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 چکیده

 ی زیستشاخصهايبراي مدیریت صید این گونه، دانستن برخی از .  استان خوزستان می باشدآبهايماهی شوریده یک گونه مهم در 

Otolithes(  شوریدهماهی هاي رشد و مرگ و میر ماهی  پیراسنجه. باشد  ضروري میرگ و میرم مانند رشد و ruber(آوري   با جمع

 تخمین زده 87 لغایت پاییز  86 زمستاندر استان خوزستان طی ) آبادان(هاي طولی در دو مرکز تخلیه هندیجان و چوئبده  ماهانه داده

از برنامه  ELEFANها از روش آنالیز سطح پاسخ  گیري و جهت آنالیز داده برداري اندازه طول چنگالی ماهی در هر بار نمونه. شد

FiSAT و Excel رشد شاخصهاي. استفاده گردید L∞ ،K و to سال برآورد -16/0 در سال و 53/0 سانتیمتر، 72/69 بترتیب 

 در سال 63/0برداري براي این گونه  دید و ضریب بهره در سال محاسبه گر84/0 و 41/1، 25/2 بترتیب برابر با M و Z ، F..گردید

 .بیشتر از حد معمول صید شده است خوزستاناستان  دهد ماهی شوریده در آبهاي  می که نشانبدست آمد

 
  خوزستانآبهاي ،ماهی شوریده ، زیستیهاي شاخص پویایی جمعیت، :کلمات کلیدي

 مقدمه

Otolithesماهی شوریده  ruber انگلیسی با نام croaker 

Tiger-toothedاي و از خانواده  یکی از ماهیان مهاجر کرانه

این ماهی از مهمترین . باشد  میSeianidaeمشکو ماهیان 

و منطقه جنوب ایران بوده هاي شیالتی و از ماهیان ممتاز  گونه

. گردد محسوب می ماهیان درجه یک وبندي تجاري جز در طبقه

ها یافت  قی با بستر گلی و مصب رودخانهاین گونه بیشتر در مناط

حوضه گسترش این ماهی بسیار وسیع بوده و در . شود می

  و بویژه درسرتاسر آبهاي ساحلی دریاي عمان و خلیج فارس

 گسترش دارد و توسط تور گوشگیر،  منطقه خوزستانآبهاي

 نرها از .گردد صید میترال، قالب و در مواردي بوسیله گرگور 

 تا 201ها از گروه طولی   میلیمتر و ماده200 تا 151گروه طولی 

دوره تخمریزي ماهی شوریده در  .شوند  میلیمتر بالغ می250

، در منطقه سیستان و )4( سواحل بوشهر از فروردین تا خرداد

و در سواحل خوزستان در ) 2(بلوچستان از آذر تا اواخر فروردین 

 اهمیت اقتصادي .گزارش گردیده است )1( تفروردین و اردیبهش

برداري بیشتر از  این گونه باعث شده که فشار صیادي جهت بهره

  کاهشذخیره با شدت انجام گیرد و در برخی موارد کاهش صید و

 با . را به همراه داشته استهاي گونه هاي طولی در جمعیت میانگین

خصوص ماهی شوریده  درمطالعات انجام گرفتهتوجه به موارد یاد شده 

 اطالعات بیشتري نسبت به  لذا وبودهها  ودي بیش از سایر گونهتا حد

الزمه مدیریت و  .باشد سایر ماهیان حوزه آبهاي ایران از در دسترس می

برداري مناسب و پویا از ذخایر یک آبزي، داشتن اطالعات کافی و  بهره

 darvish_60@yahoo.com:  پست الکترونیکی نویسندة مسئول* 
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هاي مربوط به   شاخصبویژهمستمر در مورد عوامل جمعیت آن و 

