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 1398 دیتاریخ پذیرش:            1397 مهر تاریخ دریافت:

 چکیده

گونه برداری مناسب از ذخایر اینمنظور الگوی بهرهباشد. بهعمان میدریای و فارسخلیج شمال در اقتصادی ماهیان تون از رده یکیزماهی 

صورت تصادفی ساده از سه شناسی جمعیت آن دائماً مورد بررسی وسنجش قرار گیرد. اطالعات مورد نظر بههای پویایینیاز است که برخی شاخص

آوری شدند. میانگین طول چنگالی جمع 1394عمده اصلی بندرجاسک، بندرعباس و بندرلنگه در استان هرمزگان از فروردین تا اسفند  گاهتخلیه

کننده رشد آلومتریک دست آمدند که بیانبه 84/2و  2 /12 ×10-5 ترتیبوزن به -در رابطه طول bو aمقادیر متر بود.سانتی 1/60ماهیان زرده 

دست آمدند. طول چنگالی ماهی سال به -15/0سال و  بر 78/0متر، سانتی 9/90ترتیب به t0و L∞ ، Kهای رشد باشد. پیراسنجهنه میگو این

محاسبه شد که با  77/8متر بود. شاخص رشد برابر با سانتی 1/83و  9/73، 8/53ترتیب سالگی بهسالگی و سهسالگی، دوزرده در پایان یک

سال بودند. مقادیر  بر 64/1 و 85/0 ،49/2 ترتیب برابر باصورت گرفته مطابقت داشت. مرگ و میر کل، طبیعی و صیادی به سایر مطالعات

Fopt  وFlimit تخمین زده  66/0گونه  برداری برای اینبر سال محاسبه شدند. نسبت بهره 56/0و  43/0ترتیب عنوان نقاط مرجع زیستی بهبه

این شود در جهت مدیریت صید رسی نشان داد که برداشت از ذخایر ماهی زرده در استان هرمزگان بیش از حد بوده و پیشنهاد میشد. نتایج این بر

 و با کاهش تالش صید اقدامات الزم صورت گیرد. گونه

  رس(های رشد، مرگ و میر، نقاط مرجع زیستی، استان هرمزگان )خلیج فاماهی زرده، پیراسنجه کلمات کلیدی:
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 مقدمه

