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 چکیده

دست آوردن  هبرای ب  ،های طول استکه یک راهکار جدید و قوی اما ساده و فقط مبتنی بر داده 1LBBدر مطالعه حاضر از مدل  
صید پایدار ماهی کلمه خزری استفاده شد. سه شاخص مدیریتی مهم شامل طول در اولین صید   های طولی برای مدیریتشاخص

(cL( صید  اولین  در  بهینه  طول   ،)opt-cL( صید  بهینه  طول  و   )optLبه آنها  مقادیر  که  شد  برآورد   24و    21،  7/17ترتیب  ( 
برداشت بهینه    ،دهددست آمد که نشان میبه  1چکتر از  کو  تقریبا    F=ML/meanLو    optL/meanLهای  متر بود. مقادیر نسبتسانتی

نمی نسبت  انجام  مطالعه  این  در  از    opt-cL/cLشود.  از عدد    infL/95%Lیا    infL/max5%Lهای  و شاخص  1کمتر  و   8/0کوچکتر 
دهنده  ها نشانن یافته درصد 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  عدم حضور یا حضور تعداد خیلی کمی از
درصد( در صید    5با توجه به درصد خیلی پایین ماهیان نابالغ )کمتر از    خود ندارد.  ءیافته که دیگر ظرفیت تولیدمثلی برای احیا

متر  سانتی  14برابر با    mLموید این است که ماهیان نابالغ کلمه خزری براساس    150L/cL<و    0.350L/25%L  ،>150L/meanL<و  
یافته به  توجه  با  شدند.  حفظ  زیادی  حد  رویه تا  در  صید  بهینه  طول  شاخص  گنجاندن  تحقیق،  این  احتماال   های  مدیریتی  های 

 کلمه خزری خواهد داشت.  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
بهمی همواره  که  صید  گونه  عنوان  آید  هدف  های 

طی   اما  است.  بوده  کشور  شمال  در  های  دههماهیگیران 
به   آن  صید  میزان  مختلفیگذشته،  کاهش    دالیل 

با  این ماهی    میزان صیدبیشترین    .داشته است  چشمگیری
پره سال    تور  دریای    1380در  شرقی  جنوب  سواحل  در 

میزان صید به    1400  و در سالبوده  تن    25خزر به میزان  
و   139 کمترین  اخیر  دهه  در  است.  رسیده  کیلوگرم 

به  میزان صید  با  بیشترین  برابر  در    1378ترتیب  کیلوگرم 
آمار  بوده است )  1398کیلوگرم در سال    35و    1391سال  

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

بیانگر  صید حداکثر خود رسیده است که    درصد   1کمتر از  
این گونه است  کاهشروند   روند  .  شدید  با در نظر گرفتن 
های احتمالی جمعیت به این  صید و واکنش  کاهشی شدید  
ها  شاخصروز شده در خصوص  ، نیاز به اطالعات بهکاهش

مدیریتی   تدابیر  اتخاد  و  پایدار  مدیریت  پارامترهای  و 
از پیش احسا  مناسب . بنابراین، به دلیل  گرددس میبیش 

  فقدان اهمیت اکولوژیک، اقتصادی و بازارپسندی این گونه،  
تدابیر    عدمهای زیستی کافی مانند سن و  اطالعات و داده

و   مناسب  بی  هایگزارش  گاهی مدیریتی  این  ورصید  یه 
به استفاده از 1397گونه )تاتار و همکاران،   (، اهمیت نیاز 

و مدلروش راهکارهای  هاها  ارائه  برای  و دقیق  مناسب  ی 
با داده های محدود جهت حفظ ذخیره و داشتن  مدیریتی 

صید پایدار این گونه در آبهای جنوبی دریای خزر ضروری 
میهب مدل نظر  جدا  LBB  رسد.  برآورد   یبرا  یدیبزار 

  . استآبزیان    های طولهای مدیریتی براساس دادهشاخص
قابل    ریغ   ا ی محدود    اریبسصید آنها    ذخایر آبزیانی که آمار 

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

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

ناقص   زآنها  د یصآمار  گزارش  ز  اریست،    از  یادیتعداد 
در  .  شوندیم  صورت غیرمجاز صید  به  خزری  کلمه  ماهیان

روش   تیمز  ،یماه   ریذخا  یابیارز  یهاروش  ریبا سا  سهیمقا
LBB  داده  نیا به  فقط  که  فراوانیهااست  ن  ی    از یطول 
( طول    فراوانی  یهاداده (.Froese et al., 2018دارد 

و   یآسانبه هستند  دسترس  قط  در  عدم  های  عیتدارای 
نتیجه  است.کمتری   ب  ،در  از  خطاهآنها   یکم  یروز 

 (.Wang et al., 2011برخوردارند )

  نیتخم  که  کندیم  نیتضم  LBBروش  همچنین  
تغ  ذخیره  یپارامترها صید   پذیریانتخابدر    رییبا   ابزار 

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

ن مورد  م  ازی اطالعات  ارائه  سیرا  به  که  گذاران استیدهد 
م مدیکمک  اقدامات  تا    تیریمد   یبرارا    یکاف  یت یریکند 

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

و   ایجاد  داده  فقر  پایدار حتی در شرایط  ذخایر در سطوح 
  ، ها در مدیریت صید ارائه شده است. یکی از این استراتژی 

