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 1397 آذرتاریخ پذیرش:            1397 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

 های مهم توناز گونه شوند.عمان محسوب میدریای فارس وهای خلیجآب در اقتصادی آبزیانهای مهماز گونه ماهیان یکیتون خانواده

 داشتن ماهیان، ذخایر از های برداشت مناسباز راه یکی کرد. اشاره ،(Thunnus tonggol) هوورماهی ن بهاتوماهیان در استان هرمزگان می

 استان هرمزگان شامل صید در عمده گاهاز پنج تخلیه برداری تصادفینمونههاست. و بازگشت شیالتی آن سنهم هایدرخصوص گروه اطالعات

از  استفاده )با سنهم هایگروه جداسازی شد. انجام1394 اسفند از فروردین تا انیپارس بندرکنگ و بندر بندرعباس، ک،یریسبندر جاسک،مناطق

 هاچنگالی نمونه طول محدوده که داد نشان نتایج گرفت. ، صورت FiSAT IIافزارنرم از استفاده با الگوی بازگشت شیالتی و روش باتاچاریا(

 بررسی طی دوره در هوور ماهیان میانگین طول داشت. دارتفاوت معنی مختلف هایماه طی شده صید ماهیان طول میانگین و مترسانتی 122-32

 ترین برداشتگروه بود که بیش 6 تا 2متفاوت، بین  هایماه در سن ماهی هوورهمهای گروه تعداد آمد. دستطول چنگالی به مترسانتی 87/70

 توان ترینبیش بود. اوج یک دارای تنها اما گردید مشاهده سال طی در شیالتی بازسازی الگوی گرفت.می صورت متفاوت سنهم هایگروه از

 اصولی برداریبهره که داد نشان نتایج مجموع در گردید. مشاهده درصد 62/15 با مرداد آن در از پس و 63/16 با در تیر بازسازی الگوی نسبی

 است. ضروری و الزم گونه این مدیریت صید در بازنگری بهینه، برداشت جهت و گیردنمی صورت گونهاین ذخایر از

  دریای عمان ،فارسسن، خلیجهای همبازگشت شیالتی، گروهالگوی ماهی هوور،  کلیدی: کلمات

 m.davishi70@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 ییایو جانوران در یماهتنوع عمان از لحاظ یایفارس و درخلیج       

