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ارزیابی صید و ذخایر کیلکای معمولی Clupeonella cultriventris caspia
در سواحل ایرانی دریای خزر ()7981-89
2
،محمدعلیافراییبندپی،3فرامرزباقرزادهافروزی،4

علیاصغرجانباز*،1حسنفضلی


غالمرضارازقیان4وکامبیزخدمتی5
1کارشناسارشد سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر ،ایران ،ساري،
2دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر ،ساري ،ایران،
3استادیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر ،ساري ،ایران،
4کارشناس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر ،ساري ،ایران،
5کارشناسارشد سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،پژوهشکده آبزيپروري آبهاي داخلی ،انزلی ،ایران
تاریخ دریافت1333/12/60 :؛ تاریخ پذیرش1466/60/63 :
5

چکيده
در این پژوهش تغییرات صید ،زیتوده کیلکاي معمولی و سقف قابلبرداشت این ماهی در سواحل ایرانی دریاي
خزرطی سالهاي  1331و  1331مورد بررسی قرار گرفت .میزان صید کیلکا در کل سواحل ایرانی دریاي خزر در سال
 1331معادل  20153تن بوده که با  0در صد کاهش به  24510تن در سال  1331رسیده است .میزان صید در واحد
تالش بهترتیب  2/115و  2/122تن بهازاي هر شناور در هر شب بوده است .میانگین طول چنگالی ماهی ( ±انحراف
معیار) کیلکاي معمولی در مجموع نر و ماده  164/3±16/0میلیمتر ،حداقل و حداکثر طول چنگالی بهترتیب  52/5و
 131/5میلیمتر بوده است و همواره ماهیان با گروه سنی  3و  4سال بهترتیب با  11/1و  16/0درصد بیشترین فراوانی
را داشتهاند .میزان ذخایر این گونه ماهی کیلکاي معمولی در سالهاي  1331و  1331بهترتیب حدود  10322/3و
 14342/1تن برآورد شد و ماهیان  3ساله بیشترین میزان ذخایر را داشتند (بهترتیب  24011/0و  24254/1تن) میزان
زیتوده مولدین این گونه بهترتیب برابر  33551/4و  30333/4تخمین زده شد .نسبت زیتوده مولدین به کل نیز
بهترتیب  51/4و  43/0در صد بود .میزان صید بیولوژیک قابلقبول این ماهی با رویکرد احتیاطی  13566تن برآورد
شد .میزان مرگ و میر صیادي در جمعیت این ماهی بیش از نقاط مرجع بیولوژیک در دو نقطه  F0.1و F40%

( 6/32و  )6/16بوده که به معنی آن است صید بیش از حد رخ داده است .بهرهبرداري بهینه از ذخایر این گونه به
برداشت مستمر و پایداري ذخیره در درازمدت منجر میشود.
واژههايکلیدي :دریاي خزر ،زیتوده ،صید بیولوژیک قابلقبول ،کیلکا ماهیان

* مسئول مکاتبهaliasgharjanbaz@yahoo.com :
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 .)1331در خصوص ذخایر کیلکا ماهیان در سواحل