های صیادی و مسائل در حال حاضر با توجه به افزایش ناوگان       

های مختلفی از ماهیان تحت فشار محیطی، جمعیت گونه زیست

اند که بررسی و شناخت ساختارهای جمعیتی و صیادی قرار گرفته

ها اجتناب ناپذیر است. چنین کمیت ذخایر این گونهزیستی و هم

های جغرافیایی و عمان با دارا بودن ویژگیریایفارس و دخلیج

 ها شناختی خاص خود، یكی از نادرترین اکوسیستمهای بومارزش

فارس و  محیطی مناسب در خلیج زیست روند. شرایطشمار میبه

است که این منطقه آبی، محیط زیست عمان باعث گردیده  دریای

گرمسیری باشد. و نیمه  های متعددی از آبزیان مناطق گرمسیریگونه

ریزی و تغـذیه از هر ساله ذخایر عظیمی از ماهیان مهاجر جهت تخم

عمان  زی ریز وارد خلیج فارس و دریایمـنابع غنی ماهیان سطح

های مهم این دسته از آبزیان ماهیان از گونه گردند که تونمی

یع این ماهیان نقش مهمی از لحاظ تغذیه و صناگردند. محسوب می

های این ماهیان ترین گونهمهمتبدیلی در صنعت شیالت کشور دارند. از 

منقوش تون (،Euthynnus  affinisه )زرد(، Thunnus  tonggolتوان به هوور )می

(Auxis thazard( گیدر  ،)Thunnus  albacaresهوور ،) ( مسقطیKatsuwonus 

pelamis( قباد ،)Scomberomorus guttatusر )( و شیScomberomorus  

commerson.کمبود اطالعات در خصوص پویائی جمعیت  (  اشاره نمود

ها در بردار از این گونهماهیان توسط کشورهای بهره های تونگونه

ها را با مشكل مواجه کرده است اقیانوس هند، ارزیابی جمعیت آن

(IOTC ،2015). اصلی( ماهیان )هفت گونه  طورکلی صید انواع تونبه

که طوریهای جمهوری اسالمی روند رو به رشدی داشته، بهدر آب

در حدود دو برابر  1394مجموع صید آن طی دهه منتهی به سال 

(. در این بین استان سیستان و 1395است )درویشی،  افزایش یافته

درصد،  1تر از درصد و استان خوزستان با کم 7/54بلوچستان با 

خود ماهیان را بهترین میزان صید از انواع تونکم ترین وترتیب بیشبه

ماهیان مهم اقتصادی در استان اند. ماهی زرده از توناختصاص داده

که صید آن پس از ماهی هوور، طوریگردد بههرمزگان محسوب می

تن(،  27000ماهیان )در حدود  درصد از کل صید تون 19با حدود 

ماهی زرده در سراسر  (.1395، در مرتبه دوم قرار دارد )درویشی

چنین در اطراف جزایر اقیانوس هند و هم های گرم اقیانوس آرام وآب

و  (Colletteشود ها یافت میو مجمع الجزایر واقع در این اقیانوس

Nauen ،1983های خلیج فارس و (. صید عمده ماهی زرده در آب

ن، پاکستان، توسط کشورهای جمهوری اسالمی ایران، عما عمان دریای

گیرد. ماهی زرده عربستان سعودی و امارات متحده عربی صورت می

 فارس تا سواحل پاکستان در دریایهای ایران از بوشهر در خلیجدرآب

رسد هر ساله زیر نظر می(. بهYesaki)  ،1989عمان پراکندگی دارد

های اقیانوس هند در های ماهی زرده از آبهای جدیدی ازگلهذخیره

عمان و خلیج فارس مهاجرت های دریایفصول بهار و تابستان به آب

های نموده و در فصول پائیز و زمستان، تمایل به ماندگاری در آب

های صید ماهی زرده در آب (.1383 فارس دارند )درویشی، خلیج

تن به  6161از مقدار  1384دهه از سال استان هرمزگان طی یک

یده است که حاکی از رشد بیش از دو رس 1394تن در سال  16418

با توجه به مهم بودن  (.1395)درویشی،  باشدو نیم برابری صید می

و ضرورت به این نكته که صید باید شامل  این گونه از لحاظ تجاری

برداری از بخشی از کل توده مهاجر به منطقه باشد و بایستی بهره

 دیص تیریمد، قرار دادبرداری پایدار سیاست برداشت را براساس بهره

بر  یمبتن ریذخا یابیارز هایشاخصبا استفاده از  از آنبرداری و بهره

از جمله رشد، نرخ مرگ و میر و نسبت  تیپویائی جمع یهایراسنجهپ

تجزیه و شناخته شده جهت  یهاراه از یكیتواند یم برداری،بهره

رخصوص . مطالعات محدودی دباشدبرداری آن بهره تیوضع تحلیل

برداری این گونه در های رشد، مرگ و میر و نرخ بهرهپیراسنجه

توان به های مختلف جهان صورت گرفته است که از جمله آن میآب

 Ghosh( در استان هرمزگان، 1383های درویشی و همكاران )بررسی

( در 2010و همكاران )Taghavi ( در دریای عرب، 2010و همكاران )

های هندوستان، ( در آب2012و همكاران ) Rohit شمال خلیج فارس،

Sulistyaningsih و سوماترا غربیشمال در (2014) همكاران و   Ahmed 

 های پاکستان اشاره نمود.( در آب2016همكاران )  و

 

 هامواد و روش

های در این تحقیق، محدوده آب :برداریمنطقه و زمان نمونه       

قرار گرفت. به همین منظور سه منطقه  استان هرمزگان مورد بررسی

ترتیب در غرب، -عمده تخلیه صید بندرلنگه، بندرعباس و جاسک به

(. 1برداری انتخاب گردید )شكل مرکز و شرق استان جهت نمونه

صورت تصادفی ساده از فروردین تا اسفند ها ماهانه و بهبردارینمونه

 صورت پذیرفت. 1394

در این پژوهش از اطالعات  ولی و وزن:اطالعات فراوانی ط       

فراوانی طولی ماهیان صید سنتی که توسط ابزار گوشگیر سطح صید 

دست آوردن اطالعات مورد نیاز، شده بودند، استفاده شد. جهت به

های طول چنگالی با دقت یک هایی تهیه و در آن شاخصفرم

 . گیری شدندکیلوگرم اندازه 1/0متر وزن کل با دقت سانتی

های پویائی جمعیت مربوط به پیراسنجه تجزیه و تحلیل اطالعات       

های انجام شد. این برنامه از برنامه FiSAT IIافزار با استفاده از نرم

های فراوانی بندی دادهمناسب ارزیابی ذخایر بوده که براساس طبقه

و همكاران،  Gayaniloکند )طولی به تفكیک ماه عمل می
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کارگیری در هدست آمده از این پژوهش جهت بالعات به(. اط1996

صورت ماهانه متری بهسانتی 3برنامه یاد شده در طبقات طولی 

بندی شدند و قبل از تجزیه و تحلیل و به جهت حداقل رساندن دسته

 .شدند (Smooth)برداری، صاف خطای نمونه

دست آوردن رابطه جهت به ارتباط وزن کل و طول چنگالی:       

بین وزن کل و طول چنگالی که بیانگر تغییرات میانگین وزن در 

، Biswas)ارتباط با طول بدن است از رابطه نمایی زیر استفاده شد 

1993) :                                                           bW= a.FL 

: ضریب ثابت در رابطه نمایی،  a:  وزن کل به کیلوگرم،  W، که در آن

FL متر، : طول چنگالی به سانتیb مقدار توان در رابطه نمایی : 