در حال  (.1395)درویشی،  جهان است یاهایدر نیتریغن فیدر رد

 ،یطیمح ستیو مسائل ز یادیص یهاناوگان شیحاضر با توجه به افزا

اند قرار گرفته یادیتحت فشار ص انیاز ماه یمختلف یهاگونه تیجمع

 نیچنو هم یستیو ز یتیجمع یو شناخت ساختارها یکه بررس

هر ساله ذخایر عظیمی  است. ریها اجتناب ناپذگونه نیا ریذخا تیکم

ریزی و تغذیه از منابع غنی ماهیان از ماهیان مهاجر جهت تخم

ماهیان که تون گردندیعمان مفارس و دریایزی ریز وارد خلیجسطح

 انیماه نی. اگردندیمحسوب م انیدسته از آبز نیهای مهم ااز گونه

 کشور التیدر صنعت ش یلیتبد عیو صنا هیاز لحاظ تغذ ینقش مهم

توان ماهیان در استان هرمزگان می نیهای اترین گونهدارند. از مهم

انواع  دیص یکلطور(، اشاره نمود. بهThunnus tonggolهوور ) گونه به

و  داشته یروند رو به رشد یاسالم یهای جمهوردر آب انیماهتون

طور متوسط گونه به نی، اه گذشتهده دیص آمار لیو تحل هیاساس تجزبر

ماهیان استان هرمزگان را درصد از صید تون 45-50 ساالنه حدود

تر ماهی هوور همانند بیش .(1395درویشی، ) دهدخود اختصاص میبه

 .نمایدریزی میبار در طی سال تخمماهیان بیش از یكهای تونگونه

ریزی بهاره و تخمفارس و دریای عمان دو فصل های خلیجدر آب

است که دوره اصلی متعلق به  گونه تعیین شدهتابستانه برای این

طول این ماهی در  .ستاتابستان با اوج رسیدگی جنسی در ماه مرداد 

 3/73های حوزۀ استان هرمزگان برابر با اولین بلوغ جنسی در آب

(. 1383 ،و همکاران ی)درویش است شده رآوردب ،چنگالی طول مترسانتی

و ضرورت به  ریاخ یهاسال یهوور ط یروزافزون ماه دیباتوجه به ص

برداری از بخشی از کل توده مهاجر نکته که صید باید شامل بهره نیا

برداری اساس بهرهبرداری را بربایستی سیاست بهره به منطقه باشد،

 انیآبز ریحفظ ذخا د،یص تیریهدف مد نیترمهم .پایدار قرار داد

 ان،یماه ریعالوه بر حفظ ذخا یالتیۀ ششرفتیپ تیریمد كیست. در ا

تا هم از نظر  ردیگیمد نظر قرار م زیها نآن ستیز طیحفاظت مح

، King)داشته باشند  یبازده مناسب یطیو هم از نظر مح یاقتصاد

 هایطولی و گروه مختلف یهاگروه دیص و بررسیشناخت (. 2010

یا طول  و دیآن با حداقل طول مجاز صۀ سیمقاو ( Cohortسن )هم

و  داریپا دیکنندۀ صنیمناسب، تضم یارائه راهکارها بلوغ جنسی و

بدیهی  (.Gulland ،1983ت )اس انیماه ریعالوه بر آن حفاظت از ذخا

چنین بازگشت های سنی و همکالس خصوصکمبود اطالعات دراست 

خواهد آن را با مشکل مواجه  تیجمع یابیارز(، Recruitment) شیالتی

 تیجمع یشناسییایپو اتیاز خصوص یگذشته برخ یهادر سالکرد. 

 یجهت بررس ،آن ریرشد و مرگ و م یهاراسنجهیهوور مانند پ یماه

از  زین یستیز اتیخصوص یاست. برخ دست آمدهگونه به نیا ریذخا

 نیچنو هم یورآهم ،ریزیبلوغ، فصل تخم نیطول در اول نییتع لیقب

قرار گرفته  یمورد بررس زیبه آن ن طمربو یهاو شاخص ییعادات غذا

 ؛1382و همکاران،  یشیدرو ؛1383و همکاران،  یشیاست )درو

گرچه برخی  (.1391و همکاران،  ینظر ؛1386و همکاران،  مرامیک

های جمعیتی این ماهی وجود دارد، اما خصوص شاخصاطالعات در

سن این های هماولین بار با هدف بررسی ماهانه گروهاین تحقیق برای 

و زمان  ها با طول بلوغشاخص گونه و بازگشت شیالتی آن و ارتباط این

 انجام پذیرفته است. ریزیتخم

 

 هامواد و روش

قرار گرفت.  یهای استان هرمزگان مورد بررسپژوهش آب نیدر ا       

 دیۀ عمده صیتخل یادیپنج بندر ص یاتیعلت وسعت منطقه عملبه

بندرعباس،  ك،یریسجاسك، بندربندر ترتیب از شرق به غرب شاملبه

 یبردارعنوان مناطق نمونهبه ،)جواداالئمه( انیبندرکنگ و بندر پارس

 از تصادفی و ماهانه صورتبه بردارینمونه (.1 )شکل شدند انتخاب

ا حضور در ب ی صید سنتیهابود و نمونه 1394فروردین تا اسفند 

لنج  یشناورها یاستقرار بر رو نیچنو هم یادشده یادیمناطق ص

ی تصادفی بردارکه نمونه از آن نانیجهت اطم شدند یسنجستیز

در هر ماه صورت  صید سنتی هوور یماه تیاز کل جمع ساده بوده و

 نیماه انجام شد. در ا یبه تناوب در ط یبردارنمونه اتیعمل رد،یگیم

دست آوردن استفاده شد. جهت به یطول یپژوهش از اطالعات فراوان

 كیبا دقت  یطول چنگال و در آن شاخص هیته ییهااطالعات فرماین 

 ی و ثبتریگاندازه سنجیبا استفاده از خط کش زیستو  متریسانت

انجام  FiSAT IIافزار اطالعات با استفاده از نرم لیو تحل هیتجز شدند.

