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چکیده
این تحقیق به منظور تعیین ترکیب طولی ،سنی ،محاسبه پارامترهای رشد و مرگومیر و محاسبه مقدار زیتوده ماهی سفید در
آبهای ایرانی دریای خزر طی سال بهرهبرداری 97ـ 1396انجام شد .دادههای زیستسنجی این مطالعه از ترکیب صید
شرکتهای تعاونی صیادی پره در استانهای گیالن ،مازندران و گلستان گردآوری گردید .میانگین ( ±انحراف معیار) طول
چنگالی و وزن کل ماهی سفید بترتیب  37/4±6/9سانتیمتر و  729/8±418/4گرم محاسبه شد .دامنه سنی ماهیان سفید 2-11
ساله بوده و بیش از  73/4درصد از ترکیب سنی را ماهیان  3-4ساله با میانگین ( ±انحراف معیار) طول چنگالی بترتیب
 33/8±5/8و  39/0±6/2سانتیمتر دارا بودند .ضریب همبستگی طول چنگالی و وزن کل  0/96و مقادیر  aو  bبترتیب 0/012
و  2/99محاسبه شد .مقدار ضریب رشد ساالنه ( ،)Kطول بینهایت (∞ )Lو سن در طول صفر ( )t0بهترتیب  0/21بر سال،
 61/4سانتیمتر و  -0/54سال و پارامترهای مرگ و میر کل ( ،)Zطبیعی ( )Mو صیادی ( )Fبترتیب  0/38 ،0/76و 0/38
محاسبه شد .مقدار زیتوده ماهی سفید حدود  27437/7تن محاسبه و برآورد گردید .به رغم افزایش تولید و رهاسازی بچه
ماهیان سفید در سالهای اخیر ،مقدار زیتوده این گونه در آبهای ایرانی دریای خزر روندی کاهشی داشته است.
واژگان کلیدی :ماهی سفید ،پارامترهای رشد ،مرگومیر ،زیتوده ،دریای خزر
*نویسنده مسئول
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مقدمه
صید و بهرهبرداری از ذخایر ماهیان استخوانی در دریای
خزر همه ساله در نیمه دوم سال انجام میشود و فصل
صید معموالً از  20مهرماه آغاز شده و تا پایان نیمه اول
فروردینماه سال بعد ادامه مییابد .تنها روش مجاز صید
ماهیان استخوانی استفاده از تورهای پره ساحلی میباشد
که اندازه چشمه تور در قسمت کیسه  30و  33میلیمتر
است (فضلی .)1394 ،در سال بهرهبرداری 97ـ 1396بالغ
بر  1000نفر صیاد در قالب  121شرکت تعاونی صیادی
پره در استانهای گیالن ،مازندران و گلستان فعال بودند.
در بین گونههای مختلف ماهیان استخوانی در آبهای ایرانی
دریای خزر ،ماهی سفید از اهمیت ویژهای برخوردار است
و گونه هدف در صید و صیادی در این دریا میباشد .این
گونه به تنهایی طی سالهای  1387-96حدود  70درصد
از ترکیب صید را دارا بوده و پس از آن کفال ماهیان دارای
بیشترین فراوانی میباشند (دریانبرد .)1397 ،ماهی سفید
همانند سایر گونههای خانواده کپورماهیان برای تولیدمثل
و زادآوری به رودخانههای منتهی به دریای خزر مهاجرت
میکند و پس از تخمریزی به دریا باز میگردد (وثوقی و
مستجیر .)1371 ،از ابتدای دهه  1360و به دنبال کاهش
شدید مقدار صید ماهی سفید ،بازسازی ذخایر از طریق
تولید و رهاسازی بچه ماهیان در رودخانههای حوضه
جنوبی دریای خزر آغاز شد و تاکنون ادامه دارد (رضوی
صیاد1369 ،؛ پرافکنده و همکاران .)1396 ،بر اساس
آمارهای موجود ،طی سالهای  1364-95بیش از 6/8
میلیارد عدد بچه ماهی استخوانی در کارگاههای تکثیر،
تولید و در رودخانهها رهاسازی شد که از این تعداد حدود
 5/5میلیارد (بیش از  80درصد) مربوط به ماهی سفید
میباشد (دفتر برنامهریزی و بودجه .)1396 ،با توجه به
اهمیت ویژهای که ماهی سفید در دریای خزر دارد و در
واقع ،معیشت و اقتصاد قشر بزرگی از ساحلنشینان دریای
خزر به صید و بهرهبرداری از ماهیان دریای خزر وابسته
است ،بررسی وضعیت صید و ارزیابی ذخایر ماهیان
استخوانی و بویژه ماهی سفید از سال  1370تاکنون همه
ساله توسط موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور انجام
میشود .در این مطالعات نوسانات مقدار صید و صید بر
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واحد تالش صیادی بررسی شده و مقادیر پارامترهای رشد
و مرگومیر و مقدار زیتوده ماهیان استخوانی مانند ماهی
(Chelon
سفید ) ،(Rutilus frisiiکفال طالیی
) ،aurataکپور ) (Cyprinus carpioو کلمه (Rutilus
) rutilusمحاسبه میشود .در این تحقیق با استفاده از
دادههای زیستسنجی گردآوری شده ماهی سفید در سال
بهرهبرداری 97ـ ،1396پارامترهای رشد و مرگومیر
محاسبه شده و مقدار زیتوده آن در آبهای ایرانی دریای
خزر برآورد گردید.
مواد و روش کار
فصل صید ماهیان استخوانی در سال بهرهبرداری
97ـ 1396از  20مهر  1396آغاز و با  10روز تمدید در
 20فروردین  1397به پایان رسید .در این بازه زمانی و در
شرکتهای تعاونی صیادی پره سه استان گیالن ،مازندران
و گلستان به صورت کامالً تصادفی از ترکیب صید ماهی
سفید نمونهبرداری و زیستسنجی شد .برای اندازهگیری
طول چنگالی از تخته زیستسنجی با دقت  1میلیمتر و
برای توزین ماهیان از ترازوی دیجیتالی با دقت  10گرم
استفاده شد .برای تعیین سن تعدادی فلس از ناحیه خلفی
سرپوش آبششی و باالی خط جانبی تهیه شده و از روش
شمارش خطوط ساالنه رشد موجود روی فلس استفاده
گردید (.)Biswas, 1993
برای محاسبه رابطه طول چنگالی و وزن کل از معادله ذیل
استفاده شد (:)Ricker, 1975
 = Wوزن کل (گرم) =L ،طول چنگالی (سانتیمتر)= a ،
عرض از مبدأ و  = bشیب خط
برای برآورد معادله رشد و محاسبه سن در طول صفر ()t0
از فرمول تجربی رشد ونبرتاالنفی استفاده شد ( Von
:)Bertalanffy, 1938