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

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

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

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

a1395، همکاران،    و   یبندانb1395،    ،همکاران و  بندانی 
همکاران،  1396 و  بندانی  همکاران،   تاتار،  1397،  و 
روز شده در  ای برای دستیابی به اطالعات بهزمینه  ،(1397

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

راهکار ارائه  با  و  پایدار  صید  و  حفظ  جهت  مدیریتی  های 
 ,.Baldé et al)  انجام گرفته است  LBBاستفاده از مدل  

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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مطالعات   می  مذکورنتایج  مدل  کنندپیشنهاد   LBB که 

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

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

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

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

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

  تا   می شود  سعی  حاضر  تحقیق  نابراین، درگردد. بدریا می
-99ساله )مربوط به دوره زمانی    12های  از داده  استفاده  با

شاخص1388 طولی،  فراوانی  مدیریتی  (  معیارهای  و  ها 
برداری پایدار برآورد جمعیت ماهی کلمه خزری جهت بهره

بتوان نهایت  آگاه  در    دست آمدهبه  هاییافته   از  شود و در 
مدیرا برایکردن  و    تدوین   ن  ها  های  سیاستبرنامه 

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

 
   مواد و روش کار 

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

12  ( گذشته  که  1388-99سال  تحق(   ر یذخا  قاتیمرکز 
از صید پره ساحلی در سواحل   گرگان   ی داخل  یآبها  انیآبز

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

متر  سانتی  1/0تخته بیومتری و با دقت  آوری شده با  جمع 
که در طول   ییهاگونه   یبرا   LBBه است.  شدگیری  اندازه
مهرگان  یها و ب یکنند، مانند اکثر ماهیخود رشد م  یزندگ

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

شاخص و  پارامترها  شیالتی،  مرجع  نقاط  های  روش 
هم طور  به  روشمدیریتی  با  رویکرد  با MCMC 1  زمان 

 
1 Monte carlo markov chain (MCMC) 

بر اساس طول نسبی    شود. این مدلن زده میتخمی  نیزیب
این است که مقادیر مطلق   LBB اصل روش کند.کار می
و   می  تودهزیسن  جایگزین  را  آنها  نسبی  مقادیر  با  توان 

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

شکل1938) به  ارائه Holt  (1993  )و    Bevertonکه    ی ( 
 : کندیم  یرویپ  اند، کرده

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

 سن فرضی ماهی در طول صفر :  و   ضریب رشد

انتخاب مدل  این  بدر  صید  ابزار   ذیل صورت  ه  پذیری 
است  توصیف و    (Sparre and Venema, 1998)  شده 

 : دارای منحنی سیگموئیدی است

 
SL:  ( با طول مشخص از ماهیان   وسیله به( که  Lدرصدی 

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

(  cL)  صید  نیدر اول  طول  نیانگیتوان میم   مذکوربا معادله  
کردرا   آن    یطول)  محاسبه  در  در  درصد  50که    ماهیان 

با صیادی  مواجه  می  ابزار  مدل  ند.(شوصید  از  استفاده  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

 

 
می:     و  نرخ مرگ  به ضریب  )   ، ر طبیعینسبت   )
( به  )  ،نسبت نرخ مرگ و میر صیادی:    ؛(رشد ) 

 ( طبیعی  میر  و  مرگ  و  نرخ  بی:    (  نهایت  طول 
 ماهی  

تعیین از  طول(،      پس  )میانگین    )حداقل 

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

صید(،     بهینه  که    )طول  درصد    50)طولی 
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رسیده بلوغ جنسی  به  بی  اند(،  ماهیان  نهایت(،  )طول 

صید(،     اولین  در  طول    )طول   5)میانگین 

از (،    درصد  ماهیان  توزیع  95)صدک    بزرگترین  ام 

ام توزیع فراوانی طول( و  25)صدک    فراوانی طول(،  

میر     و  مرگ  با  صیادی  میر  و  مرگ  که  )طولی 

است(، برابر   ،،  ،  های  نسبت طبیعی 

مقدار   و    ،    ،   شد.  محاسبه 

 محاسبه شد.  با رابطه  

طولی   شاخص  سه   Froeseکه    megaPو    matP  ،optPاز 
پیشنهاد  2004) پایدار  صید  تعیین  برای  است،    کرده( 

های بالغ در  عبارت است از درصد ماهی  matPاستفاده شد.  
)ما  بلوغ جنسی(. طول  صید  از طول  بزرگتر  با طول  هیان 

( جنسی  بلوغ  براساس  اولین  مطالعه  این  در   )
عدد   قبلی  و    14مطالعات  )بندانی  شد  گرفته  نظر  در 

ماهیa1395  .)optPهمکاران،   درصد  که  ،  شده  صید  های 
محدوده   در  آنها  بهینه  درصد   10طول  طول  صید   اندازه 

(optL  )است  .megaPصید در  بزرگ  مولد  ماهیان  درصد   ،

 10ماهیانی که اندازه آنها بیشتر از طول مطلوب به اضافه  )
نسبت  است.(درصد   این  اگر  باشد   40-30.  به    ،درصد 

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

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

 
 نتایج 

در   ماهی کلمه خزری  دامنه طولی  و  نمونه  دوره    4حجم 
جدول  زمانی   در  شده   1مختلف  اجرای   ارائه  برای  است. 
چنگالی  LBBمدل   طول  دوره  کل  در  ماهی    3774، 

حجم است.  شده  از    بیومتری  دوره    429نمونه  در  عدد 
  1397-99عدد در دوره زمانی    1519تا    1388-90زمانی  

