایش معنی1316-31با بعد از آن )

تن  11/6-5/3و  61/6-06/6به ترتیب بین ) دهد می

 . هر شناور( يازا هب

میزان زیتوده کل و مولدین نیز روندي مشابه صید 

که میزان زیتوده  طوري هدر واحد تالش داشته است. ب

همواره روندي 1311الی  1310هاي  کل در سال

. تن رسید 113101تن به  23111و از افزایشی داشته 

بعد ذخایر این گونه کاهش را ه ب 1313 اما از سال

 1331و  1331 هاي که در سال طوري هدهد ب نشان می

تن برآورد شد. میزان  14343و  10323ترتیب  هب

روندي  1331الی  1310زیتوده مولدین نیز از سال 

تن رسید.  41330تن به  1445افزایشی داشته و از 

زیتوده  ولی مانند زیتوده کل، روندي نزولی در میزان

که میزان زیتوده مولدین  طوري همولدین مشاهده شد ب

و  33551ترتیب  هب 1331و  1331 هاي در سال

فراوانی نسبی زیتوده مولدین  .تن بوده است 30333

 1336الی  1310هاي  نسبت به زیتوده کل که در سال

 در سال  درصد 56 بود به تقریباً درصد 35حدود 

هاي  در سال عبارت دیگر هافزایش یافت. ب 31-1331

  .گردند تدریج در صید غالب می هاخیر مولدین ب

 

گيريکلینتيجه

میزان صید این گونه در سواحل ایران در ده سال 

که تن بوده  23533±1311 طور میانگین هاخیر ب

تن  13566قبول بیولوژبک یعنی  تر از صید قابل بیش

از  که در واقع میزان قابل برداشت مجازباشد  می

برداري بهینه  رعایت نشده است. بهرهاین ماهی ذخایر 

از ذخایر این گونه به برداشت مستمر و پایداري 

 شود.  مدت منجر می ذخیره در دراز
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