دار درصد جهت معنی %95با سطح اطمینان  t-studentاز آزمون        

  bچه مقدارده شد. چناناستفا 3دست آمده با به  bبودن تفاوت مقدار

داری اختالف معنی 3دست آمده حاصل از رابطه توانی، با عدد به

چه این اختالف و چنان (Allometric)باشد، رشد آبزی ناهمگون  داشته

 (. Pauly ،1984است ) (Isometric) رشد آن همگون نداشته باشد وجود

تباط بین جهت تعیین ار :0t و L ،K∞های رشد پیراسنجه       

صورت زیر استفاده طول و سن از رابطه رشد غیرفصلی ون برتاالنفی به

 (:Pauly ،1987شد )

 0t-K (t -exp (-1∞ (Lt = L(((              : معادله رشد ون برتاالنفی

: طول ∞Lمتر،بر حسب سانتی   t: طول چنگالی در سنLt، که در آن

ودار رشد که طول فرضی )طول چنگالی مجانب در نم نهایتچنگالی بی

: ضریب رشد K متر،حسب سانتی رسد( بربوده و آبزی به این طول نمی

صفر )سن فرضی در زمانی که طول آبزی صفر  : سن0t (،year-1)بر سال

باشد که در واقع محل برخورد نمودار رشد با محور طولی است( بر 

 : سن آبزی برحسب سالt حسب سال،

با استفاده از زیربرنامه پشتیبانی   ∞Lمحاسبه پیراسنجه رشد 

صورت گرفت. در  %95بینی حداکثر طول با حدود اطمینان پیش

 (Shepherd,s method)از روش شفردK تعیین مقدار پیراسنجه رشد 

براساس حداکثر  رشد پیراسنجه )در روش یادشده بهترین شد گیریبهره

استفاده از  محاسبه سن صفر با شود(.امتیاز یک در نظر گرفته می

 (:Pauly ،1987رابطه زیر انجام شد )

 Log (K) 038/1- (∞L)Log 2752/0- 3922/0- ( =0t -)Log:   معادله سن صفر

های جهت مقایسه پیراسنجه رشد(: )شاخص φ مونرو فی آزمون       

دست آمده از ماهی زرده با سایر  مطالعات رشد این به Kو  ∞Lرشد 

ی صحت محاسبات صورت گرفته، از مدل ارائه چنین ارزیابگونه و هم

 قرار زیر استفاده شد: به Munro (1984)و   Paulyشده توسط 

 Ln 2( +K)Ln  =φ(∞Lمعادله فی مونرو                           )      

میر کل از روش موسوم ودرتعیین مرگ :Zمیر کل ونرخ مرگ       

 (،Length converted catch curve methodروش منحنی صید )به

و میر کل  (. مقدار نرخ مرگVenema ،1992و  Sparreاستفاده شد )

 :مورد محاسبه قرار گرفت %95با حدود اطمینان 

 معادله خطی بین لگاریتم طبیعی  تعداد ماهی بر تغییرات زمانی

Ln[N/dt])و سن مطلق ماهی )                         :Ln[N/dt]=a-Zt 

در : تعداد N (،year-1: نرخ مرگ و میر کل )بر سال Z، آنکه در 

 عرض ازمبدأ معادله خطی،a: : تغییرات زمانی، dt، بندی طولیرده

t سن مطلق : 

در محاسبه نرخ مرگ و میر طبیعی از  :Mنرخ مرگ و میر طبیعی 

 (: Pauly ،1980صورت زیر استفاده گردید )به Paulyرابطه 
 

میانگین  :T (،year-1رگ و میر طبیعی )بر سال نرخ م :M، که در آن

 ساالنه درجه حرارت محیط )درجه حرارت سطحی آب برای تون

نهایت برحسب طول بی :∞Lگراد، ماهیان( براساس درجه سانتی

 . گرفته شود متر که بایستی برمبنای طول کل درنظرسانتی

گراد انتیس درجه 27استان هرمزگان  در سطحی آب حرارت درجه       

که زندگی گروهی (. با توجه به آن1385)ابراهیمی،  استمحاسبه شده 

پذیری جاندار در مقابل شكار توسط سایر آبزیان را ای آسیبو گله

رو بسیاری از کارشناسان مقدار مرگ و میر دهد، از اینکاهش می

و  Pillaiکنند )ضرب می 8/0دست آمده از مدل فوق را در طبیعی به

(، که در محاسبه این مقدار برای ماهی زرده، با توجه 1993كاران، هم

 ای بودن شیوه زندگی این ماهی ضریب یادشده اعمال گردید.به گله

کل  جاکه نرخ مرگ و میراز آنF: نرخ مرگ و میر صیادی       

( (Z=F+M های مرگ و میر طبیعی و صیادی استحاصل جمع نرخ

 

 
های زرده در آب برداری ماهی: مناطق عمده تخلیه صید و نمونه1شکل 

 استان هرمزگان
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مرگ و میر صیادی، نرخ مرگ و میر طبیعی بنابراین برای محاسبه نرخ 

 ( :Venema ،1992و  Sparreاز نرخ مرگ و میر کل کم شد )
F = Z – M 

 تقسیم نرخ مرگ  برداری بانسبت بهره :Eبرداری نسبت بهره       

، Venemaو  Sparreدست آمد )میر کل به و میر صیادی بر نرخ مرگ و

1992 : )                                                               E=F/Z 

 Biological Reference Points (BRP): ینقاط مرجع زیست       

 شده در این تحقیق عبارت بودند از نقاط مرجع زیستی درنظر گرفته

optF  وlimitF (Patterson ،1992). 

