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 (Auxis thazard (Lacepède, 1800)) و دریای عمان فارسجیخلهای شمال در آب 

 )محدوده استان هرمزگان(
 

 

 تحقیقات فارس و دریای عمان، موسسۀ تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان پژوهشکده اکولوژی خلیج :*محمد درویشی

 آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

 فارس و دریای عمان، موسسۀ تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات پژوهشکده اکولوژی خلیج :سیامک بهزادی

 آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

 ت علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات فارس و دریای عمان، موسسۀ تحقیقاپژوهشکده اکولوژی خلیج :علی ساالرپوری

 آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

 فارس و دریای عمان، موسسۀ تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات پژوهشکده اکولوژی خلیج ی:محمد مومن

 آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
 

 1398 بانآذیرش: تاریخ پ           1398 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

 برداریبهره الگوی به یابیدست منظوربه است. عمان دریای و فارسخلیج شمال در ماهیان تون خانواده هایگونه از یکی منقوش تون ماهی

 صورتبه وردنظرم اطالعات گیرد. قرار سنجش و یموردبررس آن جمعیت شناسی پویایی هایشاخص برخی که است نیاز گونه این ذخایر از مناسب

 شدند. آوریجمع 1395 اسفند تا فروردین از هرمزگان استان در بندرلنگه و بندرعباس بندرسیریک، اصلی عمده گاههیتخل سه از ساده تصادفی

 که شدند وردبرآ 3/3 و 2 ×10-6  ترتیببه وزن -طول رابطه در b و  a مقادیر بود. مترسانتی 9/33 منقوش تون ماهیان چنگالی طول میانگین

 آمدند. دستبه سال -17/0 و برسال 8/0 متر،سانتی 2/53 ترتیببه 0t و L، K∞ رشد یهاسنجهرایپ باشد.می گونه این آلومتریک رشد کنندهانیب

 با برابر رشد شاخص بود. مترسانتی 1/48 و 8/43 ،3/32 ترتیببه یسالگسه و یدوسالگ ی،سالگکی پایان در منقوش تون ماهی چنگالی طول

 42/1 و 03/1 ،45/2 با برابر ترتیببه صیادی و طبیعی کل، ریوم مرگ داشت. مطابقت گرفته صورت مطالعات سایر با که شد محاسبه 7/7

 m.darvishi70@yahoo.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 

 

 

 

      (DOI): 10.22034/aej.2020.112957     

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری                                                                سال دوازدهم، شماره 3، پاییز 1399 
 

برسال بودند. مقادیر Fopt و Flimit بهعنوان نقاط مرجع زیستی بهترتیب 0/52 و 0/68 بر سال محاسبه شدند. نسبت بهرهبرداری برای این گونه 

0/58 تخمین زده شد. 

کلمات کلیدی: ماهی تون منقوش، پیراسنجههای رشد، مرگومیر، نقاط مرجع زیستی، خلیجفارس و دریای عمان  

mailto:m.darvishi70@yahoo.com


 خلیج.... های شمالدر آب برداری ماهی تون منقوشومیر و نسبت بهرهتعیین نرخ رشد، مرگ                     و همکاران          درویشی

132 
 

 مقدمه
فارس و دریای عمان باعث گردیده های خلیجشرایط مناسب آب       

های بسیاری از که این پیکره آبی محل زیست و یا مهاجرت گونه

با نام انگلیسی  (Auxis thzard)یان باشد. ماهی تون منقوش ماه

Frigate tuna یا Frigate mackerel متعلق به خانواده تون ماهیان 

(Scombridae) ماهی تون گرددیم، از زمره این ماهیان محسوب .