مقدمه
کیلکا ماهیان به خانواده شگماهیان تعلق دارند و

ایرانی مطالعات زیاد دیگري نیز طی سه دهه اخیر

از جمله ماهیانی هستند که داراي ذخایر غنی در

صورت گرفته است (بشارت و خطیب1312 ،؛ فضلی

دریاي خزر میباشند .این ماهیان داراي زندگی

و بشارت1311 ،؛ فضلی و همکاران ،آ 2661؛ فضلی

پالژیک بوده و در الیههاي باالئی آب ساکن هستند

و همکاران2626 ،؛ جانباز و همکاران2612 ،؛ جانباز،

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

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

آبهاي ایرانی دریاي خزر ،در سال  1311با صیدي

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

حدود  35هزار تن ثبت شده است که با یک روند

صید و میزان کل ذخایر کیلکاي معمولی طی سالهاي

کاهشی شدید در میزان صید و بهرهبرداري از آن ،طی

 1331و  ،1331تعیین میزان ذخایر مولدین ،تغییرات

سالهاي  ،1331-35بهطور متوسط  23هزار تن از این

ساختار سنی صید در دوره مذکور و بررسی امکان

ماهیان صید شده است (جانباز و همکاران .)1335 ،در

بازسازي ذخایر این ماهی در سواحل ایرانی دریاي

دوران شکوفایی صید کیلکا بیش از  36درصد از

خزر میباشد .برداشت بیش از حد مجاز از ذخایر

صید ،گونه آنچوي Clupeonella engrauliformis

کیلکاي معمولی میتواند لطمه شدیدي به ساختار

بوده ،در حالیکه هماکنون این جایگاه به کیلکاي

جمعیت آنها وارد نموده و و تبعات و خسارات

معمولی  C. cultriventris caspiaاختصاص دارد.

اقتصادي ،اجتماعی غیرقابل جبرانی بر جامعه صیادي

کیلکاي معمولی معموالً ساکن مناطق کمعمق و

وارد نماید .انجام این پژوهش میتواند نقش بسیار

نزدیک به ساحل است و تغییر صیدگاهها باعث شده

مهمی در برنامهریزي و مدیریت شیالتی بر ذخایر

است که برداشت از این ذخیره نسبت به سالهاي

کیلکاي معمولی ایفا نموده و در صورت مشاهده

گذشته افزایش یابد (جانباز و همکاران.)1335 ،

عوامل احتمالی درتخریب و کاهش ذخایر ،این عوامل

کاهش صید کیلکا در دریاي خزر منحصر به ایران و

شناسایی و راهکارهاي مناسب جهت مبارزه با این

بخش جنوبی دریاي خزر نبوده ،بلکه در سایر

عوامل را اتخاذ نمود.

کشورهاي حاشیه دریاي خزر هم این کاهش دیده
میشود .در پروژه ارزیابی ذخایر کیلکا ماهیان که در

موادوروشها

صید کیلکا ماهیان (از جمله کیلکاي معمولی) با

استفاده از کشتی تحقیقاتی گیالن و مجهز به ماهییاب

استفاده از تور قیفی که مجهز به دو عدد المپ 2666

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

واتی در دهانه تور میباشد صورت گرفت .اندازه

کیلکا  213/1هزار تن و زیتوده کیلکاي معمولی

چشمه تور از گره تا گره مجاور  1-1میلیمتر است.

 23366تن برآورد شد .تمام ذخایر این ماهی زیر

هر شناور به یک دستگاه تور قیفی مجهز بوده و قطر

منطقه ساحلی مشاهده شد (پورغالم و همکاران،

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

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

نمونهبرداري هر یک الی دو هفته یکبار در سه بندر

حوزه جنوبی دریاي خزر (طی سالهاي  )15-10با

صیادي بابلسر ،امیرآباد و انزلی صورت گرفت .در هر

ذخایر کیلکاي معمولی روند افزایشی داشته است و از

بار نمونهبرداري حدود  3-5کیلوگرم از صید چند

کمتر از  26666تن در سال  1314به بیش از حدود

شناور بهصورت تصادفی تهیه شد و سپس به

 36666تن طی دهه گذشته رسید (جانباز و همکاران،
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آزمایشگاه زیستسنجی (در دو پژهشکده اکولوژي

F
Z

آزمایشگاه ابتدا ماهی کیلکاي معمولی از سایر گونهها

F Z M

دریاي خزر و آبزيپروري) منتقل گردید .در

E

تفکیک شده و سپس نمونهها بر اساس طبقات طولی
 5میلیمتر ( 05-16 ،06-05و  )...طبقهبندي شد

براي برآورد میزان ذخایر کیلکاي معمولی از روش

(تعداد کل =  ،12112تعداد نرها =  ،2345تعداد

آنالیز کوهورت ()Biomass-based cohort analysis

مادهها =  .)3221جنسیت ماهی با چشم غیر مسلح (با

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

شکافتن شکم ماهی) تعیین شد و در نهایت تعداد نر

روش براي محاسبه زیتوده در آخرین سال و آخرین

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

کالس سنی از رابطه زیر:

طولی مشخص و ثبت شد .تعیین سن با استفاده از

) Ct ( Ft  M  Gt
) ) Ft (1  e ( Ft  M Gt

اتولیت انجام شد .در هر فصل از هر طبقه طولی
اتولیت تهیه شد (جمعاً در سال  1331و 1331
بهترتیب  313و  240قطعه اتولیت) اتولیتها را در

Bt 

و براي سایر سنین از رابطه:

داخل پلیت مخصوص حاوي گلیسیرین قرار داده و با
استفاده از بینی کوالر در شرایطی که نور از باال تابانده

( M G j ) / 2

 Cij e

) ( M G j

Bij  Bi 1 j 1e

شده و زمینه آن مشکی بود ،تعیین سن شد (چیلتون و
بمیش .)1312 ،براي محاسبه ضریب بقاء ( )Sاز

و همچنین براي مرگ و میر صیادي لحظهاي از

روش منحنی صید ( )Catch curveاستفاده شده و

رابطه زیر استفاده شد:

سپس ضریب مرگ و میر کل از رابطه زیر محاسبه شد
)  M  Gj

(ریکر:)1315 ،

Bij
Bi 1 j 1

(Fij  ln

Z   LnS
W j 1
(G j  ln
)
Wj

براي محاسبه ضریب مرگ و میر طبیعی از مدل
 ZMو از رابطه زیر استفاده شد (ژنگ و مگري،
:)2660

که در آنها Bt ،زیتوده در سن  Ct ،tصید در سن ،t

که M ،مرگ و میر طبیعی b ،شیب خط در رابطه طول

 Ftمرگ و میر صیادي آخرین سال Gj ،ضریب رشد

چنگالی و وزن K ،ضریب رشد ساالنه t0 ،طول در

لحظهاي در سن  Bi+1 j+1 ،tزیتوده در سال  i+1و سن

سن صفر و  tmbسن بحرانی ( )Critical ageمیباشد.

 Cij ،j+1صید در سال  iو سن  Fij ،jضریب مرگ و

bK
1

) k ( t mb t 0

e

میر صیادي لحظهاي در سال  iو سن  Wj ،jوزن ماهی

M

در سن  Wj+1 ،jوزن ماهی در . j+1
براي محاسبه زیتوده مولدین ،فراوانی نسبی ماهیان

همچنین براي محاسبه ضرایب مرگ و میر صیادي

بالغ در گروههاي سنی  2+ ،1+و  3+سال بهترتیب

( )Fو نرخ بهرهبرداري ( )Eاز رابطههاي زیر استفاده

 6/26 ،6/61و  6/01و براي مسنتر  166درصد

شد (کینگ:)1303 ،
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در نظر گرفته شد (فضلی .)1330 ،براي تعیین

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

اپتیمم مرگ و میر صیادي و سن در اولین صید

وزن  6/32گالالالالالالرم و حالالالالالالداکثر  20/1گالالالالالالرم

( )age at first captureو تخمین نقطه مرجع

بوده اسالت و حالدود  33/4درصالد فراوانالی باله دامناله

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

وزنی  0-12گرم تعلق داشت .میانگین طالول چنگالالی

براي محاسبه و تعیین صید بیولوژیک قابلقبول

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

( )ABC=Acceptable Biological Catchاز

حداکثر طول چنگالی بهترتیب 01/5و  132/5میلیمتالر

سیستم طبقهبندي پنج ردیفی استفاده گردید که روشی

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

تغییر شکل داده شده از سیستم شش ردیفه طرحی

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

براي مدیریت شیالتی آمریکا در اقیانوس آرام شمالی

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

میباشد (آنون FABC .)1331 ،ضریب مرگ و میر

میلیمتر ،حداقل و حالداکثر طالول چنگالالی بالهترتیالب

لحظهاي براي  ABCتعیین شده با استفاده از دادههاي

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

موجود و وضعیت ذخیره r ،سن ریکروئت و tL

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

حداکثر سن ماهی میباشد .براي تجزیه و تحلیل

است (شکلهاي  1و .)2
نتایج نشان میدهد جمعیالت کیلکالاي معمالولی در

دادهها و بهمنظور رسم نمودارها از نرمافزارهاي 2613
استفاده شد.
) ) (1  e ( M  FABC