 یبنداساس طبقهبوده که بر ریذخا یابیمناسب ارز یهاز برنامها که شد

و  Gayanilo) کندیماه عمل م كیبه تفک یطول یفراوان یهاداده

برنامه اگر تعداد طبقات  نیدر ورود اطالعات به ا (.1996همکاران، 

بوده و فاصله طبقات از هم کم باشد احتمال برآورد خطا  ادیز یطول

دست اطالعات به نیبنابرا (،Rosrnberg ،1992و  Gulland)دارد  وجود

در طبقات  یادشدهدر برنامه  یریکارگهب جهت بررسی نیآمده از ا

سن های همجداسازی گروه .شدند یبنددسته یمتریسه سانت یطول

های انجام شد و گروه (Bhattacharya's method)ا باتاچاریبا روش 

 شروبررسی، جداسازی شدند. در  های دورهسن به تفکیك ماههم

 (Separation Index(SI))، باید مقدار شاخص جداسازی باتاچاریا

چنین اختالف تر بوده و همسن تفکیك شده، از دو بیشهای همگروه

حالت نزولی داشته باشد. این شاخص از های متوالی میانگین گروه

 (:Hasselblad  ،1986) دیآدست میرابطه زیر به
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 aS، سن متوالیهای همهای طولی گروه: میانگین bLو  aL در آن:که 

 سن متوالیهای هم: انحراف معیارهای گروه bS و

بازگشت تعداد الگوهای  (،Assessبا استفاده از زیربرنامه، ارزیابی )       

 ندشدساله بررسی و تعیین و نسبت هر یك در طول دوره یك شیالتی

(Gayanilo  ،در این برآورد از پیراسنجه1996و همکاران .) های رشد

 بر سال 39/0برابر با  K، متریسانت 6/129برابر با  ∞L محاسبه شده

 دیگرداستفاده  مربوط به اطالعات دوره بررسی -28/0برابر با  otو 

 (.1395درویشی، )

 

 نتایج 
قطعه ماهی هوور، در مناطق مختلف  4383در مجموع تعداد        

سنجی قرارگرفتند. حداقل تعداد ماهیان استان هرمزگان مورد زیست

و حداکثر آن در اردیبهشت  302سنجی شده مربوط به آذر با زیست

سنجی ماهیان زیستتعداد  1قطعه ماهی هوور بود. جدول  436با 

توزیع فراوانی  2تفکیك ماه و شکل  شده و میانگین طولی آنان را به

دهد. آزمون اختالف میانگین، این ماهیان را در طی سال نشان می

های درصد بین میانگین 95داری را در سطح اطمینان تفاوت معنی

 .(>05/0Pهای مختلف سال را نشان داد )دست آمده در طی ماهبه

نشان داد که تنها یك اوج از این نتایج بررسی الگوی بازسازی شیالتی 

ترین توان نسبی الگوی بازسازی شود. بیشماهی در طی سال دیده می

 دیگردمحاسبه  درصد 62/15و پس از آن در مرداد با  63/16در تیر با 

درصد از کل نسبت بازگشت شیالتی مربوط  47( و بیش از 3شکل )

  خرداد، تیر و مرداد بود.های به ماه

سنجی )طول چنگالی(،  های توصیفی مربوط به زیست: داده1جدول 

 1394های استان هرمزگان ماهی هوور در آب

ماه 

 بررسی
 تعداد

محدوده 

متر(طولی)سانتی  

 میانگین

متر()سانتی  

انحراف 

 معیار

خطای 

 استاندارد

49-98 357 فروردین  58/70  12/7  38/0  

34-124 436 اردیبهشت  66/75  64/11  56/0  

35-119 411 خرداد  91/75  92/11  59/0  

35-115 408 تیر  72/74  13/12  60/0  

34-109 378 مرداد  05/73  97/12  67/0  

43-114 373 شهریور  00/75  15/12  63/0  

41-98 354 مهر  26/68  11/10  54/0  

25-99 363 آبان  95/62  58/13  71/0  

44-93 302 آذر  22/66  26/8  47/0  

35-98 314 دی  28/64  70/9  54/0  

34-91 328 بهمن  06/64  94/8  49/0  

37-120 359 اسفند  06/75  72/14  77/0  

25-124 4383 کل دوره  87/70  39/12  19/0  
 

 
 نمودار توزیع فراوانی طول چنگالی ماهی هوور در طول تحقیق :2شکل 

 

 
شیالتی ماهی هوور به نمودار الگوی توان نسبی بازسازی  :3شکل 

 های استان هرمزگانهای سال در آبتفکیک ماه

2

2

. 