 به بررسی برخی از  حاضرمقاله. استمعیت شناسی ج پویایی

 87 لغایت پاییز 86 زمستانهاي یاد شده در مورد این آبزي  شاخص

ه بتوان  از نتایج حاصلبا استفاده تا پرداخته در سواحل غربی خوزستان

 آن در پایش ماهی شوریده در سواحل خوزستان و ارزیابی ذخایر

 .برداري نمود بهره

 

 هامواد و روش
 این ماهی در استان خوزستانه به وضعیت صیدتوجبا

  هاي تجاري، در صید شده از نمونه شوریده انبرداري از ماهی نمونه

 .انتخاب گردید  و هندیجان)چویبده( آبادانمنطقه تخلیه صید بندر 

  از) عدد ماهی3527در مجموع  (برداري ماهانه نمونه

 درشده صید تجاري تخلیه  از1387 پاییز تا 1386زمستان

انجام  تصادفی بصورتایستگاههاي مورد نظر، طبق برنامه و 

در مناطق یاد  سنجی زیستکش   طول چنگالی توسط خط. گرفت

  نمودار بوسیله ،)∞L(نهایت   طول بیبرآورد. ثبت گردیدشده 
Powell-Wetherall plot )16(  ضریب رشدو) K( بکارگیري  با

  .)7( بدست آمد  FiSAT II موجود در برنامه ELFANروش 

 منطبـق بـر     بـرازش  با رسم بهتـرین خطـوط        toمیزان بهینه   

بـه منظـور   . محاسـبه شـد   LFDAبرنامـه با استفاده از ها،  داده

   و رابطـه )Ф'(  از آزمون مـونرو       K و    ∞Lمقایسه شاخص رشد،    

L∞) (Ln(K) + 2 Ln (  ='Ф   اسـتفاده شـد )مـرگ و میـر    ).13

 .    )13(  محاسبه شدائولی براساس معادله پ(M)طبیعی 

Ln (M) = - 0,0066 - 0,297Ln(L∞) + 0,654Ln(k) + 

0,642Ln(T)

M ،ضریب مرگ و میر طبیعی سالیانه L∞نهایت ماهی    طول بی

 میانگین Tنفی و پارامتر انحناء رشد وان برتاالK برحسب سانتیمتر،

 دی منحنی خطی صروش از )Z( مرگ و میر کل. دماي محیطی است

با استفاده از پارامترهاي رشد که راساس اطالعات ترکیب طولی صید ب

و تبدیل طول میانه هر گروه طولی به سن نسبی، میزان مرگ و میر 

 مرگ و میر کل با دانستن میزان .، استفاده شدکند کل را محاسبه می

  فرمول  از (F) صیادي  مرگ و میر ضریب   طبیعی، مرگ و میر  و 

Z = F + Mرابطه از برداري  بهره یبضر  و E = F/Z گردید محاسبه 

افزارهاي  و نرمExcelهاي از برنامه  در تجزیه و تحلیل داده .)13(

LFDA و  FiSAT شداستفاده.   

  

 نتایج

در  1387 پاییز لغایت 1386 زمستانساله، از یکدر این پروژه 

ی سنج زیست(  گردیدسنجی زیست شوریدهماهی عدد  3527مجموع 

 فاکتورهاي رشد  نتایج مربوط به.) بود چنگالیگیري طول شامل اندازه

 . آورده شده است1جدول  و مرگ و میر براي ماهی شوریده در

 72/69  بترتیب K و  ∞Lبا استفاده از این اطالعات طولی، 

 to  =-16/0همچنین.   درسال تعیین گردید53/0سانتیمتر و 

 Ф'=3/3ونرو براي این ماهیمقدار فاي پریم م.محاسبه گردید

 به گونه این براي برتاالنفی  وان رشد معادله بنابراین. بدست آمد

 :   گردید محاسبه زیر صورت

Lt= 72 /69 (1-e (- 53/0  (t+ 16/0 ))             

 63/0 و 41/1 ،84/0، 25/2بترتیب  Eو F, M, Z  مقادیر

 .برآورده شد

 
 )1387 پاییز لغایت 1386زمستان(  خوزستاناستان  در آبهاي  ماهی شوریدهپارامترهاي  پویایی جمعیت: 1جدول 