خزری   کلمه  ماهی  طولی  دامنه  دوره،  کل  در  بود.  متغیر 
دورهسانتی  35-8 طولی  دامنه  بود.  زمانی  متر  -93های 

قابل  به  1394-96و    1391 از  طور  کمتر  سایر توجهی 
دودوره در  طول  بیشترین  بود.  زمانی  زمانی  رههای  های 
ها بیشتر از دورهسایر  متر و  سانتی  5/25برابر با    96-1391
 متر بود. سانتی 32

 

 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  1397-99 1394-96 1391-93 1388-90 دوره زمانی

 3774 1519 1113 713 429 حجم نمونه 

 8 - 35 5/10 – 5/32 12 - 25 5/10 – 5/25 8 - 35 متر( دامنه طولی )سانتی

 9/17 7/17 8/17 6/17 6/19 متر(میانگین طول )سانتی

 9/2 2/3 9/1 8/2 8/3 متر( انحراف معیار )سانتی

 

ب عمومی  مرجع  دادههنقاط  از  آمده  دوره  دست  کل  های 

)نمونه  جدول  1388-99برداری  در  شده  2(  است.   ارائه 

(، طول  نهایت ) های موجود، طول بیبراساس کل داده

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

با  به برابر  شد.  سانتی  24و    21،  8/34ترتیب  تعیین  متر 

متر  سانتی  6/21-4/26  در محدودهدامنه طول بهینه صید  

 محاسبه شد.  
 

های کل دوره  : نقاط مرجع عمومی بدست آمده از داده 2جدول  

 ( 1388-99برداری )نمونه
Table 2: General reference points obtained from the 

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

 (mm) 8/34  ( 3/34 - 4/35 ) 

 (mm) 0/21  

 (mm) 0/24  

Lopt/Linf 68/0  

Lc_opt/Linf 61/0  
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کلی طور  طول    ، به  دامنه  در  شده  صید  ماهیان  فراوانی 
ساله گذشته داشته   12بهینه درصد خیلی پایینی در دوره  

از  کطوری است به   1388-90های  سال  طیدرصد    6/26ه 
سال  6/2به   در  به   1394-96های  درصد  سپس  کاهش، 
سال    3/10 در  است.    1397-99درصد  یافته  افزایش 

ها  برای کل داده  infL/c_optLو    infL/optLهای  مقادیر نسبت

دوره  61/0و    68/0ترتیب  به در  شد.  زمانی  تعیین  های 
م بر  طولی  فراوانی  پیک  صید  مختلف،  بهینه  طول  قدار 

در  البته،  دارد.  قرار  آن  راست  سمت  در  و  نیست  منطبق 
زمانی   فراوانی    1388-90دروه  پیک  به  صید  بهینه  طول 

 (. 1است )شکل تر نزدیک
 

 

 ( 1388-99)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، درصددر تمام دوره
از   از    صید شده با دام پره تقریبا    (m50Lبزرگتر   90بیشتر 

بود.   بهدرصد  نتایج  اساس  آمدهبر  ماهیان    ،دست  فراوانی 
در  نا اولبالغ  دوره  و    7  تقریبا برداری  بهره  دو  بوده  درصد 

( کاهش  نابالغ  ماهیان  میزان  سوم  ماهیان    3دروه  درصد 
( افزایش  آخر  دوره  در  سپس  و  ماهیان    11نابالغ(  درصد 

است.   یافته  هستنابالغ(  ماهیانی  نیز  بزرگ  که  مولدین  ند 
دوره زمانی    4. در  استمتر  سانتی  4/26طول آنها بیش از  

بزرگ مولدین  فراوانی  درصد  مطالعه،  محدوده   مورد    در 
بیشترین درصد فراوانی مولدین بزرگ    ،متغیر بوده   3/3-0

به سال میزان    1338-90های  مربوط  در    3/3به  و  درصد 
های جمع آوری مولد بزرگی در نمونه   1393-96های  سال
سالشد در  و  نشده  مشاهده  صید  در  اخیر  ه  فراوانی  های 

 . (2)جدول  استدرصد رسیده  7/0 آنها به
نسبت اول،  زمانی  روند    و    هایدر سه دوره 

افزایش  آخر  زمانی  دوره  در  سپس  و  داشتند  کاهشی 
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نسبت این  مقادیر  بهیافتند.  از  ها  به   79/0ترتیب  )مربوط 

زم تا  1391-94انی  دوره  زمانی    90/0(  دوره  به  )مربوط 

(  1394-96)مربوط به دوره زمانی    86/0( و از  91-1388

های زمانی  اول و آخر( متغیر بود.  )مربوط به دوره  94/0تا  

ها و معیارهای مدیریت صید براساس  ، شاخص3در جدول  

های  شاخص نسبت  است.  شده  ارائه  طولی  و    های 

زمانی    طی    یافته    1388-96دوره  در کاهش    و 

.  مشاهده شده استایش در این مقادیر  دوره زمانی اخیر افز

،  و نسبت    61/0-71/0، در محدوده  نسبت  

  دست آمد. با دوره زمانی به  4در    64/0-76/0در محدوده  

جد به  نسبت  4  و   3ول  اتوجه  زمانی  ،    های  دوره 

نوسان بودند و روند خاصی نداشتند.    دارای   و    

ترتیب مربوط به به  کمترین و بیشترین مقادیر نسبت 

زمانی  هردو   1388-91( و  07/1)با مقدار    1397-99های 

و   های  ( بود. کمترین مقادیر نسبت25/1)با مقدار  

با  به   برابر  دوره    16/1و    37/1ترتیب  به  مربوط  که 

 بود.   1391-94زمانی 

 ماهی کلمه خزری مدیریت صید  طولی برآورد شده برای شاخص ها و معیارهای :3جدول 

Table 3: Estimated length-based indicators and criteria for the fisheries management of the Caspian Roach fish 
 1397-99 1394-96 1391-93 1388-90 دوره زمانی/ پارامتر