SbSa

LbLa
IS

 

 
هوور در  یماه یبردارنمونه هایموقعیت جغرافیایی مکان : 1شکل 

 1394استان هرمزگان 
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 مهر

 
 فروردین

 
 آبان

 
 اردیبهشت

 
  آذر

 خرداد

 
 دی

 
 تیر

 
 بهمن

 
 مرداد

 
 اسفند

 
 شهریور

های استان هرمزگان سن ماهی هوور به تفکیک ماه در آبهم هایگروه: نمودار 4شکل   

های مختلف هم سن ماهی هوور به تفکیك ماه در دوره گروه     

سن تشخیص داده  بررسی جداسازی شدند. در فروردین، سه گروه هم

 50/75ترین جمعیت متعلق به گروه دوم با شد. در این ماه بیش

متر بود. سانتی 99/69درصد، مشاهده شد. میانگین این گروه سنی 
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اردیبهشت پنچ گروه بودند. در این دست آمده در های هم سن بهگروه

درصد از کل  32/88ترین جمعیت، متعلق به گروه دوم با ماه نیز بیش

های هم سن متر بود. در خرداد تعداد گروهسانتی 56/70و با میانگین 

به شش گروه رسید. باالترین درصد جمعیت در گروه سوم قرار داشت 

یانگین گروه سنی یاد شده م گردید. بالغ می 75/54که این مقدار به 

سن در تیر ماه جداسازی شدند متر بود. پنج گروه همسانتی 05/72

درصد  83/42متر و با سانتی 07/72که گروه هم سن دوم با میانگین 

های ترین جمعیت گروهبیش خود اختصاص داد.را به جمعیت ترینبیش

سن این ماهی،  هم سن در مرداد به گروه دوم از میان چهار گروه هم

درصد تخصیص یافت. میانگین گروه با درصد جمعیت  11/49با 

های هم سن در شهریور متر بود. تعداد گروهسانتی 11/74بیشینه، 

 86/78ها، گروه سوم با میانگین پنج گروه بودند که در بین این گروه

ترین جمعیت را دارا بود. در درصد از کل، بیش 13/49متر و سانتی

 54/60سن جداسازی گردید. گروه دوم با تعداد چهار گروه هم مهر، 

ترین جمعیت را داشت که میانگین طولی این گروه درصد، بیش

دست آمد. در آبان نیز همانند مهر، چهار گروه متر بهسانتی 24/62

ترین درصد جمعیت در گروه دوم قرار سن مشخص شد که بیشهم 

و میانگین  68/51هم سن دوم داشت. درصد جمعیت ماهیان گروه 

متر بود. تنها دو گروه هم سن از ماهی هوور سانتی 35/60این گروه، 

 74/55ترین جمعیت در گروه دوم با در آذر مشاهده گردید که بیش

متر بود در ماه دی سه سانتی 85/70درصد از کل جمعیت و میانگین 

با وه دوم که گروه هم سن از این ماهی جداسازی گردید. میانگین گر

خود اختصاص داده بود، ترین جمعیت را بهدرصد از کل، بیش 00/61

های هم سن جداسازی متر محاسبه شد. تعداد گروهسانتی 82/60

 01/78شده در بهمن، سه گروه بود و در این ماه نیز گروه دوم با 

تعداد از جمعیت  ترینبیش متر،سانتی 45/64 جمعیت و میانگین درصد

های هم سن در شش ماهه ترین گروهخود اختصاص داد. بیشرا به کل

ترین دست آمد. بیشسن بهگروه هم اسفند با پنج به ماه مربوط سال دوم

 87/70درصد از کل و میانگین  96/46جمعیت در گروه هم سن دوم با 

جز های شش ماهه دوم سال بررسی بهمتر مشخص شد. در ماهسانتی

های شش ماهه اول های هم سن در مقایسه با ماهروهاسفند، تعداد گ

 (.4طور نسبی کاهش یافت )شکلبه
 

 حث ب

که این  میانگین طولی ماهیان هوور در این بررسی نشان داد       

ترین مقادیر نسبت به مقدار در شش ماهه اول سال و اسفند از بیش

تری را های دیگر برخوردار بوده و از طرفی محدوده طولی بیشماه

گردید. در مجموع میانگین طولی ماهیان هوور در فصول شامل می

دست آمد. علت این تر از فصول پاییز و زمستان بهتابستان و بهار بیش

شش ماهه ) ادشدهامر را شاید بتوان به حضور ماهیان بالغ در زمان ی

درویشی و ریزی نسبت )های استان هرمزگان جهت تخماول( در آب

شده در کل زمان بررسی  میانگین طولی ماهیان صید (.1383 ،همکاران