ی اقیانوس هند و هاآبی در اکرانهمنقوش از تون ماهیان مهم 

یک  گونه(. این 2012و همکاران،  Ghoshدریاهای وابسته است )

های مناطق گرمسیری معمول در آب طوربهماهی سطح زی بوده که 

(. ماهی تون منقوش Kasim ،2002) شودیمو نیمه گرمسیری یافت 

متری از سطح  50ی حداکثر تا عمق اکرانههمانند سایر تون ماهیان 

تلف صید ی مخهاروش(. Pierre ،2012و  Herera) کندیمآب زندگی 

ی و امحاصرهشامل گوشگیر سطح، پره ساحلی، تورهای  گونه نیا

 نیتریاصل(. در ایران 2005و همکاران،  Abdussamadقالب است )

کارگیری گوشگیر سطح توسط شناورهای لنج روش صید این گونه به

شود )درویشی، مقدار کمی نیز توسط قالب صید میو قایق بوده اما به

ی کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند هاگزارش (. براساس1395

(IOTC= Indian ocean tuna commission)  90چهار کشور، بیش از 

خود اختصاص حوزه اقیانوس هند را به منقوش در ماهی تون صید درصد

( % 11) سریالنکا (،% 14) (، هندوستان% 59ی )اندونزکه شامل  دهندیم

منقوش در  تون(. میزان صید IOTC ،2014( هستند )% 7و ایران )

طی  1376-1395های دو دهه سال طی مدت های جنوب کشور درآب

ی هاگزارشاست ) رسیده تن 10392 به 564 از صعودی شدتبهروند  یک

 62آمار صید جنوب کشور(. در این مدت استان هرمزگان با بیش از 

ارد. شیالت برداری از این گونه قرار ددرصد کل صید در مقام اول بهره

هایی ، سیاستسالهپنج بلندمدت هایبرنامه به یابیدست راستای در ایران

های مختلف تون ماهیان در دست اجرا را برای برداشت ذخایر گونه

یابی به ها بدون دستدارد اما باید توجه داشت که حصول این برنامه

یدار از برداری پاکارگیری آن، ممکن است بهرههای علمی و بهیافته

با مشکل مواجه نماید. داشتن اطالعات مربوط به  را ذخایر این ماهیان

برداری و نقاط ومیر و همچنین نسبت بهرههای رشد، مرگشاخص

برداری پایدار، کمک شایانی مرجع زیستی به عنوان فاکتورهای بهره

ریزی و مدیریت صید آن دارد. این در بررسی وضعیت موجود و برنامه

پردازد. از های یادشده از این گونه میبه بررسی شاخصمقاله 

های ترین مطالعات صورت گرفته بر روی ذخایر این گونه در آبمهم

و  Hartaty، (2018و همکاران ) Hamidiتوان به اقیانوس هند می

Setyadji (2016)، Ghosh (2012) همکاران و، Abdussamad  و

 اشاره نمود. (1986) و همکاران Josephو  (2005) همکاران

 هامواد و روش

اطالعات فراوانی طولی و وزن ماهیان تون  بهجهت دسترسی        

منقوش که توسط ابزار گوشگیر سطح صید شده بودند، سه منطقه 

عمده تخلیه صید بندرلنگه، بندرعباس و سیریک در استان هرمزگان 

صورت ماهانه و به هابرداریبرداری انتخاب گردیدند. نمونهجهت نمونه

شاخص  انجام شد. 1395روش تصادفی ساده از فروردین تا اسفند به

کیلوگرم  01/0متر وزن کل با دقت طول چنگالی با دقت یک سانتی

های تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به پیراسنجه .گیری شدنداندازه

 Gayaniloانجام شد ) FiSAT IIافزار یی جمعیت با استفاده از نرمایپو

از این پژوهش جهت  آمدهدستبه(. اطالعات 1996و همکاران، 

متری به سانتی 3کارگیری در برنامه یادشده در طبقات طولی به

بندی شدند و قبل از تجزیه و تحلیل و به جهت صورت ماهانه دسته

 .شدند (Smooth)برداری، صاف حداقل رساندن خطای نمونه

آوردن رابطه  به دستجهت : چنگالیارتباط وزن کل و طول        

، Biswas)بین وزن کل و طول چنگالی از رابطه نمایی زیر استفاده شد 

1993) :                                                           bW= a.FL 

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

FLتر، م: طول چنگالی به سانتیbمقدار توان در رابطه نمایی : 