 (mm) 57/21 12/19 63/19 75/20 

 (mm) 9/35  ( 5/36 – 1/35 ) 5/34  ( 1/35 – 1/34 ) 2/34  ( 8/34 – 5/33 ) 1/35  ( 7/35 – 6/34 ) 

 (mm) 7/18  ( 0/19 – 5/18 ) 3/16  ( 5/16 – 1/61 ) 9/18  ( 1/19 – 7/18 ) 7/17  ( 9/17 – 4/17 ) 

 (mm) 14 14 14 14 

 (mm) 23 9/20 7/22 1/22 

Lc/Linf 52/0 47/0 55/0 5/0  ( 51/0 – 495/0 ) 

 
90/0 79/0 82/0 88/0 

 
94/0 92/0 86/0 94/0 

Lc/Lc_opt 89/0 78/0 9/0 82/0 

 (mm) 4/27 4/23 0/22 9/24 

 (mm) 5/17 5/15 0/17 0/15 

 (mm) 5/25 5/22 0/21 23 

 
71/0 65/0 61/0 66/0 

 
76/0 68/0 64/0 71/0 

 
25/1 11/1 21/1 07/1 

 
54/1 37/1 40/1 48/1 

 
34/1 16/1 35/1 26/1 

 0/89 1/97 1/92 3/92 درصد ماهیان بالغ 

ماهیان با طول  درصد 

 بهینه 
6/26 3/8 6/2 3/10 

 7/0 0/0 0/0 3/3 درصد مولدین بزرگ 

 . استدرصد   95اعداد 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  نهایت طول بی

53/33 1/31 – 1/9 Naddafi et al., 2005 

 a1395 بندانی و همکاران، 5/12 – 5/29 94/30

 1395، صاحبی  امریو  جلودارقویت 6/11 – 1/23 5/19

 1395پور، مهدی 5/12 – 0/27 -

 1397تاتار و همکاران،  5/14 – 5/32 8/41

 1399پوررشید و همکاران،  03/30-74/16 1/37

 

 بحث
برداشت آبزیان   ،از راهکارهای مهم و تاثیرگذار در مدیریت

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

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

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

 Link, 2010; Froese etتم محور حرکت نمود )اکوسیس

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

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

را در   یاطالعات بهترل اعتماد است و  قاب  ،آینددست میبه
م  صید  رانیمد  اریاخت برا  دهدیقرار  است  ممکن   ی که 
 . باشد دی مف آبزیان ریو حفظ ذخا تیریمد

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

دوره   محدوده  ساله  12در  و  متر  سانتی  8-25  در  متغیر 
کلمه   ماهی  نهایت برآورد شده برای جمعیتطول بیمقدار  
از روش    خزری متر بود که  سانتی  LBB،  8/34با استفاده 

اطمینان   آن    95فاصله  متر  سانتی  3/34-4/35درصد 
میهب نشان  نتایج  آمد.  مطالعه    ،دهد دست  در  طولی  رنج 

ت  و در مطالعا  استتر از مطالعات قبلی  وسیع  بسیارحاضر  
بی طول  شده  سانتی  5/19-1/48نهایت  قبلی  گزارش  متر 
)جدول   مطالعات4است  در  بی  (.  طول  دقت  نهایت  قبلی 

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

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

مکان   و  زمانی  مقطع  به  مربوط  قبلی  مطالعات  در  شده 
عدد ماهی    3774. در این مطالعه حجم نمونه  استخاصی  

متر  سانتی  35سال و بزرگترین ماهی اندازه    12مربوط به  
  LBBداشت و برای برآورد طول بی نهایت از روش بیزی  

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

کلمهبرای    optL  و   cL ،  c_optLهای  شاخص ماهی    جمعیت 
  حاضرشده در مطالعه    برآورد  cLمقدار  .  وجود ندارد  خزری
 کلمه خزری   ماهی   یبرا  گزارش شده   m50L  مقدار  باالتر از 
بزرگتر واحد    3نیز    c_optLای  دست آمده برهمقدار باست.  