دست آمد که از طول بلوغ جنسی ماهی هوور متر بهسانتی 87/70

تواند اطالعات مناسبی را در توزیع فراوانی طولی ماهیان می تر بود.کم

و همکاران،  Azpeitia) دهدرا در اختیار قرار  گونه خصوص جمعیت یك

سنجی شده در حدود طولی ماهیان زیستدر این تحقیق م (.2013

گیری ترین هوور اندازهمتری قرار داشتند. بزرگسانتی 32-122دامنه 

سانتی متر طول چنگالی بوده  145های آزاد جهان دارای شده در آب

شوند اقیانوس هند صید می که در هووری ماهیان (.IGFA ،2008) است

 ه که طول صید وابسته بهمتر طول داشتسانتی 120تا  15غالباً بین 

ابزار صید، فصل و محل است. در دریای آندامان تایلند که از طریق 

پردازند، ماهیان دامنه ای و قالب کششی به صید این گونه میتور پیاله

متر صید سانتی 45تا  20های بین تری داشته و در اندازهطولی کم

رب )پاکستان و که تور گوشگیر در منطقه دریای عشوند در حالیمی

متر را تحت سانتی 50-100تر و محدوده طولی های بزرگایران( اندازه

(، محدوده 1382) یشیدرو (.IOTC ،2015)دهند پوشش قرار می

 130تا  26هوور صید شده در استان هرمزگان را بین  طولی ماهیان

 Carrara و Khorshidianو  (1376) زادهدست آورد. طالبسانتی متر به

های استان هرمزگان را ( دامنه طولی ماهیان هوور در آب1993)

آوردند.  دستمتر طول چنگالی بهسانتی 32-110و  20-116 ترتیببه

 111تا  23های غرب هند بین دامنه طولی ماهیان هوور در آب

 (.2012 همکاران، و Abdussamad) است شدهگزارش مترسانتی

Griffiths  این دامنه را برای ماهیان هوور در شمال  ،(2010) همکارانو

متر طول چنگالی گزارش سانتی 24-125شرقی استرالیا و شمال

در این بررسی  اند که با بررسی حاضر مشابهت نزدیکی دارد.کرده

نمودار الگوی توان نسبی بازسازی شیالتی ماهی هوور به تفکیك 

های استان هرمزگان در آبهای سال، با استفاده از روش باتاچاریا ماه

خصوص تعریف نسل جدید یا بازگشت شیالتی برخی دست آمد. دربه

عنوان تواند بهگشایی میزی به محض تخماز محققین اعتقاد دارند آب

برداری واقع نشده نسل جدید شناخته شود، هرچند که در فاز بهره

تند که در مانده از گروهی هسباشد و در واقع نسل جدید آبزیان باقی

کلی در مفهوم علوم زیستی طوربهاما  اند،زمان مشخصی تولد یافته

ای از زندگی آبزی گفته دریایی، بازگشت شیالتی اغلب به اولین مرحله

قبل از اولین گروه سنی در ترکیب صید وجود دارند و شود که می

ترین آبزیانی هستند که در صید دیده شده و نسبت به ابزار کوچك

یکی از خصوصیات ماهیان  (.Haddon ،2011) اندپذیر شدهآسیب صید

بازگشت در تمام طول سال دارای  مناطق گرمسیری آن است که
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زیستی و  عوامل .(Venema ،1992و  Sparre)باشند شیالتی می

 از طرفو گذارند ثیر میأت بازگشت شیالتیزیستی روی تغییرات غیر

باشد. می بازگشت شیالتیثر از أمتبقای جمعیت نیز به شدت  دیگر

تواند موجب کاهش نرخ رشد ، میبازگشت شیالتیموفقیت باالی 

 ثیر قرار دهدأشده و اندازه طولی ماهی را تحت ت سنهای همگروه

(Punt  ،؛2001و همکارانZiegler   ،2008و همکاران .) در این تحقیق

های مختلف نیز بازگشت شیالتی ماهی هوور در کل سال با نسبت

ریزی ماهی رغم دو دوره تخمدیده شد. منحنی بازگشت شیالتی علی

(، تنها 1383درویشی و همکاران، هرمزگان )های استان هوور در آب

درصد متعلق به ماه تیر بود  و بیش از  63/16دارای یك نقطه اوج با 

های خرداد، تیر درصد از کل نسبت بازگشت شیالتی مربوط به ماه 47

و مرداد بو د. اطالعات زیادی در مورد بازگشت شیالتی ماهی هوور در 

همکاران و  Abdussamadای اقیانوس هند وجود ندارد. مناطق کرانه

(، در مطالعات خود بر روی الگوی بازگشت شیالتی ماهی هوور 2012)