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

 bمقدار استفاده شد. چنان چه  3با  آمدهدستبه bمقدار بودن تفاوت 

 داری داشتهاختالف معنی 3حاصل از رابطه توانی، با عدد  آمدهدستبه

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

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

جهت تعیین ارتباط بین : 0tو  L  ،K∞های رشدپیراسنجه       

طول و سن ماهی تون منقوش از رابطه رشد غیر فصلی ون برتاالنفی 

 (:Pauly ،1987به صورت زیر استفاده شد )

 0t-K (t -exp (-1∞ (Lt = L(((                 نفیمعادله رشد ون برتاال

: طول ∞L متر،بر حسب سانتی tسن : طول چنگالی در Ltکه در آن:

(، year-1سال ضریب رشد )بر :Kمتر، حسب سانتی بر نهایتچنگالی بی

 0t سن صفر )سن فرضی در زمانی که طول آبزی صفر باشد که درواقع :

: سن t حور طولی است( بر حسب سال،محل برخورد نمودار رشد با م

 برنامه ریزبا استفاده از  ∞Lمحاسبه پیراسنجه رشد . حسب سال آبزی بر

صورت گرفت.  %95 حداکثر طول با حدود اطمینان بینیپیش پشتیبانی

گیری بهره ELEFAN 1روش  از K در تعیین مقدار پیراسنجه رشد

اس حداکثر امتیاز شد )در روش یادشده بهترین پیراسنجه رشد بر اس

 شود(.درنظر گرفته می
 (:Pauly ،1987محاسبه سن صفر با استفاده از رابطه زیر انجام شد ) 
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 Log (K) 038/1- (∞L)Log 2752/0- 3922/0- ( =0t -)Log 

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

مطالعات رشد  سایر آمده از ماهی تون منقوش بادستبه Kو  ∞Lرشد 

چنین ارزیابی صحت محاسبات صورت گرفته، از مدل این گونه و هم

 به قرار زیر استفاده شد: Munro (1984)و  Paulyتوسط  شده ارائه

 Ln 2 +(K)Ln  =φ(∞L)                   معادله فی مونرو               

ز روش موسوم ومیر کل امرگ نییدر تع: Zمیر کل  و نرخ مرگ       

 (،Length converted catch curve methodروش منحنی صید )به

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

 :مورد محاسبه قرار گرفت %95با حدود اطمینان 

 تعداد ماهی بر تغییرات زمانی معادله خطی بین لگاریتم طبیعی

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

بندی در رده: تعداد N(،year-1ومیر کل )بر سال : نرخ مرگZ که در آن:

 طلق: سن مt معادله خطی، از مبدأ عرض a :: تغییرات زمانی،dt ،طولی

میر طبیعی  و در محاسبه نرخ مرگ: Mمیر طبیعی  و نرخ مرگ       

 (:Pauly ،1980ستفاده گردید )صورت زیر ابه Paulyاز رابطه 
Log (T) 4634/0 +Log (K) 6543 /0  +Log (L∞) 279 /0 - 0066/0-  =Log (M) 

میانگین  :T(،year-1ل ومیر طبیعی )بر سانرخ مرگ :Mکه در آن: 