د نرخ درص 50: بهینه نرخ مرگ و میر صیادی برابر با optF، که در آن

: حد نرخ مرگ و میر صیادی M/optF) ،limitF=2(مرگ و میر طبیعی 

 .)3M/2=limitF( درصد نرخ مرگ و میر طبیعی 66برابر با 

 

 نتایج
ورد ـعدد ماهی زرده م 2196در مجموع تعداد   :فراوانی طولی       

ترین ترین و بزرگسنجی طول چنگالی قرارگرفتند. کوچکتـزیس

متر طول چنگالی سانتی 86و  19ترتیب گیری شده بهماهیان اندازه

ترین تراکم فراوانی در های آبان و مهر بودند. بیشترتیب در ماهبه

(. 2بود )شكل  %29متر با درصد نسبی سانتی 60-66بندی طولی رده

 دست آمد. متر بهسانتی 1/60±47/4طول چنگالی  هایفراوانی میانگین
حاصل از رابطه توانی  bو  aمقادیر   :وزن -لیرابطه طول چنگا       

محاسبه  84/2و  2 /12 ×10 -5ترتیب برابر با بین این دو متغیر به

محاسبه شده  b نشان داد که مقدارt-test (. آزمون 3گردیدند )شكل 

(، که P<05/0داری داشته )درصد تفاوت معنی 95در سطح  3با عدد 

 است.  دهنده رشد ناهمگون این گونهنشان
 

 
های استان : توزیع فراوانی طول چنگالی ماهی زرده در آب2شکل 

 هرمزگان

 95این گونه با درجه اطمینان  ∞Lمقدار  :های رشدپیراسنجه       

متر سانتی 9/90متر( برابر با سانتی 25/87 -55/94درصد )محدوده 

ضریب  ترینمناسب اساس براین (.4)شكل  چنگالی محاسبه گردید طول

بر سال محاسبه شد که منحنی  78/0( در روش شفرد برابر با  Kرشد )

 (.5)شكل  کردحاصله از معادله رشد ون برتاالنفی پیروی می

سنجه        ستفاده ازپیرا شد بهبا ا ست آمده مقدار های ر برابر با  0tد

سال محاسبه شده و معادله رشد ون برتاالنفی ماهی زرده به  -15/0

               ل ارائه گردید:صورت ذی
براین اساس منحنی ارتباط گستره طولی با سن ماهی زرده رسم شد 

(. این نتایج نشان داد که طول چنگالی ماهی زرده در پایان 6)شكل 

باشد. متر میسانتی 1/83و سال سوم  9/73، سال دوم 8/53سال اول 

 نشان زرده ماهی در را مختلف طولی هایگروه رشد منحنی 7 شكل

 دهد.می
 

 
های وزن ماهی زرده در آب -: نمودار رابطه طول چنگالی3شکل 

 استان هرمزگان
 

 
های ( ماهی زرده در آب∞Lنهایت )بینی طول بی: نمودار پیش4شکل 

 استان هرمزگان
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ترین ضریب رشد ماهی زرده در : منحنی انتخاب مناسب5شکل 

 های استان هرمزگانآب
 

درصد  95میرکل با سطح اطمینان  و میزان مرگ :مرگ و میر

میر و(. مقدار مرگ8بر سال محاسبه گردید )شكل  49/2برابر با 

و میر صیادی، برابر با ( و نرخ مرگ8/0)ضرب شده در  85/0طبیعی 

 بر سال محاسبه شدند. 64/1

برداری ماهی زرده در زمان نسبت بهره :Eبرداری نسبت بهره

 محاسبه شد. 66/0سی و با استفاده از معادله ذکرشده، برر

دست میر طبیعی به و با توجه به مقدار مرگ :ینقاط مرجع زیست

و مقدار  43/0( برابر با optFو میر صیادی بهینه )آمده، میزان مرگ

 بر سال محاسبه شدند. 56/0(، برابر با limitFو میر صیادی )حد مرگ
 

 
های استان باط گستره طولی با سن ماهی زرده در آب: منحنی ارت6شکل 

 هرمزگان
 

 
های : منحنی رشد گروه های مختلف طولی ماهی زرده در آب7شکل 

 استان هرمزگان
 

 
: منحنی صید و تعیین مرگ و میرکل ماهی زرده در  8شکل 

 های استان هرمزگانآب

 