از    10و    cLاز   بیشتر  ایده  m50Lواحد  حالت  در  آل  بود. 
 د، امادرصد باش   100  باید  فراوانی ماهیان با طول مطلوب

طول   5/9فقط   دامنه  در  خزری  کلمه  ماهیان  درصد 
های اخیر درصد  مطلوب قرار داشتند. خوشبختانه در سال

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

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

دست به  ی( برا2017و همکاران )  Froese  . طبقرساند می
برداشتآوردن   را    cL  مقدار  ن، یمع  F  کی   یبرا  حداکثر 

افزایم طوالنیداد    شیتوان  رشد  فاز  ماهیان  تا  برای  تری 
نشده  بهره باشدبرداری  داشته  قابل    تودهزی  که  وجود 
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)   دیص  نیزو    یبرداربهره تالش  واحد  به  1CPUEدر   )
برسد.  ی  هایماه  اکثر  یبرا  حداکثر 

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

از حد    شی ب  دیص  ،نیبنابرا  .ردیگیقرار م  یزیرتخم  نیدوم
قبل از    هایهمه ماه  رایز  شود،یم  رممکنی غ   یاز نظر تئور

تخم  دیص  ,Myers and Mertz)  دارند  یزیرفرصت 

 .است Iteroparousماهی کلمه خزری یک گونه  (.1998
 1بزرگتر از عدد    opt-cL/cLمقادیر مورد انتظار برای نسبت  

نسبت   و از   infL/95%Lیا    infL/max5%Lهای  برای  بزرگتر 
)  8/0عدد   است  شده   ,Froese, 2004; ICESتعیین 

نسبت 2015 این  که    ها(.  هستند  کلیدی  های  شاخص 
ماهی اندازه  با  مستقیمی  مطالعه،  رابطه  این  در  دارند.  ها 

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

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

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

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

optL/meanL    وF=ML/meanL   از    تقریبا )مقدار   1کوچکتر 
دهد برداشت بهینه دست آمد که نشان میمورد انتظار( به

نمی در  درصد    30-40  ریمقادشود.  انجام  بزرگ  مولدین 
سننشان  صید ساختار  طولیدهنده  و  مطلوب   ی  و  سالم 
از  یدرحال  است کمتر  نگران  20که  باعث  خواهد    ی درصد 
با توجه به    ،ماهی کلمه خزری  یبرا(.  Froese, 2004)  شد

mL    12در دوره  بالغ    ماهیان درصد    مترسانتی  14برابر با  
درصد بوده است. اما درصد مولدین    90ساله تقریبا  باالی  

  ماهیان با   در حد صفر و تعداد   بزرگ در دوره مذکور تقریبا 
مقادیر    10صید حدود    نهیبه  طول این  است.  بوده  درصد 

پایین، ی را نشان    ی ریگیماه  میرژ  کبسیار  و معقول  سالم 
ذخیره و صید بیش از   میوخ  تیاز وضع  ی بازتاب  و   دهد یمن

 
1 Catch per unit effort 

است. آن  از  مسن  درصد    اام  حد  و  بزرگ   بسیارمولدین 
صفر تقریبا   یا  استنگران   یضوع مو  ،پایین  چون   .کننده 

در  ذخیره    یریپذباعث کاهش انعطافی  ساختار سنکاهش  
رو شکست   یعیطب  یدادهایبرابر    2رهیذخ  اءیاح  یهامانند 

به عبارت دیگر، نتایج   شود.ینامطلوب م  یطیمح در شرایط
خیره ماهی کلمه خزری دچار ذ  که  کندمشخص می  مذکور
رویه این نوع صید بی  است.  3ن یمولد  هیرو  یب  دیص  پدیده

مولدین به سطحی کاهش    تودهافتد که زیزمانی اتفاق می
 ء یابد که آن جمعیت دیگر ظرفیت تولیدمثلی برای احیامی

ذخیره مولدین به سطح هدف،    تودهافزایش زی  خود ندارد.
که است  صید    رویکردی  احیاباید  مدیران  جمعیت   ءبرای 

اتخاذ   پایدار  به سطوح  ذخیره  این  از حد صید شده  بیش 
بزرگ  .کنند بقا  ن یچند  مولدین  در  مهم    ء نقش 
بزرگ    مولدین(  1کنند:  یم   ایفاء  تیجمع  کیمدت  یطوالن

با    نماییها به طور  تعداد تخم  رایز  ،دارند  هماوری بیشتری
ب در  افزاگونه   شتریطول  تخمابدییم   شیها    زین  هاآن  یها. 

ب  ،نیبنابرا  .بزرگتر است به الروها   ءبقا  یبرا  یشتریشانس 
(  2.  (Solemdal, 1997; Trippel, 1998)دهد  یم

فرد است   یکل  سالمتمعموال  نشانه    مسن  به سن  دنیرس
ا توز  مگااسپونرها  نیو  و  ژنعی مخزن  مطلوب   یهاکننده 

  دیتول  دوره  شدن  یطول عمر و طوالن  شی( افزا3هستند. )
م عنوان    د توانیمثل  طب  کیبه  برابر   یعیمحافظ  در 

 ;Craig 1985)  ه شوددر نظر گرفت   احیاء  یشکست بعد

Beverton, 1987.) 
بزرگتر از عدد    m50L/25%Lمقادیر مورد انتظار برای نسبت  

نسبت  3/0 از   Lm50/cLیا    Lm50/meanLهای  و  بزرگتر 
)  1عدد   است  شده   ,Froese, 2004; ICESتعیین 

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

برابر با    mLآن است که ماهیان نابالغ کلمه خزری براساس  
میمتر  سانتی  14 حفظ  زیادی  حد  خیلی  تا  تعداد  شوند. 