ساالنه درجه حرارت محیط )درجه حرارت سطحی آب برای تون 

ت بر حسب نهایطول بی :∞L گراد،ماهیان( براساس درجه سانتی

 متر که بایستی بر مبنای طول کل در نظرگرفته شودسانتی

محاسبه شده  oC 28سطحی آب در استان هرمزگان  حرارت درجه       

ای هزندگی گروهی و گل کهآن(. با توجه به 1385است )ابراهیمی، 

پذیری جاندار در مقابل شکار توسط سایر آبزیان را کاهش آسیب

ومیر طبیعی ار مرگبسیاری از کارشناسان مقدرو دهد، ازاینمی

و همکاران،  Pillaiکنند )ضرب می 8/0در  آمده از مدل فوق رادستبه

به  که در محاسبه این مقدار برای ماهی تون منقوش، با توجه (1993

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

میر  و ای محاسبه نرخ مرگبرF:  میر صیادی و نرخ مرگ       

 Sparreومیر کل کم شد )ومیر طبیعی از نرخ مرگصیادی، نرخ مرگ

 Venema ،1992:)                                             F = Z – Mو 

 و تقسیم نرخ مرگ برداری بانسبت بهره: Eبرداری نسبت بهره       

، Venemaو  Sparreآمد ) دستمیر کل به و میر صیادی بر نرخ مرگ

1992:)                                                                  E=F/Z 

 Biological Reference Points (BRP): ینقاط مرجع زیست       

 شده در این تحقیق عبارت بودند ازنقاط مرجع زیستی در نظر گرفته

optF  وlimitF (Patterson ،1992).  در آن:که optFومیر : بهینه نرخ مرگ

 (M/optF=2ومیر طبیعی )درصد نرخ مرگ 50صیادی برابر با 

limitFومیر درصد نرخ مرگ 66ومیر صیادی برابر با : حد نرخ مرگ

 )3M/2=limitF(طبیعی 

        

 نتایج

 زیستتون منقوش مورد  ماهی 2083مجموع  در: طولی فراوانی       

گیری شده ترین ماهی اندازهطول چنگالی کوچک .گرفتند قرار سنجی

میانگین طول چنگالی  متر بودند.سانتی 49 هاآنترین و بزرگ 21

بندی طولی رده در فراوانی ترینبیش و مترسانتی 9/33±2147/2 ماهیان

 (.1ها قرار داشتند )شکل درصد فراوانی 20متر با سانتی 38-35

وزن از اطالعات  -رابطه توانی طول: وزن –رابطه طول چنگالی        

سنجی طولی و وزنی زمان مورد زیستطور همنمونه که به 127

ز رابطه توانی بین حاصل ا bو  aبودند به دست آمد. مقادیر  قرارگرفته

متر مکعب( )کیلوگرم بر سانتی 2 ×10 -6ترتیب برابر با این دو متغیر به

 داد که مقدار نشان t-test (. آزمون2محاسبه گردیدند )شکل  3/3و 

b داری داشته درصد تفاوت معنی 95در سطح  3با عدد  شدهمحاسبه

(05/0>P)  ودباین گونه  مثبت ناهمگون رشد دهندهنشانکه. 

این گونه با درجه  ∞Lمقدار : Kو ∞L  رشد هایپیراسنجه       

 2/53( برابر با متریسانت 1/51 -3/55درصد )محدوده  95اطمینان 

(. براین اساس 3شکل گردید )متر طول چنگالی محاسبه سانتی

بر  8/0 برابر با ELEFAN 1( در روش Kترین ضریب رشد )مناسب

محاسبه شد که منحنی حاصله از معادله  33/0سال با حداکثر امتیاز 

 (.4کرد )شکل رشد ون برتاالنفی پیروی می

 دستبههای رشد پیراسنجه با استفاده ازرابطه طول با سن:        

سال محاسبه شده و معادله رشد ون  -17/0برابر با  0tمقدار  آمده

 صورت ذیل ارائه گردید:برتاالنفی ماهی تون منقوش به
 Lt =53/2 (1-e-0/8 (t+0/17)) معادله رشد ون برتاالنفی ماهی تون منقوش 

 
های چنگالی ماهی تون منقوش در آب: توزیع فراوانی طول 1شكل 

 (1395فارس و دریای عمان )محدوده استان هرمزگان شمال خلیج
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براین اساس منحنی ارتباط گستره طولی با سن ماهی تون منقوش 