 = Ltطول چنگالی (سانتیمتر) در سن  = L∞ ،tطول
بینهایت (سانتیمتر) = K ،ضریب رشد ساالنه و  = t0سن
در طول صفر
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برای محاسبه طول بینهایت )∞ (Lاز روش Powell-

 Wetherallو برای محاسبه ضریب رشد ساالنه ) (Kاز
 Scan of K valueدر روش  Shepherdاستفاده شد
).(Sparre et al., 1989
برای محاسبه ضریب بقاء ) (Sاز روش Catch curve
استفاده شد و سپس ضریب مرگ و میر کل ) (Zاز فرمول
ذیل محاسبه شد ):(King, 2007
 = Zمقدار ضریب مرگ و میر کل
برای محاسبه ضریب مرگومیر طبیعی از فرمول پائولی
استفاده شد ):(Pauly, 1980

 =Mمرگ و میر طبیعی ساالنه = L∞ ،طول بینهایت
(سانتیمتر) =K ،ضریب رشد ساالنه و  = Tمیانگین دمای
ساالنه (سانتیگراد) میانگین دمای ساالنه آب در حوضه
جنوبی دریای خزر  14درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد
(دریانبرد.)1392 ،
برای محاسبه ضریب مرگومیر صیادی ( )Fاز فرمول ذیل
استفاده شد (:)King, 2007
برای برآورد ذخایر ماهی سفید از روش آنالیز کوهورت
استفاده شد ( )Zhang and Sullivan, 1988که در این
روش برای محاسبه مقدار زیتوده در آخرین سال و
آخرین کالس سنی از فرمول ذیل:

و برای سایر سنین از فرمول:

و همچنین برای مرگومیر صیادی لحظهای از فرمول ذیل
استفاده شد:
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در این معادالت  = Btمقدار زیتوده در سن  = Ct ،tمقدار
صید در سن  = Ft ،tمرگ و میر صیادی ترمینال= Gj ،
ضریب رشد لحظهای در سن  = Bi+1 j+1 ،tمقدار زیتوده
در سال  i+1و سن  = Cij ،j+1صید در سال  iو سن ،j
 = Fijضریب مرگ و میر صیادی لحظهای در سال  iو سن
.j
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای  Excelنسخه
 SPSS ،2007نسخه  15و برای محاسبه پارامترهای رشد
و مرگ و میر از نرمافزارهای  Vonbitو  FiSATاستفاده
شد ) .(Gayaniolo et al., 1996همچنین برای مقایسه
میانگین طول چنگالی ماهیان سفید به تفکیک ماه از
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون چند دامنه توکی
استفاده شد (افشیننیا.)1378 ،
نتایج
در سال بهرهبرداری 97ـ 1396کمترین ،بیشترین و
میانگین ( ±انحراف معیار) طول چنگالی ماهی سفید
بترتیب  58/5 ،20/0و  37/4±6/9سانتیمتر و وزن کل
بترتیب  2540 ،105و  729/8±418/4گرم ثبت و
محاسبه شد و کمترین و بیشترین مقدار میانگین (±
انحراف معیار) طول چنگالی در ماههای مهر و دی 1396
بترتیب با  32/4±5/0و  40/6±5/0سانتیمتر مشاهده
گردید .در آزمون آنالیز واریانس یکطرفه اختالف معنیدار
با حدود اطمینان  95درصد در طول چنگالی ماهیان
سفید به تفکیک ماه در سال بهرهبرداری 97ـ1396
( )P<0.05, F=51.6مشاهده شد .در آزمون چند دامنه
توکی با حدود اطمینان  95درصد طول چنگالی ماهیان
سفید در ماههای مهر ،آبان و آذر  1396اختالف معنیدار
نداشت ،ولی با سایر ماهها اختالف معنیدار بود .اختالف
معنیدار در ماههای دی و بهمن  ،1396بهمن و اسفند
 ،1396اسفند  1396و فروردین  1397نیز مشاهده نشد.
در رابطه توانی طول چنگالی ـ وزن کل ماهی سفید مقدار
ضریب ثابت  aو شیب خط برازش  bبا ضریب همبستگی
 0/96بترتیب  0/012و  2/993محاسبه گردید (شکل .)1
در این تحقیق  992عدد ماهی سفید تعیین سن شد و
دامنه سنی  2-11سال بود که در دامنه طول چنگالی
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 22/0-57/4سانتیمتر قرار داشتند .پس از تعیین سن،
ترکیب سنی بدست آمده به همین دامنه طولی در صید
کل تعمیم داده شد و بیشترین فراوانی با  73/4درصد در
گروههای سنی  3-4سال مشاهده گردید (شکل .)2
میانگین ( ±انحراف معیار) طول چنگالی ماهیان  3و 4
ساله بترتیب  33/1±3/7و  39/1±2/3سانتیمتر و وزن
کل بترتیب  473/2±153/3و  751/2±168/4گرم
محاسبه شد (جدول .)1
مقدار ضریب رشد ساالنه ) 0/21 (Kبر سال ،مقدار طول
چنگالی بینهایت )∞ 61/39 (Lسانتیمتر و سن در طول
صفر ) -0/54 (t0سال محاسبه شد (شکل  .)3مقدار

ضریب بقا ) 0/47 (Sو مقادیر مرگومیر کل ) ،(Zطبیعی
) (Mو صیادی ) (Fبهترتیب  0/38 ،0/76و  0/38در سال
محاسبه گردید.
بر اساس دادههای ترکیب سنی ماهی سفید در سال
بهرهبرداری 97ـ 1396و با استفاده از پارامترهای رشد و
مرگ و میر محاسبه شده برای این گونه ،مقدار زیتوده
ماهی سفید حدود  27437/7تن محاسبه شد .مقدار
زیتوده ماهیان  3و  4ساله بترتیب با  5536/1و 7367/3
تن دارای بیشترین مقدار بوده و پس از آنها ماهیان  2و 5
ساله بترتیب با  4529/5و  3768/9تن دارای بیشترین
مقدار زیتوده بودند (شکل .)4

شکل  :1رابطه طول چنگالی ـ وزن کل ماهی سفید در سال بهرهبرداری 97ـ1396
Figure 1: Length-weight relationship of Caspian Kutum in 2017-18.