 حثب
 ماهی زرده مورد زیست 2196در این بررسی در مجموع تعداد        

کار رفته در ارزیابی ذخایر های بهسنجی طولی قرار گرفتند. روش

صورت تصادفی ها بهبرداریآبزیان زمانی قابل استناد هستند که نمونه

ای از عنوان نمایندهانجام پذیرند و در واقع نمونه بررسی شده به

(. Morgan ،1987و  Pauly) برداری شناخته شودجمعیت مورد بهره

پاسخ به این مطلب که چه تعداد نمونه برای انجام یک فرایند ارزیابی 

ذخایر بسنده است، متأثر از هدف انجام فعالیت، روش کار و 

برداری (، تعداد نمونه1987و همكاران ) Hoeingبرداری است. نمونه

منظور ارزیابی ذخایر ساله و بهدوره یکرا براساس یک 1500بیش از 

روش پیشرفت میر ماهیان بهوهای رشد و مرگخمین پیراسنجهو ت

رسد نظر میکنند. از این رو بهفراوانی طولی، در حد عالی بیان می

 های صورت گرفته در این تحقیق کافی باشند.  برداریتعداد نمونه

تواند اطالعات مناسبی را در توزیع فراوانی طولی ماهیان می       

اسی جمعیت، رشد، مرگ و میر و احیاء را در اختیار شنخصوص پویائی

(. محدوده طولی ماهیان زرده 2013و همكاران،  Azpeitiaقرار دهد )

طول چنگالی  هایفراوانی میانگین و متر بودسانتی 19-86تحقیق  این در

 ای درگزارش منتشر شده دست آمد. تاکنونمتر بهسانتی 47/4±1/60

های جمهوری لوغ جنسی این گونه در آبخصوص تعیین اولین طول ب

اسالمی ایران جهت مقایسه با نتایج این تحقیق مشاهده نشد. در 

(، این محدوده را برای 2012و همكاران ) Rohitهای هندوستان، آب

دست آوردند. در متر طول چنگالی بهسانتی 14-80ماهیان زرده 

محدوده در (، این 2010و همكاران ) Ghoshمطالعه دیگری توسط 

متر طول چنگالی، سانتی 26-70دریای عرب بین  Veravalهای آب

(، این محدوده 2014و همكاران ) Sulistyaningsihگزارش شده است. 

 5/61و  5/23غربی سوماترا در اقیانوس هند بین های شمالرا در آب
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ترین ماهی زرده صید شده دارای دست آوردند. بزرگمتر بهسانتی

(، Nauen ،1983و  Collette) متر بوده استسانتی 100لی طول چنگا

های که در طی سالیان اخیر گزارشی مبنی بر صید این ماهی در اندازه

گیری های طولی اندازهعلت تفاوت در محدوده نشده است. تر ارائهبزرگ

توان عالوه ماهیان در مناطق مختلف را میهای مختلف تونشده گونه

های وابسته به های مختلف صید، به عوامل مهاجرتبر تفاوت در روش

سنی در یک منطقه و در زمان مشخص  های مختلفگروه طول و حضور

 (. Yesaki ،1989ارتباط داد )

وزن در آبزیان از روابط مهم بوده که در ارزیابی  -روابط طول       

های سازی اکوسیستممدل و اکولوژیكی مطالعات زنده، توده تعیین ذخایر،

توانند اطالعات مفیدی را در نین میچآبی کاربرد دارد. این روابط هم

های حیات آبزی کند، دورهزمینه محیطی که ماهی در آن زندگی می

(. در این بررسی 2011و همكاران،  Froeseو سالمت گونه ارائه دهند )

برابر  bو مقدار  2 /12×10-5وزن برابر با  -در رابطه توانی طول aمقدار 

 Negative)دست آمد که نشان دهنده رشد ناهمگون منفی به 84/2با 

(allometric (، در بررسی1395) این گونه است. صادقی و همكاران 

 bدر خلیج فارس مقدار  زرده ماهی فنوتیپی عتنوو  شدر یهایژگیو

کالهی در استان هرمزگان ، ابوموسی و بندرقشمرا در مناطق صیادی 

محاسبه کردند و نشان دادند که رشد  64/2 و 65/2، 83/2ترتیب به

و  Rohit .ستااین گونه در سه منطقه یاد شده ناهمگون منفی 

های هندوستان (، در مطالعات صورت گرفته در آب2012همكاران )

 گرم(، -متر)سانتی 89/2را   bو مقدار 0254/0را برابر با  aمقدار 

د که این گونه دارای رشد همگون دست آوردند و چنین نتیجه گرفتنبه

داری بین جنس چنین نشان داد که تفاوت معنیاست. این تحقیق هم

 b (، مقدار 2004) Khanوزن وجود ندارد.  -نر و ماده در رابطه طول

تعیین کرد و  78/2هندوستان برابر با  Maharashtraهای را در آب

مگون منفی نشان داد که ماهی زرده در این منطقه از رشد ناه

 Odatو   Al-Zibdahبرخوردار است. در بررسی دیگری که توسط

(، در دریای سرخ صورت گرفته است، مقدار توان در رابطه 2007)