 

) 1386-1387(زمان پارامترها رشد

72/69 L∞ ( cm)

53/0 K (year−1)

- 16/0 to (year)

84/0 M (year−1)

41/1 F (year−1)

25/2 Z (year−1)

3/3 Ø

63/0 E (year−1)

 

 

 بحث
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حدوده مشخص براي صید ماهیان     تور گوشگیر شناور داراي م    

نمایـد  بزرگتر از آن را صـید نمـی  ماهیان کوچکتر ومی باشد و

هاي طولی بیشتر باشـد،   برداري از رده چه دامنه نمونه  هر).14(

هـا  تلـف بیـشتر شـده؛ در نتیجـه برآورد         امکان حـضور افـراد مخ     

هـاي طـولی     همیـر رد   باشد، زیرا نرخ رشـد و مـرگ و          می تر  دقیق

هـاي طـولی      استفاده از داده   .باشند با یکدیگر متفاوت می   مختلف  

اطالعات ارزشمندي در ارتباط با تاریخچه زنـدگی یـک گونـه در          

چند که درستی این اطالعات تـا       دهد هر   قرار می  محققیناختیار  

در . برداري و اندازه نمونه بستگی دارد       نمونه ةحدود زیادي به نحو   

  حـداقل  ی در دوره زمـانی     مـاه  1500تعـداد   حداقل  مقدار کمی   

 مـاهی را  3527 ، که در این مطالعه   )12( باشد شش ماه کافی می   

 مـورد   )1387 پاییز لغایت آخر  1386زمستان (در مدت یک سال   

بدسـت   نهایت و ضریب رشد     طول بی   مقادیر  و گرفتبررسی قرار   

 .)2جدول ( شتهاي دیگران در این زمینه تفاوت دا  با یافتهآمده

متـأثر از    نهایت و ضـریب رشـد        ود در طول بی   تفاوتهاي موج 

 میـزان  . )King, 2007( باشـد  تفاوتهاي اکولوژیکی هر ناحیه می

L∞   و K                رابطه عکس با یکـدیگر دارنـد و بـا کـاهش میـزان L∞ 

   ∞L  در ایـن تحقیـق     ).14(  و بـرعکس   یابـد  می  افزایش Kمیزان  

 باشـد چـون   بیشتر از مقادیر محاسبه شده در منـاطق دیگـر مـی     

میانگین درجه حرارت در این منطقه نسبت به مناطق دیگر مورد          

افـزایش دمـاي آب، باعـث        که باشد و از آنجایی    مقایسه کمتر می  

گـردد و علـت آن      ي مـی  ز  افزایش ضریب رشد در ماهیـان سـطح       

) 11 (طبیعت خونسرد آنها و افزایش نرخ متابولیتی بدنشان است        

همچنین    .یابد هش می نهایت کا   طول بی  و با افزایش ضریب رشد    

دراین منطقه در مقایـسه بـا منـاطق    ∞L از دالیل دیگر باال بودن

  ،توان به کاهش فشار صیادي در این منطقه اشـاره کـرد            دیگر می 

 بـه منـاطق      محاسبه گردید که نسبت    to = -16/0در این مطالعه    

در مکانهاي مختلف با     .باشد دیگر مورد مطالعه در ایران کمتر می      

نهایـت و ضـریب رشـد،     توجه به شرایط محیطی و تغییر طول بی     

میزان سن طول صفر، بـا  . کند میزان سن طول صفر نیز تغییر می  

 یابـد  نهایـت؛ افـزایش  مـی    افزایش ضریب رشد و کاهش طول بی   

میـر   و مـرگ و 5/0بـرداري بـیش از     میـزان ضـریب بهـره   ) 15(

 ةنـشاندهند است، در نتیجـه    طبیعیمیرصیادي بیش از مرگ و

 و بـراي    )9 و 8(اسـت   تحت فشار بـودن ذخیـره مـورد مطالعـه           

رسیدن به حـداکثر محـصول پایـدار بایـستی مقـداري از میـزان         

برداري از ذخیره کاهش یابد و بهترین راه براي کاهش میزان  بهره