الوه بر مشاهده این الگو در تمام سال، دو اوج از آن های هند عدر آب

اردیبهشت تا خرداد( و ژوئن )را ارزیابی کردند که اولی بین می تا 

های مرداد تا شهریور( بود. در دورهسپتامبر )دیگری بین آگوست تا 

اند. تشابه درصد از این ماهیان بازگشت شیالتی داشته 2/53یادشده 

های هند و استان هرمزگان واقع شیالتی در آبهای بازگشت اوج دوره

 Abdussamadها در فصول گرم سال است. در مطالعات شدن این دوره

های ریزی ماهی هوور در آبای به دوره تخم(، اشاره2012همکاران )و 

ریزی از این ماهی رسد که دو دوره تخمهند نشده است اما به نظر می

بازگشت شیالتی این ماهیان در این وجود داشته که هر دو دوره در 

ای متعلق به سن درواقع زیر ذخیرههای همگروه اند.منطقه موثر بوده

ریزی در زمانی معین تعلق داشته یك گونه مشخص بوده که به تخم

سن بر آن استوار است که باشند. پایه و اساس جداسازی ماهیان هم

کیل توزیع طبیعی که طول ماهیان در یك سن مشخص، منجر به تش

سن به تفکیك های همدر این مطالعه گروه (.Biswas) ،1993شود می

سن در های همماه جداسازی شدند. نتایج نشان داد، تعداد گروه

ترین جز فروردین، بیشههایی داشتند. بهای مختلف سال تفاوتماه

گروه( در شش ماهه اول سال قرار  6تا  4بین ) سنهای همگروه

سن بجز اسفند، متعلق به شش ماهه های همترین گروهشتند و کمدا

سن در شش های همترین گروه(. وجود بیش4شکل بودند )دوم سال 

های برداریخصوص نمونهماهه اول را شاید بتوان مانند بحث در

های چنین وجود گروهماهانه، به حضور ماهیان بالغ در منطقه و هم

های خرداد تا دوره اوج بازگشت شیالتی در ماه سن با اندازه کم درهم

برداری از ترین بهرهسنی که بیشهای همشهریور ارتباط داد. گروه

گیرند به تفکیك ماه تعیین شدند. با استثناء نمودن ها صورت میآن

تر از های اصلی بیشهای مرداد و شهریور که میانگین طول گروهماه

های سال این میانگین د، در سایر ماهاولین طول بلوغ ماهی هوور بو

طور ماهیان مناطق معتدله بهتر از اولین طول بلوغ محاسبه شد. کم

ریزی کرده و این دوره برای آنان بار در طول سال تخممعمول یك

طور سن در این ماهیان بههای همکوتاه است، از این رو تشخیص گروه

سیری که عموماً بیش از یك در ماهیان مناطق گرم نسبی آسان است

ریزی در سال دارند و این دوره ممکن است مدت زمان دوره تخم

است سن کمی دشوار های همزیادی به طول انجامد، تشخیص گروه

(Pauly  وMorgan ،1987). سن در ماهیان با رشد های همتعداد گروه

و تا سه سریع و طول عمر کوتاه کم بوده و غالباً این ماهیان دارای د

پذیرد. ها صورت میباشند که برداشت از همان گروهسن میگروه هم

سن، های همدر ماهیان با طول عمر طوالنی علیرغم تعدد گروه

شود و ترین برداشت تنها از یك یا حداکثر دو گروه انجام میبیش

تر تحت تأثیر عوامل انسانی و چنین نوسانات ذخایر آنان بیشهم

تری وسانات زیست محیطی در این خصوص تأثیر کمصیادی بوده و ن

صورت سن از ماهی هوور بههای همتعدد گروه (.Ricker ،1975)دارند 

های ( در آب1391همکاران )گروه، توسط نظری و  5فصلی تا حداکثر 

شده است. شاید بهترین حالت برای مطالعه استان هرمزگان گزارش

طور ها بههای یادشده و تعداد آنسن آن باشد که گروههای همگروه

رسد نظر میبعید به جداگانه در طی چند سال مورد بررسی قرار گیرند.