شکل  :2فراوانی ماهی سفید به تفکیک گروههای سنی در سال بهرهبرداری 97ـ1396
Figure 2: Age frequency of Caspian Kutum in 2017-18
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جدول  :1طول چنگالی (سانتیمتر) و وزن کل (گرم) ماهی سفید به تفکیک گروههای سنی در سال بهرهبرداری 97ـ1396
Table 1: Fork length (cm) and total weight (gr) of Caspian Kutum by age groups in 2017-18

گروه

تعداد در

فراوانی

طول چنگالی

انحراف

وزن کل

سنی

ترکیب صید

(درصد)

(سانتیمتر)

معیار

(گرم)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

406732/0
2030639/5
1799034/6
479258/3
185730/6
103583/5
92065/2
49784/0
35923/2
34774/8

7/8
38/9
34/5
9/2
3/6
2/0
1/8
1/0
0/7
0/7

27/3
33/8
39/0
44/5
47/6
48/8
49/8
50/3
52/9
55/3

5/2
5/8
6/2
6/7
6/9
7/1
7/1
7/1
7/3
7/4

249/4
463/5
703/0
1035/7
1262/1
1448/1
1445/9
1488/7
1735/3
1974/1

انحراف معیار
15/8
21/5
26/5
32/2
35/5
38/1
38/0
38/6
41/7
44/4

شکل  :3پارامترها و منحنی رشد ماهی سفید در آبهای ایرانی دریای خزر در سال بهرهبرداری 97ـ1396
Figure 3: Growth curve of Caspian Kutum in Iranian waters of the Caspian Sea in 2017-18.