ره  ( در ذخیm50Lکم 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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از   پایین حاصل  بازده بازگشت شیالتی خیلی  خیلی کم و 
بچه   که  است  درازی  سالیان  باشد.  ماهیان  بچه  رهاسازی 

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

در    موفقیت است.  نشده  انجام  رابطه  این  در  خاصی 
)مطالعه همکاران  و  بندانی  که  به  1399ای  دادند  انجام   )

بازگشت شیالتی   بازده  بهبود  برای  رسیدند که  نتیجه  این 
باید دبی آب رودخانه، وزن و تعداد رهاسازی هر   مناسب، 
که   کردند  بیان  آنها  باشند.  مطلوبی  شرایط  در  با  سه 

میزان دبی  یافته    افزایش  کاهش  تالش  واحد  در  صید 
دو  رهاسازی  تعداد  و  رهاسازی  وزن  پارامتری   احتماال  

عبارت   به  . و صید مؤثرند  ء زمان در میزان بقاهستند که هم
گاهی  دیگر زمانی،  بودهدر  زیاد  دبی  رهاسازی    ،که  تعداد 
یابچه  بوده  کم  بوده   ماهیان  زیاد  رهاسازی  ولی    ،تعداد 

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 گذاریاثر سرمایه  قطعا 

 نماید. ذخایر را خنثی می
نتابج   به  توجه  حفاظتمذکوربا  برای  ماهی    ،  ذخیره  از 
تری  های مناسبشاخص  optLیا    c_optLکلمه خزری شاید  

به   اگرچه    m50Lنسبت  فعلی    optLباشند.  وضعیت  برای 
بهتری   گزینه  خزری  کلمه  ماهی  واقع، .  استجمعیت  در 

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

می  یطیمح  تغییرات و    کندایجاد  رشد  اجازه  افراد  به  و 
جمعیطوالن  ء بقا  نیتضم نتهتیمدت  در  و    صید   ،جهیا 
دهد. بنابراین، در مدیریت صید مقدار شاخص میرا    داری پا

m50L    بایستی بازنگری شود    است،متر  سانتی  14که برابر با
احیا فرصت  ذخیره  بازسازی    ءتا  نماید.  و  پیدا  را    اگر خود 

به   را  صید  بهینه  طول  مربوط  قانون  بتوانند  صید  مدیران 
کمک   یریگیماه  یاستراتژ  یبه اجراطور موثر اجرا کنند،  

یابد  کند که  یم افزایش   ,Froese)فراوانی مولدین بزرگ 

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

شد موفق  یکیتاکت  نیچناما  .  خواهد  صورت  در   تیتنها 

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

نیز   زیست محیطی  جه،ینت  . درهستمحیطی    د یبا  عوامل 
 .در نظر گرفته شود داری پا صید هیدر فرض

ا بدنیبا  تداب   یه یحال،  که    ی کاف  یفعل  یتیریمد  ریاست 
برا  ستین اقدامات    صید  ءای اح موفقیت    یو  به 

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

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

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

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

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

و   انداخت  تعویق  به  افزایا    ن یا  تودهزیو    دیص  شیباعث 
 . در آینده شد  هات یجمع

 
 تشکر و قدردانی 

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

با    "خزر  دریای  جنوب شرقی  در ساحل   طولی   هایشاخص
 430جلسه شماره  و مصوب    99-430-46شماره شناسه  

فناوری  پژوهشی  شورای  1399/ 04/12مورخ     دانشگاه   و 
گرگان   منابع طبیعی  و  بدیناستعلوم کشاورزی  منظور،  . 

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

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

 
 منابع

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

سبکصیادرح م.،  الریجانی،  م.،  ج.، یم،  آرا، 



 ...    مدیریت صید ماهی کلمه خزری                                                                                                    مکارانو ه  زارع

76 

ح. قدیرنژاد،  و  غ.ف.  بررسی    .a1395  دریانبرد، 
کلمه)بیولوژی   ماهی  رشد  و  تخمریزی   تغذیه، 

(Rutilus caspius)   ایرانی جنوب خزر.  در آب های 
علوم   تحقیقات  مرکز    شیالتیموسسه  کشور. 
آب  آبزیان  ذخایر  داخلیتحقیقات    48گرگان،   .های 

 .صفحه

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

مقدم  ع.  آقایی   ،b1395  .  ماهیان ذخایر  ارزیابی 
ایرانی دریای خزرکپور و کلمه در آب موسسه  .  های 

 ص.  34. تهران،  تحقیقات علوم شیالتی کشور

بندانی، غ.ع.، قاسمی، ش.، طالب زاده، ع.، فضلی، 
ح.، تقوی مطلق، ا.، الریجانی، م.، آقایی مقدم، 
ع.، یحیایی، م.، قاسمی، م. و رضایی شیرازی، 

در    . 1396ع.،   کلمه  و  کپور  ماهیان  ذخایر  ارزیابی 
دریای خزرآب  ایرانی  موسسه (.  1394-1396)  های 

 صفحه. 32. تهران، تحقیقات علوم شیالتی کشور

ا.  مطلق،  تقوی  ش.،  قاسمی،  غ.ع.،  ، بندانی، 
الریجانی، م.، طالب زاده، ع.، فضلی، ح.، آقایی 
رضایی  و  م.  قاسمی،  م.،  یحیایی،  ع.،  مقدم، 

ارزیابی ذخایر ماهیان کپور و    .1397شیرازی، ع.،  
آب در  خزرکلمه  دریای  ایرانی  موسسه .  های 

 صفحه. 29. تهران، تحقیقات علوم شیالتی کشور

انبر، غ. ، غ.ع.، الریجانی، م.، فضلی، ح. و دریبندانی
گونه .  1399 بازسازی  و  صید  میزان  روند  تحلیل 