 (. این نتایج نشان داد که طول چنگالی ماهی تون5رسم شد )شکل 

 1/48و سال سوم  8/43، سال دوم 3/32منقوش در پایان سال اول 

های طولی مختلف را منحنی رشد گروه 6. شکل باشدمتر میسانتی

 دهد.نشان می تون منقوشدر ماهی 
 

 
های ن منقوش در آبوزن ماهی تو -: رابطه طول چنگالی2شكل 

 (1395فارس و دریای عمان )محدوده استان هرمزگان شمال خلیج
 

 
های بآ( ماهی تون منقوش در ∞L) تینهایببینی طول : پیش3شكل 

 (1395ارس و دریای عمان )محدوده استان هرمزگان فشمال خلیج
 

 
های ترین ضریب رشد ماهی تون منقوش در آب: انتخاب مناسب4شكل 

 (1395فارس و دریای عمان )محدوده استان هرمزگان شمال خلیج
 

ارتباط خطی لگاریتم طبیعی تعداد آبزی بر : Zمیر کل  و مرگ

درصد  95 میرکل با سطح اطمینان و تغییرات زمان رسم و میزان مرگ

 (.7بر سال محاسبه گردید )شکل  45/2برابر با 

میر طبیعی با در نظر  و مقدار مرگ M: یعیطبمیر  و مرگ       

بر سال )ضرب شده  03/1، آمده دستبههای رشد گرفتن پیراسنجه

 .( محاسبه شد8/0در 

 42/1میر صیادی، برابر با  و نرخ مرگ: Fمیر صیادی  و مرگ       

 ال به دست آمد.بر س

برداری ماهی تون منقوش نسبت بهره E:برداری نسبت بهره       

 محاسبه شد. 58/0 در زمان بررسی و با استفاده از معادله ذکرشده،
میر طبیعی  و با توجه به مقدار مرگ: ینقاط مرجع زیست       

و  52/0( برابر با optFمیر صیادی بهینه ) و ، میزان مرگآمده دستبه

بر سال محاسبه  68/0(، برابر با limitFمیر صیادی ) و مقدار حد مرگ

 شدند.
 

 
های در آب: ارتباط گستره طولی با سن ماهی تون منقوش 5شكل 

 (1395مزگان محدوده استان هر) فارس و دریای عمانشمال خلیج
 

 
های در آبتون منقوش های مختلف طولی ماهی : رشد گروه6شكل 

 (1395مزگان )محدوده استان هر فارس و دریای عمانشمال خلیج
 

      (DOI): 10.22034/aej.2020.112957     
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 بحث 

زیست  ماهی زرده مورد 2083 سالهکدر این بررسی طی دوره ی       

برداری (، تعداد نمونه1987و همکاران ) Hoeingسنجی قرار گرفتند. 

منظور ارزیابی ذخایر ساله و به را براساس یک دوره یک 1500بیش از 

روش پیشرفت میر ماهیان به و های رشد و مرگو تخمین پیراسنجه

کنند. محدوده طولی ماهیان فراوانی طولی، در حد عالی بیان می

متر طول سانتی 49تا  21گیری شده در تحقیق حاضر بین اندازه

( طول چنگالی ماهیان تون 1997و همکاران ) Robertچنگالی بودند. 