شکل  :4مقدار زیتوده ماهی سفید به تفکیک گروههای سنی در آبهای ایرانی دریای خزر در سال بهرهبرداری 97ـ1396
Figure 4: Biomass of Caspian Kutum by age groups in Iranian waters of the Caspian Sea in 2017-18.
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بحث
رود کوچ بودن ماهی سفید و وابستگی آن به آب شیرین
برای زادآوری ،یکی از عوامل اصلی کاهش ذخایر این گونه
میباشد که به دلیل نامناسب بودن شرایط محیطی در
رودخانهها ،تکثیر طبیعی و بازسازی ذخایر آن مختل شده
و با موفقیت همراه نبوده است (پیری و همکاران.)1378 ،
از اوایل دهه  ،1360بهدلیل کاهش شدید مقدار صید
ماهیان استخوانی ،تکثیر نیمه مصنوعی و رهاسازی بچه
ماهیان سفید در اولویت برنامههای بازسازی ذخایر سازمان
شیالت ایران قرار گرفت (رضوی صیاد )1369 ،و از آن
سال تاکنون ساالنه میلیونها عدد بچه ماهی سفید تولید
شده و در رودخانههای منتهی به دریای خزر رهاسازی
میشوند.
بر اساس آمار تولیـد و رهاسـازی بچـه ماهیـان اسـتخوانی
سهم ماهی سفید در بازسازی ذخایر بیش از سایر گونـه هـا
بــوده و حالــت تــک گونــهای بخــود گرفتــه اســت (دفتــر
برنامــهریــزی و بودجــه .)1396 ،هرچنــد کــه ایــن انبــوه
رهاسازی تا حد زیادی موجب بازسازی ذخایر ماهی سـفید
شد ،ولی باید توجه داشت که انبوه رهاسازی تـک گونـهای
عواقب ناگواری نیز بهمراه خواهد داشت .عالوه بـر کـاهش
ذخایر ژنتیکی و آسیب بر خزانه ژنی ،در اثر رقابت غذایی و
مکانی ،امکان بازسازی طبیعی ذخایر بـرای سـایر گونـه هـا
بسیار محدود میشود (.)Walters and Martell, 2004
میانگین طول و وزن ماهی سفید در سـال  1347بترتیـب
 66ســانتیمتــر و  4065گــرم ( )Ferid-Pak, 1968و در
سال بهره برداری 52ــ 1351بترتیـب  46/8سـانتی متـر و
 1431/3گرم (رضوی صیاد )1369 ،گزارش شـد .در دهـه
 ،1380میانگین طول چنگالی و وزن ماهی سـفید کـاهش
قابل مالحظهای داشت و در سال بهره بـرداری 83ــ1382
بترتیــب  36/7ســانتیمتــر و  734/5گــرم محاســبه شــد
(عبدالملکی و همکاران .)1384 ،دامنه سنی ماهیان سفید
در دهه  1-8 ،1370ساله بود و گروه های سنی  2-5سـاله
دارای بیشترین فراوانی بودند .در فصل صید 70ـ 1369نیز
ماهیــان ســفید  3ســاله بــا  40/3درصــد دارای بیشــترین
فراوانی بودند (نوعی و همکاران .)1370 ،در نیمه اول دهـه
1
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 ،1380دامنه سنی  1-9ساله بوده و بیشـترین فراوانـی در
این دهه مربوط به ماهیان  3-5سـاله بـود .از اواخـر دهـه
 ،1380ماهیان  1ساله از ترکیب صید حذف شده و دامنـه
سنی  2-10ساله شـد و از سـال بهـرهبـرداری 94ــ1393
گروه سنی  11ساله نیز اضافه شـد (دریـانبرد .)1397 ،تـا
قبل از سال بهره برداری 90ـ 1389همـواره ماهیـان  3و 4
ساله دارای بیشترین فراوانی در ترکیب سنی ماهی سـفید
بودند ،ولی از سال 91ـ 1390الـی 94ــ 1393گـروه هـای
سنی  4و  5ساله دارای بیشترین فراوانی بودند .این بررسی
بهره برداری از ذخایر مسن تر را در سال های مـذکور نشـان
می دهد .ولی در سال بهـره بـرداری 96ــ 1395و در زمـان
انجام این تحقیق در سال بهره برداری 97ــ 1396هماننـد
سال هـای قبـل از 91ــ 1390ماهیـان  3و  4سـاله دارای
بیشــترین فراوانــی بودنــد .طــی ســالهــای بهــرهبــرداری
52ـ 1351ماهیان سفید با طول حـدود  50سـانتیمتـر 4
ساله بودند در حالیکه در سالهـای اخیـر ماهیـان  4سـاله
دارای طول چنگالی  36-37سانتیمتر و ماهیـان بـا طـول
 50سانتیمتر  9ساله میباشـند .مقایسـه میـانگین طـولی
ماهیان در سنین  2-6ساله طـی سـالهـای بهـرهبـرداری
52ـ 1351و 97ـ 1396اخـتالف  10-13سـانتیمتـری را
نشان می دهد .مشاهده ماهیـان سـفید کوچـک ولـی بـالغ
(دارای تخمدان های رسـیده) در فصـل تخـم ریـزی نشـان
می دهد که طول بلوغ جنسی ماهی سـفید تغییـر یافتـه و
ماهیان در اندازههای کوچکتر بالغ می شـوند .مقـدار Lm50
ماهی سفید بر اساس آخرین مطالعات انجام شده در آبهای
ایرانی دریای خزر  37/8سانتی متر (طول چنگالی) محاسبه
شد ( .)Afraei et al. 2011تکثیر مصـنوعی و رهاسـازی
بچه ماهیان سفید برای بیش از  3دهـه مـی توانـد در ایـن
کاهش طول مؤثر باشد .همچنین با افزایش فشار صـید بـر
ذخایر و استرس وارد شده بر جمعیت ماهیـان سـفید ایـن
احتمال وجود دارد کـه اسـتراتژی تولیـدمثلی ایـن مـاهی
تغییر کرده و کاهش طول بلوغ جنسی موجب افزایش بقاء
این ماهی شود (استکی.)1383 ،
دامنه تغییرات طول بینهایت (∞ )Lو ضریب رشد ساالنه
( )Kماهی سفید در آبهای ایرانی دریای خزر بترتیب
 60/0-72/9سانتیمتر و  0/14-0/24در سال (عبدالملکی