سالهاي  1331-31از  0گروه سنی شامل  1تا  0سال
tL

BF

 M i FABC

ABC

i  r 1

تشکیل شده است .در سالهاي  1331و  1331جمعالاً

ABC  ABCr 

ماهیان با گروه سنی  3و  4سال بیشتالرین فراوانالی را
داشتهاند (بهترتیب  16/0 ،11/1درصد) ولالی فراوانالی
ماهیالالان جالالوان  1تالالا  2سالالاله یکسالالان بالالوده اسالالت

نتايج
میزان صید ،تالش صیادي و صید در واحد تالالش

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

کیلکا ماهیان درکل سواحل ایرانی دریاي خزر در سال

صید تجاري مالاهی کیلکالاي معمالولی در سالال 1331

 1331بهترتیب معالادل  20153تالن 3336 ،شالناور در

ماهیان  1سالاله فقالط  31/1تالن (کالمتالرین) و ماهیالان

شب و  2/115تن صید بهازاي هر شناور در هالر شالب

 4ساله  11452/3تن (بیشترین) میزان صید را بهخود

و در سال  1331نیز بهترتیب معادل  24510تن3632 ،

اختصاص دادند .در سالال  1331نیالز ماهیالان  1سالاله

شناور در شب و  2/122تن صید بهازاي هر شناور در

 01/0تالالن ،کالالمتالالرین و ماهیالالان  3سالالاله  3230/4تالالن

هر شب بوده است.

بیشتالرین میالزان صالید را داشالتند (شالکل  .)4میالزان

براساس زیستسنجی انجام شده در کالل سالواحل

ذخایر ماهی کیلکاي معمولی در سالهاي بهرهبالرداري

طی سالهاي مورد مطالعه ( ،)1331-31میانگین طالول

 1331و  1331بهترتیب حالدود  10322/3و 14342/1

چنگالی ماهی ( ±انحراف معیار) کیلکاي معمالولی در

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

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

 3ساله کیلکاي معمالولی بالیشتالرین میالزان ذخالایر را

حداکثر طول چنگالی بهترتیب  52/5و  131/5میلیمتر

داشالالتند (بالالهترتیالالب  24011/0و  24254/1تالالالن) و

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

کمترین ذخایر به ماهیان  0ساله بهترتیب بالا  142/1و

به گروههاي طولی  32/5-111/5میلیمتر تعلق داشت.

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

نسبت زیتوده مولدین باله کالل نیالز بالهترتیالب  51/4و

مولدین محاسبه شد که در سالهاي بهرهبرداري 1331

 43/0درصد برآورد شد.

و  1331بهترتیب برابر  33551/4و  30333/4تن بالود.





فراوانیطولیکیلکايمعمولیجنسنردرآبهايایرانیدریايخزر.1981-89

شکل-1توزیع



توزیعفراوانیطولیکیلکايمعمولیجنسمادهدرآبهايایرانیدریايخزر.1981-89

شکل-2
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ترکیبسنیکیلکايمعمولیدرکلدریايخزرطیسالهاي.1981-89

شکل-9

میزان نالرخ بهالرهبالرداري در سالال  1331و 1331

معمالالولی در دو نقطالاله  F0.1و  F40%بالالهترتیالالب  6/32و

بهترتیب  6/504و  6/543و جمعاً  6/55بالرآورد شالد.

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

در شکل  0موقعیت مرگ و میر صیادي ماهی کیلکالاي

صید مناسب میباشد .با توجه به ایالن نتالایج ،مالرگ و

معمولی با توجه به منحنی تولید بهازاي احیالاء نسالبت

میر صیادي در سالال  1331-31بالیش از نقالاط مرجالع

به سطوح مختلف سن در اولین صالید و مالرگ و میالر

بیولوژیک بوده ،یعنی میالزان مالرگ و میالر صالیادي در

صیادي را نشان میدهد .تولید بالهازاي احیالاء در سالال

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

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

است.