محاسبه و نتیجه گرفته شده که این ماهی  13/3وزن برابر با  -طول

، است. در مطالعه (Positive allometric)دارای رشد ناهمگون مثبت 

ماهیان در سواحل پاکستان گونه از تون 5وی ذخایر انجام شده بر ر

براورد  08/3برابر با b و مقدار  0076/0برابر با  aدر دریای عرب، مقدار 

گردیده است. نتایج بررسی یاد شده مشخص کرد که از بین پنج گونه 

در دریای عرب، تنها گونه زرده هوور مسقطی، هوور، زرده، قباد و شیر 

 aها )(. در واقع این شاخصAhmed ،2016دارای رشد همگون است )

 در رابطه  b( با دوره حیات آبزی ارتباط دارند. معموالً مقادیر bو 

نظر (، اما بهWeatherley ،1972قرار دارند ) 4و  2وزن بین  -طول

رسد برای یک گونه خاص از ماهیان، وزن مخصوص بقایای بافتی می

 3نزدیک به  bتر حاالت مقدار درتمامی عمر ثابت بوده و لذا در بیش

(. این مقادیر ممكن است نه تنها بین ذخایر Biswas ،1993باشد )می

هایی داشته های مشابه و نواحی مختلف، تفاوتوناگون بلكه در گونهگ

 bو   a(، بیان داشته که علت تفاوت مقادیر2002) Pitcherباشند. 

جنسیت، پیشرفت  ماهی، فیزیولوژی محیطی، شرایط تغییرات به تواندمی

ان و روش یط، زمترس در محابل دسذای قغدد جنسی، میزان غ

 چنین منطقه بررسی بستگی داشته باشد.هم برداری ونمونه

غالباً در مطالعات مربوط به رشد آبزیان از معادله رشد ون        

شود. اما این بدان معنی نیست که معادله ون برتاالنفی استفاده می

ها بهترین نتیجه را برتاالنفی تنها تابع رشد بوده و در همه وضعیت

مقایسه دقیقی را از معادله  (،1992و همكاران ) Chenدهد، اما می

را انجام داده و نتیجه ای ن برتاالنفی و چند تابع چند جملهورشد 

ن برتاالنفی کارایی بهتری نسبت به توابع وکه معادله رشد  گرفتند

دست آمده در (. در نتایج بهHaddon،2011) دارد دیگرای چند جمله

 9/90ترتیب به 0t و مقدار L، K∞های رشد این تحقیق پیراسنجه

گونه گزارشی سال برآورد شدند. هیچ -15/0ال و برس 78/0متر، سانتی

مبنی بر بررسی رشد این گونه با استفاده از برش بافت سخت وجود 

برخی از مطالعات صورت گرفته بر روی تعیین  1ندارد. جدول 

اساس فراوانی طولی را نشان های رشد ماهی زرده را برپیراسنجه

دست آمده در این تحقیق هد. مقدار طول مجانب و ضریب رشد بهدمی

 Tamatamahو  Johnson ها توسطبسیار مشابه با تخمین این شاخص

نهایت از های کشور تانزانیا است. معموالً طول بی(، در آب2013)

ها بر ای به نقطه دیگر متفاوت است. تأثیر توزیع طولی در نمونهنقطه

یت بدیهی است، زیرا تخمین طول مجانب به شدت نهاتخمین طول بی

ترین طول یافت شده در جمعیت مورد بررسی است تحت تأثیر بزرگ

(Froese  وBinohlan ،2000ًمعموال .) یافت  یهایترین ماهبزرگ

تخمین زده  ∞Lدرصد  95(، اغلب حدود Lmaxشده در صید )

طول بیشینه در در تحقیق حاضر نیز میزان  .(King ،2010) شوندیم

 درصد طول مجانب بود. 95حدود 

های یكی از خصوصیات بارز یک ذخیره آن است که در دوره       

های رشد آن در یک محدوده جغرافیایی خاص مختلف، پیراسنجه

مونرو  φ(. استفاده از Pauly ،1984متناسب با یكدیگر هستند )

ی برای تأیید و شناسی جمعیت آبزیان، روش)شاخص رشد( در پویائی

های رشد یک آبزی، در درستی محاسبات صورت گرفته از پیراسنجه

های مشخص مقایسه با سایر مطالعات است، زیرا عملكرد رشد گونه

 φدر مناطق مختلف، یكسان بوده و این بدان معنی است که مقادیر 

(. در Venema  ،1992و Sparre مونرو در این مناطق مشابه هستند )

محاسبه گردید که در  77/8مونرو برابر با  φحاضر مقدار پژوهش 

سایر مطالعات صورت گرفته، مشابهت  مقایسه با این مقدار در
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های رشد کننده درستی پیراسنجهداشت. این مشابهت تا حدودی بیان

های رشد مختلف در دست آمده بود. تفاوت در برآورد پیراسنجهبه

علت آن باشد که نه، شاید بهمطالعات انجام شده بر روی یک گو

های صید دست آمده در مناطق مختلف، از روشها و اطالعات بهنمونه

آوری شده باشند و یا در تجزیه و تحلیل اطالعات از متفاوتی جمع

(. 1993و همكاران،  Pillaiهای مختلفی استفاده شده باشد )روش

ماهیان در مناطق تواند به پراکنش متفاوت عالوه این اختالفات میبه

های های محیطی، تفاوت در سالمختلف، متغیر بودن شاخص

، Ahmedگیری نیز ارتباط داشته باشد )برداری و خطا در نمونهنمونه

2016.) 