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و همکاران )1384 ،گزارش شده است .در مطالعهای که در
سالهای  1387-88انجام شد ،مقادیر طول بینهایت،
ضریب رشد ساالنه و  t0بترتیب  70/45سانتیمتر 0/2 ،در
سال و  -0/75سال محاسبه شد (Gheshlaghi et al.,
) .2012در این تحقیق ∞ Lو  Kماهی سفید بترتیب
 61/4سانتیمتر و  0/21در سال محاسبه شد که با نتایجی
که تاکنون در دریای خزر گزارش شده است ،مطابقت دارد.
نرخ رشد تابع عواملی مانند درجه حرارت ،اکسیژن محلول،
شوری ،دوره نوری ،بیماریها ،شکار ،بلوغ جنسی و میزان
غذای قابل دسترس است ( .)Sabir, 1992عالوه بر موارد
مذکور ،برخی از فاکتورهای درونی ماهی از قبیل ترکیب
ژنتیکی و شرایط فیزیولوژیک نیز مؤثر میباشند .بنابراین
نوسانات ضریب رشد و طول بینهایت این گونه در مناطق
مختلف و یا بازههای مختلف زمانی در دریای خزر ممکن
است بهدلیل متفاوت بودن شرایط زیست محیطی خاص
هر منطقه یا زمانهای مختلف باشد.
طی سالهای بهرهبرداری 80ـ 1379لغایت 96ـ1395
ماهیان سفید در گروههای سنی  3-5ساله همواره دارای
بیشترین مقدار زیتوده بوده و ماهیان  4ساله بجز
سالهای بهرهبرداری 81ـ 1380و 82ـ 1381در مابقی
سالها دارای بیشترین فراوانی بودند (فضلی1390 ،؛
دریانبرد 1397 ،و فضلی .)1394 ،در این تحقیق و در
سال بهرهبرداری 97ـ 1396ماهیان  2-4ساله دارای
بیشترین مقدار زیتوده بودند و پس از آنها ماهیان  5ساله
با  3769تن قرار گرفتند .از سال بهرهبرداری 70ـ1369
سیر صعودی مقدار زیتوده ماهی سفید آغاز شد و با بیش
از  60000تن در سال بهرهبرداری 86ـ 1385به بیشترین
مقدار خود رسید .از این سال تا سال بهرهبرداری
96ـ 1395مقدار زیتوده ماهی سفید روندی کاهشی
داشت و با حدود  25270تن به کمترین مقدار خود از
ابتدای دهه  1370رسید .طی سالهای بهرهبرداری
89ـ 1388لغایت 91ـ 1390مقدار زیتوده ماهی سفید با
 50000-51800تن در یک حد تقریباً ثابت قرار گرفت و
کاهش مقدار زیتوده در این  3سال چندان قابل مالحظه
نبود .بیشترین کاهش مقدار زیتوده در سال بهرهبرداری
94ـ 1393با  8110تن و پس از آن در سال بهرهبرداری
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95ـ 1394با  6837تن محاسبه شد .هرچند که مقدار
رهاسازی بچه ماهی سفید طی سالهای  1391 ،1390و
 1392بهترتیب  250 ،272و  200میلیون عدد بود و با
این حجم رهاسازی نباید کاهش شدید در مقدار زیتوده
رخ دهد .کاهش کیفیت بچه ماهیان تولید شده ،رهاسازی
بچه ماهیان در وزنهای کم و نامناسب بودن شرایط
اکولوژیک رودخانههایی که رهاسازی در آنها انجام میشود،
احتماالً میتواند موجب کاهش ضریب بقاء و بازگشت
شیالتی بچه ماهیان سفید شود .در تعیین حجم رهاسازی
بچه ماهیان سفید در رودخانهها ،هیچگاه به ظرفیت بُرد
) (Carring capacityرودخانهها توجه نشده است .هر
چند که همواره در محافل شیالتی به این موضوع تاکید
شده و پیشنهاد شده است که حجم رهاسازی را براساس
ظرفیت بُرد محاسبه شده و در نظر گرفته شود .کاهش
شدید مقدار زیتوده در سالهای بهرهبرداری 95ـ 1394و
96ـ 1395میتواند ناشی از دالیل احتمالی مذکور باشد.
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Age, growth and biomass of the Kutum (Rutilus frisii, Kamensky., 1901) in Iranian
waters of the Caspian Sea
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Abstract:
This study was conducted to determination length and age composition, growth and mortality
parameters and estimate biomass of Kutum in the Iranian coastal waters of the Caspian Sea
from 2017 to 2018. The biometrics data were collected from the fishing cooperatives in the
Guilan, Mazandaran and Golestan provinces. The mean (± SD) of fork length and total weight
were obtained 37.4±6.9 cm and 729.8±418.4 gr respectively. The range of age was from 2 to
11 year and fish with 3 to 4 years comprised up to 73.4 percent. The mean (± SD) of fork
length for 3 and 4 age groups were 33.8±5.8 and 39.0±6.2 cm respectively. In length – weight
relationship a, b and r2 were calculated 0.012, 2.99 and 0.96. K value, L∞ and t0 were
calculated 0.21 (/year), 61.4 cm and -0.54 respectively. Mortality parameters such as Z, M
and F were calculated 0.76, 0.36 and 0.36 respectively. The biomass of kutum estimated
27437.7 tons.
Keywords: Kutum, Growth and mortality parameters, Biomass, Caspian Sea

*

Corresponding author