سال اسالت .نقالاط مرجالع بیولوژیالک مالاهی کیلکالاي

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

مرگومیرماهیگیري()yr-1
برآوردنقاطمرجعبیولوژیکومرگومیرصیاديدرماهیکیلکايمعمولیدرآبهايایرانیدریايخزربراي.tc=2/4yr

شکل-6
؛برحسبگرم)ودرصدآنهانیزآوردهشدهاست.

همچنینزیتودهمولدیندررکروئیت(SPR

توضیح:تولیدبهازاياحیاء=،YPRنقاطمرجعبیولوژیک=F0.1وF40%ومرگومیرصیاديFcurrent

کمترین صید قابلقبول بیولوژیک ( )ABCاین

بحث
بررسی سن و رشد نمونهها در یک جمعیت براي

برآورد شده است که در رویکرد احتیاطی باید کمترین

درک بیولوژي عمومی گونهها و بهخصوص پویایی

آن انتخاب گردد .بنابراین در این پژوهش صید

جمعیت اساسی بوده و براي گونههایی که در معرض

قابلقبول بیولوژیک این ماهی  13566تن تعیین

بهرهبرداري قرار دارند براي تخمین نرخ مرگ و میر،

میگردد.

تعیین سن در اولین صید و سن در اولین رسیدگی

ماهی  13566تن و بیشترین میزان آن  26566تن
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جنسی و نیز براي ارزیابی ذخایر بنیادي میباشد

تغییرات صید کیلکاي معمولی از دیدگاه متفاوتی

(اسپاره و ونما .)1332 ،بررسیها نشان داد که

قابل بررسی است .این تغییرات بر اساس آمارنامه

در سالهاي  1311و  1313بیشترین فراوانی را

اداره کل شیالت مازندران و گیالن در دو دوره زمانی

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

متفاوت بدین شرح است :در دوره اول بین سالهاي

(بهترتیب  41/3و  41/3درصد) .فراوانی این گروه از

 1311-11که بهطور متوسط  1درصد صید در اعماق

ماهیان بین سالهاي  1316-36حدود  11درصد و در

ساحلی کمتر از  46متر صورت میگرفت میزان صید

 1سال اخیر نیز حدود  16/3درصد صید را تشکیل

کیلکاي معمولی حداکثر  13هزار تن بوده است .در

دادهاند .در دهه اخیر با اعمال نظر پژوهشهایی مبنی

دوره دوم ،سالهاي  ،1312-32میزان صید در اعماق

بر اهمیت حفظ و بقاء ماهیان نابالغ جهت احیا ،ترمیم

ساحلی به حدود  46درصد رسیده که این امر موجب

و بازسازي ذخایر و عنایت و توجه بیشتر مسئولین

رشد و افزایش سهم کیلکاي معمولی در صید تا 21
هزار تن شد ،در سالهاي  1333-30بهطور میانگین