آب در  کلمه  و  کپور  خزرهای  دریای  ایرانی  .  های 

بهره علمی  آبزیان،  نشریه  پرورش  و  (:  2)9بردری 
56-45  .Doi: 

10.22069/japu.2020.15590.1459 

ر.،  پاتیمارح.،    پوررشید،    رادحاجی  ه.،  رئیسی، ، 
شناسی  پویایی.  1399، غ.ع.،  بندانی  ع. و  کوچک، 

خزری   کلمه  ماهی   (Yakovlev, 1870)جمعیت 

Rutilus caspicus جنوب خزر  در  دریای  . شرق 
علمی   (: 1)12جانوری،  زیست    محیطفصلنامه 

238-231. Doi: 10.22034/aej.2021.133509 

قربان د.،  ر.  گرگ  یتاتار  بندانس  نیر.،  غ.،   ی.، 
ارز1397  ،م.  ییایحی  ی برداربهره  تیوضع  یاب ی.  

خزر  یماه   Rutilus caspicus)  ،یکلمه 

Yakovlev, 1870خزر  یایدر  ی(  در جنوب شرق  .

 :Doi.  67-76: (4)  27  ،مجله علمی شیالت ایران

10.22092/ISFJ.2018.117721 

امریتقوی و  ح.  ا.،  جلودار،  بررسی    .1395صاحبی، 

و   جنسیت  سن،  زیستی،  خصوصیات  برخی 
کلمه ماهی  رشد   Rutilus rutilus)  پارامترهای 

caspicus  )خز دریای  جنوبشرقی  سواحل  ر.  در 

شیال علمی  ایرانمجله    .193-183  :(1)25،  ت 

Doi: 10.22092/ISFJ.2017.110233 

  .1395.ع.،  غ ، بندانی . وب ، ، سعیدپور.ن ، پورمهدی
رشد   الگوی  و  جنسی  نسبت  سنی،  ساختار  تعیین 

کلمه ماهی   Rutilus caspicus)  مولدین 

Yakovlev, 1870  ) شرقی جنوب  سواحل  در 

دریای خزر )استان گلستان(. نشریه علمی پژوهشی  

.  17-27  (: 1)4  ،های ماهی شناسی کاربردیپژوهش

URL: http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-

202-fa.html 

Alam, M.S., Liu, Q., Nabi, M.R.U. and Al-

Mamun, M.A., 2021. Fish stock 

assessment for data-poor fisheries, with a 

case study of tropical Hilsa Shad 

(Tenualosa ilisha) in the water of 

Bangladesh. Sustainability, 13(7):3604. 

Doi: 10.3390/su13073604. 

Baldé, B.S., Fall, M., Kantoussan, J., Sow, 

F.N., Diouf, M. and Brehmer, P., 2019. 

Fish-length based indicators for improved 

management of the sardinella fisheries in 

Senegal. Regional Studies in Marine 

Science, 31:100801. Doi: 

10.1016/j.rsma.2019.100801.

http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-202-fa.html
http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-202-fa.html


 31(  5)  1401مجله علمی شیالت ایران  
 

77 

Beverton, R.J.H., 1987. Longevity in fish: 

some ecological and evolutionary 

considerations. In: Woodhead, A.D., 

Thompson, K.H. (eds) Evolution of 

Longevity in Animals. Springer, Boston, 

MA. pp. 161-185. Doi: 10.1007/978-1-

4613-1939-9_12 

Beverton, R.J.H., and Holt, S.J., 1993. On 

the dynamics of exploited fish populations. 

Fish & Fisheries Series 11, Springer 

Science+Business Media Dordrecht, 

London, United Kingdom. 538 p. Doi: 

10.1007/BF00044132 

Craig, J.F., 1985. Aging in fish. Canadian 

Journal of Zoology, 63(1): 1-8. Doi: 

10.1139/z85-001. 

Froese, R., 2004. Keep it simple: three 

indicators to deal with overfishing. Fish 

and Fisheries, 5(1):86-91. Doi: 

10.1111/j.1467- 2979.2004.00144.x. 

Froese, R., Demirel, N., Coro, G., Kleisner, 

K.M. and Winker, H., 2017. Estimating 

fisheries reference points from catch and 

resilience. Fish and Fisheries, 18(3):506-

526. Doi: 10.1111/faf.12190. 

Froese, R., Winker, H., Coro, G., Demirel, 

N., Tsikliras, A.C., Dimarchopoulou, D., 

Scarcella, G., Probst, W.N., Dureuil, M. 

and Pauly, D., 2018. A new approach for 

estimating stock status from length 

frequency data. ICES Journal of Marine 

Science, 75(6):2004-2015. Doi: 

10.1093/icesjms/fsy139. 

Hill, S.L., Hinke, J., Bertrand, S., Fritz, L., 

Furness, R.W., Ianelli, J.N., Murphy, M., 

Oliveros‐Ramos, R., Pichegru, L., Sharp, 

R. and Stillman, R.A., 2020. Reference 

points for predators will progress 

ecosystem‐based management of fisheries. 

Fish and Fisheries, 21(2):368-378. Doi: 

10.1111/faf.12434. 

ICES (International council for the 

exploration of the sea), 2015. Report of 

the Fifth Workshop on the development of 

quantitative assessment methodologies 

based on life-history traits, exploitation 

characteristics and other relevant 

parameters for data-limited stocks 

(WKLIFE V), 5–9 October 2015, Lisbon, 

Portugal, 157 P. Doi: 

10.17895/ices.pub.19283927. 