متر گزارش کردند سانتی 41تا  26های نیوزیلند را بین منقوش در آب

دهد. تری را نشان میدر مقایسه با تحقیق حاضر دامنه طولی کم که

 25-45های تایلند تون منقوش در آب این محدوده برای ماهیان

( طول 2012و همکاران ) Ghosh(. 2012و همکاران،  Taoباشد )می

متر ارائه سانتی 54تا  18های هندوستان را در آب شده دیصماهیان 

 34-36ترین فراوانی ماهیان در محدوده طولی نمودند که بیش

انی طولی ماهیان ترین فراومتر بوده است. در تحقیق حاضر بیشسانتی

ی دیگری هاگزارشمتر قرار داشتند. در سانتی 35-38در بازه طولی 

های هندوستان، طول چنگالی ماهیان تون منقوش در منطقه در آب

( 2005همکاران،  و Abdussamad) مترسانتی 56تا  18ها این آب غربی

متر گزارش سانتی 46تا  20بین  Andhra Pradesh و در منطقه

( بر این عقیده 1989) Yesaki(. Sujatha ،2012و  Iswaryaاند )شده

های گیری شده گونههای طولی اندازهاست که علت تفاوت در محدوده

توان عالوه بر تفاوت در مختلف تون ماهیان در مناطق مختلف را می

های وابسته به طول و حضور صید، به عوامل مهاجرت مختلف هایروش

 های مختلف سنی در یک منطقه و در زمان مشخص ارتباط داد.گروه

وزن در ماهیان از روابط مهمی است که در تعیین  -ارتباط طول

سازی و ارزیابی ذخایر در شناسی و مدلتوده زنده، مطالعات بوم

ای در قادرند اطالعات ارزندههای آبی نقش دارد. این روابط اکوسیستم

های حیات و حتی سالمت گونه را خصوص محیط زندگی ماهی، دوره

در  a(. در این بررسی مقدار 2011و همکاران،  Froeseنشان دهند )

متر مکعب( )کیلوگرم بر سانتی 2×10 -6وزن برابر با  -رابطه توانی طول

رشد ناهمگون  هدهندنشاندست آمد که به 3/3برابر با  bو مقدار 

( به نتایج 2012و همکاران ) Ghoshمثبت ماهی تون منقوش بود. 

های هندوستان آب در گونه ناهمگون مثبت این درخصوص رشد مشابهی

)گرم بر  001/0برابر با  aرسیدند. در تحقیق نامبردگان مقدار 

مقادیر برآورد گردید. علت تفاوت  17/3برابر با  bمتر( و مقدار سانتی

a  وb تواند به تغییرات شرایط محیطی، فیزیولوژی ماهی، جنسیت، می

در محیط، زمان و  دسترسقابلپیشرفت غدد جنسی، میزان غذای 

چنین منطقه بررسی بستگی داشته باشد برداری و همروش نمونه

(Pitcher ،2002.)  در این بررسی ارتباط طول با سن ماهی تون

، 3/32این ماهی در پایان سال اول منقوش نشان داد که طول چنگالی 

باشد این بدان معنی متر میسانتی 1/48و سال سوم  8/43سال دوم 

به حداکثر رشد خود در  باًیتقری سالگسهاست که این گونه تا سن 

دریافتند که  (2015) و همکاران Hamidiرسد. ی میبررس موردمنطقه 

ند رشد سریع، طی فرآی Acehغرب  یهاآب ماهیان تون منقوش در

رسند که با تحقیق متر میسانتی 48طول تقریبی  ی بهسالگسهدر سن 

 ( در گزارش خود در2012و همکاران ) Ghoshحاضر مشابهت دارد. 

 65/40های هندوستان طول ماهیان تون منقوش را در سال اول آب

مقایسه نتایج حاصله  دست آوردند.متر بهسانتی 75/52و در سال دوم 

تا  خصوصبهدهنده آن است که این گونه دارای رشد سریعی نشان

ی است. دانشمندان عقیده دارند که استراتژی رشد سریع سالگکسن ی

در سنین اولیه زندگی واکنشی از طرف آبزیان در جلوگیری از شکار 

پژوهش  (.Medley ،2000 و Lessen)توسط سایر جانداران است  شدن

 8/0متر و سانتی 2/53ترتیب را به Kو ∞L  های رشدحاضر پیراسنجه

ای به نقطه دیگر دست داد. معموالً طول مجانب از نقطهبر سال به

ترین تحت تأثیر بزرگ شدتبهمتفاوت است، زیرا تخمین طول مجانب 

، Binohlanو  Froeseی است )بررس موردطول یافت شده در جمعیت 

تر از تحقیق کم در این شده محاسبه(. مقدار طول مجانب 2000

و  Setyadji(2016) ،Ghosh  و Hartatyآمده توسط  دستمقادیر به

 هایتر از بررسیو بیش (1986و همکاران ) Joseph ، (2012) همکاران

Hamidi (2018) همکاران و، Ghosh و (2010) همکاران و 

Abdussamad ( 2005و همکاران)  محاسبهبود. از طرفی ضریب رشد 

(، 2018و همکاران ) Hamidiتوسط  شدهگزارشاز مقادیر  ترکم شده

Ghosh (،2012) همکاران و Ghosh ( و 2010) همکاران وAbdussamad 

و  Hartatyتوسط  شدهارائهتر از محاسبات و بیش (2005و همکاران )