شیالتی استانی و در نهایت همکاري مناسب و بهموقع

 22066تن از این گونه صید شد .از دالیل عمده تغییر

صیادان کیلکا گیر ،صید در ماههایی که در آن فراوانی

جایگاه صیادي همانطور که اشاره شد کاهش تراکم

ماهیان نابالغ افزایش مییابد یعنی ماههاي مرداد و

گونه اصلی کیلکا بهویژه آنچوي در اعماق باال بوده

شهریور تعطیل اعالم میگردد .از سال  1316با

است .علیرغم افزایش شاخص صید در واحد تالش

محدودیت دامنه سنی فراوانی ماهیان مسن  5+و 0+

که یکی از دالیل آن میتواند ناشی از تغییر جایگاه

ساله نیز که قبل از سال  16حدود  26درصد صید را

صیادي باشد ،محاسبه نرخ بهرهبرداري از ذخایر این

تشکیل میداده در سالهاي  1311-36و 1331-31

گونه نتایج مطلوبی را نشان نمیدهد .نرخ بهرهبرداري

بهترتیب به  3/1و  13/5درصد کاهش یافته است .از

از ذخایر کیلکاي معمولی فقط در سالهاي 1315-10

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

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

حدود  56درصد صید را تشکیل میدادند در سالهاي

نظر پیشنهادي (گولند ،)1313 ،بهرهبرداري از ذخایر

بعد همواره غالب بوده و بین  02-12درصد صید را

این گونه میزان مطلوبی داشته است .اگر چه در برخی

را بهخود اختصاص دادهاند .در مطالعه حاضر یعنی

منابع آمده است که نرخ بهرهبرداري  6/5نیز

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

موجب کاهش فراوانی ذخایر ماهیان پالژیک شده و

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

پیشنهاد شد که بهرهبرداري مناسب از ذخایر باید

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

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

دادهاند .بنابراین انتظار میرود که وضعیت ماهیان

نرخ بهرهبرداري حداکثر برداشت را در پی دارد .نرخ

جوان  1و  2ساله در ذخیره اصلی در دریا مناسب

بهرهبرداري از سال  1313به بعد بین 6/52-6/15

باشد .نتایج بررسیها این مسأله را تأیید میکند

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

بهطوريکه فراوانی این دسته از ماهیان حدود 42/2

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

درصد ذخیره را تشکیل میدهد 52/2 .درصد مربوط

بنابراین ذخایر این گونه نیز در سالهاي اخیر همچون

به فراوانی ماهیان  3تا  4ساله و بقیه یعنی  5/0درصد

دیگر گونههاي کیلکا ماهیان با بحران صید بیرویه

مربوط به ماهیان  5و  0ساله میباشد.

مواجه شده است .نتایج این پژوهشها با مشاهده
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 روندي نزولی در میزان زیتوده،ولی مانند زیتوده کل

روند رو به رشد فراوانی کیلکاي معمولی و در نتیجه

مولدین مشاهده شد بهطوريکه میزان زیتوده مولدین

افزایش صید و صید در واحد تالش در سالهاي اخیر

 و33551  بهترتیب1331  و1331 در سالهاي

 بهطوريکه میانگین شاخص کیفی ذخیره.منطبق است

 فراوانی نسبی زیتوده مولدین. تن بوده است30333

یعنی صید در واحد تالش کیلکاي معمولی قبل از

1336  الی1310 نسبت به زیتوده کل که در سالهاي

) در مقایسه1315-13( ورود شانهدار در دریاي خزر

 درصد در سال56 ً درصد بود به تقریبا35 حدود

) افزایش معنیداري را نشان1316-31( با بعد از آن

 بهعبارت دیگر در سالهاي. افزایش یافت1331-31

 تن6/11-3/5  و6/61-6/06 میدهد (به ترتیب بین

.اخیر مولدین بهتدریج در صید غالب میگردند

.)بهازاي هر شناور
میزان زیتوده کل و مولدین نیز روندي مشابه صید

نتيجهگيريکلی


 بهطوريکه میزان زیتوده.در واحد تالش داشته است

میزان صید این گونه در سواحل ایران در ده سال

همواره روندي1311  الی1310 کل در سالهاي

 تن بوده که23533±1311 اخیر بهطور میانگین

. تن رسید113101  تن به23111 افزایشی داشته و از

 تن13566 بیشتر از صید قابلقبول بیولوژبک یعنی

 به بعد ذخایر این گونه کاهش را1313 اما از سال

میباشد که در واقع میزان قابل برداشت مجاز از

1331  و1331 نشان میدهد بهطوريکه در سالهاي

 بهرهبرداري بهینه.ذخایر این ماهی رعایت نشده است

 میزان. تن برآورد شد14343  و10323 بهترتیب

از ذخایر این گونه به برداشت مستمر و پایداري

 روندي1331  الی1310 زیتوده مولدین نیز از سال

.ذخیره در درازمدت منجر میشود

. تن رسید41330  تن به1445 افزایشی داشته و از
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