برداري، کاهش میـزان فعالیـت صـیادي و          برداري و نرخ بهره      بهره

 یعنی کاهش ورودي به مجموعه صیادي       . مجوز صید است   کاهش

     ).8(نمود  صید را کنترل  یعنی است، تا بتوان خروجی آن

پـذیري    بنـدي میـزان آسـیب      معیارهاي مختلفی براي طبقـه    

یایی براساس خصوصیات زیستی و بـوم شناسـی آنهـا           ماهیان در 

ا  یکی از این معیارها ، طـرح مجمـع شـیالتی آمریکـ    .داردوجود

)AFS ( شده است آورده 3است، که در جدول )10  و6.( 

میـر بدسـت آمـده از    مـرگ و با توجه به پارامترهاي رشد و

) AFS(ماهی شوریده و براساس شاخص انجمن شیالتی امریکـا          

 . آید این ماهی  جزء ماهیان با آسیب پذیري متوسط بحساب می

 

 

 ا مطالعات دیگر در نقاط مختلفب شوریده ماهی هاي زیستی شاخصمقایسه :  2جدول

منبع L∞ (cm) k (year -1) t0 منطقه گونه

مطالعه حاضر 72/69 53/0 - 16/0 خوزستان O. ruber

Brash and Fennessy 9/41 31/0 - 96/0 آفریقاي جنوبی O. ruber

1383تقوي ،  5/58 48/0 006/0 بوشهر O. ruber

1383تقوي ،  6/65 43/0 002/0 رمزگانه O. ruber

1383تقوي ،  5/59 32/0 001/0 سیستان و بلوچستان O. ruber

 

 

 

 

 



...برداري ماهی شوریده  در هاي رشد ، مرگ و میر و ضریب بهره تخمین شاخص                    درویش بسطامی و همکاران

٣٢                                                                 

 اساس پارامترهایی زیستیپذیري ماهیان دریایی بر بندي میزان آسیب طبقه : 3جدول

 

 آسیب پذیري خیلی زیاد آسیب پذیري زیاد آسیب پذیري متوسط آسیب پذیري کم پارامترهایی زیستی

 Lmax( 50≤  Lmax 100≤ Lmax<50 150≤Lmax <100 Lmax <150(طول حداکثر

 tm( 2≤  tmax 4≤t max<2 6≤ t max <4  tmax< 6(  سن در اولین بلوغ

 K(  K < 8/0 8/0≤ K  <5/ 0 2/0< K ≤5/0 2/0 ≤ K(ضریب رشد 

 M(  M <5/0 5/0≤ M <35/0 35/0≤ M <2/0 2/0≤ M(مرگ ومیر صبیعی 

 Tmax( 3≤   Tmax 10≤ Tmax <3 30≤Tmax <10 Tmax < 30(سن حداکثر 
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Abstract
Otolithes ruber (Teleostei: Sciaenidae) is an important species in the Khouzestan  

province waters, Iran. Catch management of this species in region is required to be known 

some biological parameters such as growth and mortality. We used commercial fishing data 

and samples in the Choebdah and Hendijan landing near Abadan port to estimate population 

dynamic parameters for O. ruber. The population parameters were analyzed using the FAO-

ICLARM stock assessment tool (FiSAT). The growth parameters of von Bertalanffy equation 

were as, L∞: 69,72cm, K: 0,53year-1 and t0: -0,16. The estimated value of total mortality, 

natural mortality and fishing mortality were 2,25, 0,84 and 1,41year-1, respectively. 

Exploitation ratio, E was estimated to be 0,63 year-1 and these high values of E indicated that 

the Otolithes ruber stock in the region waters is under fishing pressure.
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