Setyadji (2016)  وJoseph ( بود. در مجموع 1986و همکاران )

 
ومیر کل ماهی تون منقوش در : منحنی صید و تعیین مرگ7شكل 

 1395عمان)محدوده استان هرمزگان  فارس و دریایهای شمال خلیجآب

 

      (DOI): 10.22034/aej.2020.112957     
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قیق تشابه فراوانی را با مطالعات از این تح شدهانجاممحاسبات 

Abdussamad ( 2005و همکاران)  (. یکی از 1نشان داد )جدول

های مختلف، خصوصیات بارز یک ذخیره آن است که در دوره

های رشد آن در یک محدوده جغرافیایی خاص متناسب با پیراسنجه

(. درواقع کاربرد شاخص رشد برای Pauly ،1984یکدیگر هستند )

(. Munro ،1984و  Pauly) است شکلهمضرایب رشد ماهیان  مقایسه

محاسبه گردید که در  7/7مونرو برابر با  φدر پژوهش حاضر مقدار 

مقایسه با این مقدار در سایر مطالعات صورت گرفته، مشابهت داشت. 

 کهآناز  نظرصرفهای رشد، درخصوص تفاوت در برآورد پیراسنجه

گردد، اختالفاتی در محاسبات آن می های متفاوت سببکاربرد روش

ی طولی هایبندردههای رشد تا حد زیادی به اما تفاوت در شاخص

(، گرچه 1992و همکاران،  Dudleyگیری شده بستگی دارد )اندازه

Haddon (2011 )مانند دستیابی  یطیمحستیز هایتفاوت معتقد است

 ارند.تری در این خصوص دبه غذا، دما و غیره تأثیر بیش
 

 های رشد برآورد شده ماهی تون منقوش در نقاط مختلف: پیراسنجه1 جدول

 .اندموردمحاسبه قرارگرفته( توسط نویسندگان φرشد )های شاخص*
 

برداری ذخیره بهره یک مربوط به یهاهینظر کل اساس ریم و مرگ       

تر کاهش تر باشد، ذخیره سریعو هر چه این مقدار بیش شده است

واقع  میر کل در و گشود. مرتر مییافته و حداکثر سن آبزی نیز کم

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

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

، Cadimaگردد )مقدار ذخیره می جهیدرنتکاهش میزان بقاء و  باعث که

یادی در این میر طبیعی و ص و میر کل، مرگ و (. نرخ مرگ2003

)بر سال( محاسبه شدند.  42/1و  03/1، 45/2ترتیب بررسی به

Hamidi ( این مقادیر را برای ماهیان تون منقوش 2015و همکاران )