Ju, P., Chen, M., Tian, Y., Zhao, Y., Yang, 

S. and Xiao, J., 2020. Stock status 

estimating of 5 shark species in the waters 

around Taiwan using a Length-Based 

Bayesian Biomass Estimation (LBB) 

method. Frontiers in Marine Science, 7: 

632. Doi: 10.3389/fmars.2020.00632. 
Liang, C., Xian, W., Liu, S., Pauly, D., 2020. 

Assessments of 14 Exploited Fish and 

Invertebrate Stocks in Chinese Waters 

Using the LBB Method. Frontiers in 

Marine Science, 7: 314. Doi: 

10.3389/fmars.2020.00314. 

Link, J., 2010. Ecosystem-based fisheries 

management: confronting tradeoffs. 

Cambridge University Press. Cambridge, 

United Kingdom. 24 P. Doi: 

10.1080/19425120.2012.661394. 

Mildenberger, T.K., Taylor, M.H. and 

Wolff, M., 2017. TropFishR: an R package 

for fisheries analysis with length-frequency 

https://www.frontiersin.org/people/u/491404
https://www.frontiersin.org/people/u/521489
https://www.frontiersin.org/people/u/284088
https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00314
https://doi.org/10.1080/19425120.2012.661394


 ...    مدیریت صید ماهی کلمه خزری                                                                                                    مکارانو ه  زارع

78 

data. Methods in Ecology and Evolution, 

8(11):1520-1527. Doi:10.1111/2041-

210X.12791. 

Myers, R.A. and Mertz, G., 1998. The limits 

of exploitation: a precautionary approach. 

Ecological Applications, 8(sp1):S165-S169. 

Doi: 10.1890/1051 

0761(1998)8[S165:TLOEAP]2.0.CO;2. 

Naddafi, R., Abdoli, A., Hassanzadeh Kiabi, 

B., Mojazi Amiri, B. and Karami, M., 

2005. Age, growth and reproduction of the 

Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) in 

the Anzali and Gomishan wetlands, North 

Iran. Journal of Applied Ichthyology, 

21(6):492-497. Doi: 10.1111/j.1439-

0426.2005.00669.x. 

R Core Team, 2021. R: A language and 

environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, 

Vienna, Austria. ttps://www.R-project.org/. 

Solemdal, P., 1997. Maternal effects—a link 

between the past and the future. Journal of 

Sea Research, 37(3-4):213-227. Doi: 

10.1016/S1385-1101(97)00029-4. 

Sparre, P., Venema, S.C., 1998. Introduction 

to tropical fish stock assessment. Part 1. 

Manual. FAO Fisheries Technical Paper 

No. 306, Rome, 407 P. 

Trippel, E.A., 1998. Egg size and viability 

and seasonal offspring production of young 

Atlantic cod. Transactions of the American 

Fisheries Society, 127(3):339-359. Doi: 

10.1577/1548-

8659(1998)127<0339:ESAVAS>2.0.CO;2 

Von Bertalanffy, L., 1938. A quantitative 

theory of organic growth (inquiries on 

growth laws. II). Human Biology, 

10(2):181-213. 

Wang, X.H., Qiu, Y.S., Zhu, G.P., Du, F.Y., 

Sun, D.R. and Huang, S.L., 2011. 

Length‐weight relationships of 69 fish 

species in the Beibu Gulf, northern South 

China Sea. Journal of Applied Ichthyology, 

27(3): 959-961. Doi: 10.1111/j.1439-

0426.2010.01624.x. 

Wang, Y., Wang, Y., Liu, S., Liang, C., 

Zhang, H. and Xian, W., 2020. Stock 

assessment using LBB method for eight 

fish species from the Bohai and Yellow 

Seas. Frontiers in Marine Science, 7:164. 

Doi: 10.3389/fmars.2020.00164. 

Wang, X., He, Y., Du, F., Liu, M., Bei, W., 

Cai, Y. and Qiu, Y., 2021. Using LBB 

tools to assess Miter squid stock in the 

northeastern South China Sea. Frontiers in 

Marine Science, 7:518627. Doi: 

10.3389/fmars.2020.518627. 

Yue, L., Wang, Y., Zhang, H. and Xian, W., 

2021. Stock assessment using the LBB 

method for Portunus trituberculatus 

collected from the Yangtze estuary in 

China. Applied Sciences, 11(1):342. Doi: 

10.3390/app11010342. 

Zhang, L.L., Ren, Q.Q., Liu, M., Xu, Q., 

Kang, B. and Jiang, X.B., 2020. Fishery 

stock assessments in the Min river estuary 

and its adjacent waters in southern china 

using the length-based bayesian estimation 

(LBB) method. Frontiers in Marine 

Science, 7:507. Doi: 

10.3389/fmars.2020.00507.



Iranian Scientific Fisheries Journal                                                                                                      Vol. 31,  No. 5 

 

Management of Caspian Roach Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870) fishing using fish-

length based indicators in the southeast coast of the Caspian Sea 

 
Zare P.1*; Bandani Gh.2; Ansari Z.3 

 

*pzare@gau.ac.ir 

 

1- Fishing and Exploitation Department, College of Fisheries and Environment, Gorgan 

University of 

Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran 

2- Inland Waters Aquatics Resources Research Center, Iranian Fisheries Science Research 

Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran. 

3- Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russia. 
 

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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