ذخیره  های مربوط به یکمیر کل اساس تئوری و مرگ       

تر تر باشد، ذخیره سریعچه این مقدار بیشاست و هربرداری شدهبهره

(. Cadima ،2003شود )تر میاهش یافته و حداکثر سن آبزی نیز کمک

شود های مختلفی استفاده میمیر کل از روش و در محاسبه نرخ مرگ

ترین روش محاسبه آن روش منحنی صید است. در منحنی اما معمول

دهند که به جمعیت های طولی را مورد استفاده قرار میصید گروه

ها مورد در معرض صید قرار گیرند همگی آناصلی پیوسته و اگر 

 (.Venema  ،1992و Sparre گردند )استحصال واقع می

 در نقاط مختلف فراوانی طولیهای رشد برآورد شده ماهی زرده با استفاده از روش: پیراسنجه1 جدول

φ 0t  )سال( K  )بر سال( L∞ منبع نطقه تحقیقم متر()سانتی 

 (2018و همكاران ) Mudumala غربی هندشمال 9/67 7/0 -26/0 07/8

 (2016و همكاران ) Ahmed پاکستان 1/67 055/1 /-84/0 41/8

 (2010و همكاران )Taghavi  شمال خلیج فارس 7/87 51/0 -23/0 27/8

 (2012همكاران ) Darvishiو   Kaymaram شمال خلیج فارس 1/95 67/0 -17/0 70/8

 (2012و همكاران ) Rohit هندوستان 9/81 56/0 -03/0 23/8

98/7 03/0- 56/0 5/72 Veraval دریای عرب Ghosh ( 2010و همكاران) 

57/8 02/0- 79/0 7/81 Maharashtra هندوستان Khan (2004) 

 (2014و همكاران ) Sulistyaningsih غربی سوماترالاشم 6/64 1 -13/0 33/8

 Tamatamah (2013)و  Johnson  نزانیاتا 3/89 78/0 - 73/8

 (1383درویشی و همكاران ) ایران )هرمزگان( 94 53/0 -02/0 45/8

 تحقیق حاضر ایران )هرمزگان( 9/90 78/0 -15/0 77/8

 

میر کل، طبیعی و صیادی در این تحقیق وهای مرگنرخ       

میر کل  و دست آمدند. مرگبر سال به 64/1و  85/0، 49/2ترتیب به

به دو عامل انسانی )در ارتباط با نرخ مرگ و میر صیادی( و طبیعی 

)در ارتباط با مرگ و میر طبیعی(، بستگی دارد و در واقع همه عواملی 

گردد. مرگ که باعث کاهش میزان بقاء و در نتیجه مقدار ذخیره می

صید و صیادی مرتبط است. این عوامل  و میر طبیعی به عواملی غیر از

توانند شامل مرگ و میر در اثر افزایش سن، بیماری، آلودگی و می

ترین شكار توسط سایر جانداران باشند. اما در یک محیط آبی بیش

میر طبیعی به رابطه شكار و شكارگری وابسته است  و درصد مرگ

(Jenings  ،جدول 2001و همكاران .)ات صورت برخی از محاسب 2

میر این گونه در مناطق متفاوت را نشان وهای مرگگرفته بر روی نرخ

دهد. در مقایسه، نرخ مرگ و میر کل در این مناطق دامنه باالیی می

 هایبر سال در آب 67/1که این دامنه از طوریدهد بهرا نشان می

Veraval   های برسال در آب 6/7دریای عرب تاChennai  هندوستان

و میر طبیعی، تفاوت این مقادیر یر است. صرف نظر از نرخ مرگمتغ

های برداشت از ذخایر این گونه در به سیاست

میر طبیعی در برخی  و ارتباط با تالش صیادی مرتبط است. مرگ

کار گرفته شود از تواند در مدیریت یک ذخیره بهموارد به تنهایی می

میر  و چه نرخ مرگدارد چنان( بیان می2012) Haddonرو این

که ای باال باشد بهتر است صید قبل از اینر ذخیرهد (M) طبیعی

 ،بزرگ باشد  M عبارت دیگر وقتی کهگردد. به آغاز ،ذخیره کاهش یابد

. در باشد کم آنانزمانی است که سن  ماهیانبهترین وضعیت صید 

ر مرگ و می بررسی حاضر مقدار مرگ و میر طبیعی در مقایسه با نرخ

رد مدیریتی واند کاربتیتر بوده و اعمال سیاست یاد شده نمصیادی کم

برداری به تنهایی، شاید روشی صید داشته باشد. استفاده از نسبت بهره

سریع برای شناخت وضعیت ذخیره در حال برداشت باشد. از نسبت 

توان (، می1984) Paulyپیشنهاد شده توسط  5/0برداری بهینه بهره

هایی که اطالعات اندکی از ساختارهای سنی و طولی در دیریتدر م

برداری برابر دسترس است، استفاده نمود. در مطالعه حاضر نسبت بهره

، بیانگر 5/0محاسبه گردید که در مقایسه با مقدار مناسب  66/0با 

های از ذخایر ماهی زرده در آب(Overfishing) صید بیش از حد 

 استان هرمزگان است. 