)بر  02/0و  46/1، 48/1ترتیب یادشده به Acehهای غرب آبدر 

های هندوستان، مقدار سال( محاسبه کردند. در گزارش دیگری در آب

میر  و و مرگ 65/1میر طبیعی  و ، مرگ89/4ل برابر با میر ک و مرگ

و  Ghosh) اندقرارگرفته موردمحاسبه)بر سال(  24/3صیادی برابر با 

گرچه مقادیر نقاط مرجع زیستی در این بررسی  .(2012همکاران، 

دست آمدند اما باید توجه داشت میر صیادی جاری به و تر از مرگکم

نقاط مرجع زیستی، در مواردی که  عنوانبه itlimFو  optFکه مقادیر 

روند کاهشی داشته باشند بسیار  شدتبهذخایر یک گونه و صید آن 

میر صیادی را  و مفید خواهد بود که در این گونه موارد میزان مرگ

، Pattersonدهند )میر طبیعی کاهش می و درصد مرگ 66یا  50به 

اخیر از این گونه، این روند  های(. با در نظر گرفتن صید سال1992

های استان هرمزگان مشاهده درخصوص ماهی تون منقوش در آب

بنابراین شاید نتوان در این خصوص استنادی به برداشت  ،نشده است

بیش از حد از ذخایر این گونه نمود. شاید یکی از کارآمدترین 

سبت در برآورد ن هاآنمیر، استفاده از  و های مرگکاربردهای نرخ

یی، شاید روشی تنهابهی برداربهرهاستفاده از نسبت  برداری باشد.بهره

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

هایی که اطالعات در مدیریت 5/0بهینه  شده شنهادیپبرداری بهره

گردد اندکی از ساختارهای سنی و طولی در دسترس است، استفاده می

(Pauly ،1984در مطالعه حاضر نسبت بهره .) 58/0برداری برابر با 

برابر  Eمقدار  (2012و همکاران ) Ghosh محاسبه گردید. در مطالعه

تر از نسبت بیش Emaxمقدار جاکه آن ازمحاسبه گردیده اما  66/0با 

 Hamidiبرداری بود امکان توسعه صید مطرح گردید. در مطالعه بهره

برداری ، مقدار نسبت بهرهAcehهای غرب آب در (2015و همکاران )

گزارش گردید که بر این اساس پیشنهاد افزایش صید این  01/0تنها 

ماهی در منطقه یادشده ارائه گردید. گرچه در پژوهش حاضر مقدار 

Emax رسد با توجه به اختالف می نظربهقرار نگرفت اما  محاسبه مورد

(، گزینه صید 1984) Paulyنهادی برداری با مقدار پیشکم نسبت بهره

طور جدی مطرح گردد. بیش از حد ذخایر ماهی تون منقوش نتواند به

بر احیای نسبی  تودهیزهای تولید بر احیای نسبی و کارگیری مدلبه

 رونیازادست دهد و تواند نتایج قابل استنادی در این خصوص بهمی

 شود.عات آینده ارائه میهای یادشده در مطالپیشنهاد استفاده از مدل
 

 *φ )سال( 0t متر()سانتی ∞L )بر سال( K منطقه بررسی منبع

Hamidi ( 2018و همکاران) ای غرب  هآبAceh 86/0 3/48 199/0- 6/7 

Hartaty  وSetyadji (2016) Sibolga 58/0 49/57  5/7 

Ghosh 3/8 -007/0 95/57 2/1 های هندوستانآب (2012ان )و همکار 

Ghosh ( 2010و همکاران) های آبVeraval 6/7  6/46 93/0 هندوستان 

Abdussamad ( 2005و همکاران) 7/7  9/52 82/0 های هندوستانآب 

Joseph ( 1986و همکاران) 5/7  58 58/0 های سریالنکاآب 

 7/7 -17/0 2/53 8/0 ای عمانفارس و دریشمال خلیج تحقیق حاضر
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  Abstract 

 

and 0.68 (1/year) respectively. The exploitation ratio was estimated 0.58. 
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Auxis thazard is one of species of scombridae family in the Persian Gulf and Oman Sea. 

In order to come up with the responsible fishing pattern, there was a need to identify some of 

characteristics and population dynamic parameters. Data were collected randomly from three 

major artisanal fish-landing sites Bandar Sirik, namely Bandar Abbas and Bandar Lengeh in 

Hormozgan Province, from April 2016 to March 2017. The average fork length estimated 33.9 

cm. The "a" and "b" parameters in Length- Weight relationship were estimated 0.000002 and 3.3 

respectively and showed that A. thazard has allometric growth. The growth parameters of L∞, K 

and t0 were computed 53.2 (cm), 0.8 (1/year) and -0.17 year respectively. The fork length 

attained at the end of 1, 2 and 3 years to be 32.3, 433.8 and 48.1 cm respectively. Growth 

performance index calculated 7.7 which was in agreement with the finding of the other studies. 

Total mortality, natural mortality and fishing mortality were estimated 2.45, 1.03 and 1.42 

(1/year) respectively. The Fopt and Flimit as biological reference point were calculated 0.52  

      (DOI): 10.22034/aej.2020.112957     