های زیادی یکسان که ترکیب سنی یا طولی یك جمعیت برای سال

سن یك جمعیت های همباقی بماند و نوساناتی در تعداد افراد گروه

تواند رخ علت می این فرآیند به این شود.در طی زمان مشاهده می

گرچه ممکن است میزان باروری در یك جمعیت و طی چند  کهدهد 

ها وجود امکان بقاء برای همه تخم همسال ثابت بماند اما با این وجود 

های نتایج این پژوهش نشان داد که گروه (.Biswas ،1993)ندارد 

پوشانی طولی های مختلف درجاتی از همسن تفکیك شده در ماههم

سن را به های همپوشانی در گروه(، وجود هم1993) Biswasدارند. 

زمان مشخص  ریزی ماهیان در یكتخم این دلیل دانسته که اصوالً

 ریزی محدود بهکه تخم هاییپذیرد، یعنی حتی در گونهانجام نمی

ها را در یك فصل تولیدمثلی خاص است، همه ماهیان ماده بالغ تخم

سازند. درواقع فعالیت تکثیر برای ماهیانی که برای نمی روز یکسان رها

ها حتی اند، ممکن است یك ماه و در برخی گونهریزی مهیا شدهتخم

ت عملکرد رشد توان گفدو الی سه ماه به طول انجامد. از طرفی می

شوند نیز یکسان گشایی میزمان تخمحتی در گروهی که در یك

ها ممکن است رشد طولی بهتری نسبت به سایر نیست و برخی از آن

براساس مطالعات صورت گرفته توسط  سن داشته باشند.ماهیان هم

ریزی بهاره ماهی هوور، ( شروع دوره تخم1383همکاران )درویشی و 

گردد که درصد قابل توجهی از این قبل از آن آغاز میاز اسفند سال 

ماهیان در ماه یادشده در مراحل باالی باروری هستند و از 
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دهنده درصد باالیی از ماهیان بالغ در اسفند طرفی مطالعه حاضر نشان

سن صورت گرفته است که در فروردین های همبر اساس تفکیك گروه

یابد بلکه محدوده طولی نیز با ینه تنها درصد ماهیان بالغ کاهش م

گردد. موارد یادشده در ارتباط باوجود تنها یك اوج کاهش روبرو می

ریزی در بهار و رغم دو اوج تخمبازگشت شیالتی در تیر و مرداد علی

تابستان، احتماالً بیانگر آن است که گروه بزرگی از ماهیان بالغ در 

ریزی کرده و منطقه را ترک های استان هرمزگان تخماسفندماه در آب

کنند که قسمت اعظم بازگشت شیالتی توسط این گروه ایجاد می

گردد. باید توجه داشت که قسمت اعظم بازگشت شیالتی در بازه می

ریزی تابستانه که رسد که اوج تخمنظر میزمانی تیر به بعد بوده اما به

رویشی، دهست )تری نسبت به دوره بهاره دارای شاخص گنادی بیش

تابستان نقش چندانی  هوور در توجه به کم شدن تراکم ماهی (، با1383

های استان هرمزگان ندارد چرا در بازگشت شیالتی این گونه در آب

صورت انتظار دوره اوج دیگری از بازگشت شیالتی که در غیر این 

حداقل در پائیز وجود داشت که نتایج حاصله چنین فرآیندی را نشان 

تحلیل یادشده از تلفیق نتایج حاصل از مطالعه فعلی و بررسی نداد. 

ریزی های گذشته و با فرض تکرار دوره تخمشاخص گنادی در سال

ساالنه ارائه شده و بدیهی است رسیدن به نتایج قطعی نیاز به بررسی 

 های استان هرمزگان دارد.مجدد دوره تولیدمثلی ماهی هوور در آب

حقیق نشان داد که میانگین طولی ماهیان هوور در مجموع نتایج این ت

تر از طول بلوغ بوده و قسمت اعظم صید شده در استان هرمزگان کم

ذخایر ماهیان هوور مهاجر به منطقه، جمعیتی جوان و یا در حال بلوغ 

برداری غیراصولی از آنان بر کاهش ذخایر این گونه باشند که بهرهمی

وص ممنوعیت بهاره صید این ماهیان تاثیر خواهد گذاشت. در این خص

عنوان های تور گوشگیر، بهسازی چشمهچنین تعدیل و بهینهو هم

  گردد. ترین روش صید این گونه پیشنهاد میاصلی
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