 های استان هرمزگاندر آب برداری ماهی زردههای رشد، نرخ مرگ و میر و نسبت بهرهپیراسنجه                     و همکاران   درویشی

 

140 
 

 های هندوستان توسطاساس مطالعات صورت گرفته در آببر        

Kasim   وAbdussamad (2003 و مقایسه آن با مطالعات بعدی )

برداری ماهی زرده در (، نسبت بهره2012و همكاران )Rohit توسط 

(، که 2دوره ده ساله در این منطقه کاهش پیدا کرده )جدول طی یک

تر از ذخایر این گونه در این منطقه ی بیشبردارپیشنهاد امكان بهره

های را فراهم نموده است. این در حالی است که مقایسه مطالعات سال

و  (2010 ،و همكارانTaghavi ؛ 1383، درویشی و همكارانگذشته )

دهنده برداشت و دریای عمان، نشان فارسخلیج شمال در حاضر بررسی

های مطالعات مذکور و عدم دوره بیش از حد از ذخایر  ماهی زرده در

باشد. در بررسی حاضر ها میگذاری مناسب طی این سالسیاست

بر سال محاسبه  56/0برابر با  limitFو مقدار  43/0برابر با  optFمقدار 

رجع زیستی از نرخ مرگ و میر عنوان نقاط مشدند. این مقادیر به

دلیل دیگری بر تر بوده که خود ( کم64/1دست آمده )صیادی به

استحصال نامناسب از ذخایر ماهی زرده در استان هرمزگان است. از 

عنوان ضریبی از تالش صیادی که نرخ مرگ و میر صیادی بهجاآن

(، تالش صیادی فعلی باید برای Haddon ،2012باشد )مطرح می

درصد کاهش  76یا  74ترتیب به حدود به limitFیا  optFمقدار رسیدن به

 .یابد

 

 برداری ماهی زرده در نقاط مختلفهای مرگ و میر و نسبت بهره: نرخ2 جدول

E F  )بر سال( M  )بر سال( Z )منبع نطقه تحقیقم )بر سال 

 Tamatamah (2013)و   Johnson تانزانیا 78/1 09/1 69/0 38/0

 (2010و همكاران ) Taghavi شمال خلیج فارس 37/2 65/0 72/1 72/0

 (2012و همكاران )Rohit  هندوستان 68/1 93/0 75/0 36/0

36/0 75/0 94/0 69/1 Veraval دریای عرب Ghosh ( 2010و همكاران) 

77/0 84/5 76/1 6/7 Chennai هندوستان Kasim   وAbdussamad (2003) 

48/0 08/1 16/1 24/2 Maharashtra هندوستان Khan (2004) 

 (1383درویشی و همكاران ) ایران )هرمزگان( 56/2 66/0 9/1 74/0

 حاضر تحقیق ایران )هرمزگان( 49/2 85/0 64/1 66/0

        Johnson  وTamatamah (2013 مقادیر ،)optF و limitF های در آب

 58/0و  43/0ترتیب یاد شده عنوان نقاط مرجع زیستی بهتانزانیا را به

میر صیادی در بر سال محاسبه نمودند که در مقایسه با نرخ مرگ و 

برسال( به این نتیجه رسیدند که ذخایر ماهی زرده  69/0این منطقه )

برداری هستند. نتایج کلی این شدت تحت بهرهدر منطه مذکور به

های استان هرمزگان بر تحقیق نشان داد که صید ماهی زرده در آب

پایه صید پایدار نبوده و الزم است تدابیر مدیریتی بر مبنای کاهش 

ش صیادی از طریق ایجاد محدودیت در مجوزهای صید اعمال تال

گردد. از طرفی با توجه به مهاجر بودن این ماهی، هرگونه اعمال 

مدیریت صحیح صید آن باید با مشارکت کشورهای منطقه صورت 

المللی باید در های مشترک بینگیرد که در این خصوص اجرای طرح

 قرار گیرد. های اجرایی شیالتدستور کار معاونت

 

  دانیو قدر تشکر
دانند از همكاری کارکنان شیالت نویسندگان بر خود الزم می        

خاطر و دانشجویان علمی کاربردی جهاد کشاورزی استان هرمزگان به

 برداری قدردانی نمایند.  همكاری در نمونه
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