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 در (Saurida tumbil)حسون  برداری ماهیتعیین پارامترهای رشد، مرگ و میر و نرخ بهره

 جاسک استان هرمزگان بندر ساحلی هایآب

 
 

 گرگان، ایران، زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشکده شیالت و محیطگروه شیالت،  :محمد صابری 

 گرگان، ایران، زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشکده شیالت و محیطگروه شیالت،  :*جبله رضااحمد 

 گرگان، ایران، زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشکده شیالت و محیطگروه شیالت،  :سیدیوسف پیغمبری 

 

 1398 اسفندتاریخ پذیرش:            1398 آذر تاریخ دریافت:

 چکیده

( Saurida tumbil)برداری ماهی حسون چنین وضعیت بهرهوزن و هم-در این تحقیق پارامترهای رشد و ضریب مرگ و میر، رابطه طول

صورت ماهانه و با به 95تا اردیبهشت  94ساله از خرداد دوره یکبرداری در یکدر منطقه ساحلی بندر جاسک مورد بررسی قرار گرفت. نمونه

سنجی و مورد تجزیه عدد ماهی زیست 2336ری تعداد برداسال نمونهاستفاده از تور گوشگیر مونوفیالمنت کف انجام شد. در مجموع در طی یک

07/3 وزن برای کل ماهیان و تحلیل قرار گرفتند. رابطه طول کل
TL0055/0=W دهنده رشد ایزومتریک برای کل ماهیان برآورد گردید که نشان

در سال محاسبه گردید.  -2/0نیز  t0 دست آمد. سن در طول صفرهب 740/0و  5/65ترتیب به (K)و ضریب رشد  (∞L) نهایتبود. طول بی

و میزان فای پریم مونرو  22/2و  16/1، 38/3ترتیب به (F)و مرگ و میر صیادی  (M)، مرگ و میر طبیعی (Z)چنین مرگ و میر کل هم

('Φ(3/25 دست آمده از ماهیان این هدست آمد. با توجه به پارامترهای رشد و مرگ و میر ببه 66/0برداری دست آمد. مقدار عددی نرخ بهرهبه

 آید.شمار میپذیری کم تا متوسط بهماهی جزء ماهیان با آسیب

  برداری، بندر جاسک، هرمزگانماهی حسون، پارامترهای رشد و مرگ و میر، نرخ بهره کلمات کلیدی:

 j.ahmadreza89@yahoo.com  پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 

 
 

  

    (DOI): 10.22034/AEJ.2020.132346   

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری                                                              سال دوازدهم، شماره 4، زمستان 1399 
 

  تنان خلیج فارس، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم ایستگاه تحقیقات نرم :ورمظفرپسجاد

 شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. بندرلنگه، ایران



 ....جاسک بندر ساحلی هایآب حسون در برداری ماهیتعیین پارامترهای رشد، مرگ و میر و نرخ بهرهصابری و همکاران                  

436 
 

 مقدمه

شناسي، هاي آبي از نظر بوممطالعه ماهيان در اكوسيستم       

برداري از ذخاير و مديريت منابع آبي و بهره رفتارشناسي، حفاظت

هاي مختلف ها حائز اهميت است. شناخت اين منابع از جنبهآن

شناسي، ما را قادر خواهد ساخت كه با مديريت شناسي و بومزيست

ريزي علمي ضمن برداشت معقول از اين منابع، نسبت صحيح و برنامه

برداري پايدار از هت بهرهبه حفظ آن ذخاير بكوشيم. به اين منظور ج

هاي ذخاير يك آبزي، داشتن اطالعات كافي و مستمر در مورد ويژگي

هاي مربوط به رشد و مرگ و مير خصوص شاخصجمعيت آن، به

 در همين راستا،  (.Sarda  ،1995و  Mytilineouضروري است )

، بايد اطالعات الزم يك ذخيره مديريت بهينه برداري ومنظور بهرهبه

ذخيره داشت، تا بتوان راهكارهاي مديريتي الزم لحاظ آن ت از سو در

يك كه حفظ ذخاير با توجه به اين (.2000و همكاران،  Pilliaشود )

برداري در پايداري بهره كليديكيد جهاني و يك معيار أل مورد تصا

از تمام منابع آبزي است؛ تالش مديران شيالتي در راستاي تامين نياز 

به غذاي كافي و مطمئن از منابع طبيعي، با در نظر گرفتن  هاانسان

شده است. در اين  ها متمركزبرداري مجاز و صحيح از آنميزان بهره

هاي با طول عمر ازحد، فقط مربوط به گونهبرداري بيششرايط بهره

هاي با قيمت پايين و طول باال يا داراي قيمت باال نيست، بلكه گونه

علت ، بهتوسعهگردد و در كشورهاي درحالامل ميعمر كم را نيز ش

 ها و نبود كار و يا افزايش پيوسته جمعيت و نيازهاي غذايي آن

و  Jenningهاي جايگزين صيادي، اين حالت شديدتر است )شغل

شناسي و زيست اساسسن و رشد ماهيان  (. تعيين2000همكاران، 

مير بر ود و مرگهايي چون رش. شاخصاست ماهيانمديريت صيد 

شمار ي جمعيت بهپوياي الگوهاي ايشده و خود زيربنمبناي سن تعيين

( متعلق كيجار بزرگ) حسون ماهي .(Moralez-Nain ،1992) روندمي

كه در درياهاي  (.Jaiswar ،2003باشد )مي Synodontidaeبه خانواده 

(. Transky ،1989و  Leisگرمسيري تا معتدله دنيا پراكنش دارند )

هاي مرجاني هتر در اطراف مناطق صخرماهي كفزي بوده و بيش اين

و  Dadar) شوندمتر ديده مي 500و مناطق باز دريايي تا عمق 

هاي صيد اين گروه شامل ترال كف و قالب روش. (2011همكاران، 

هاي مطرح اين (. از گونه2006و همكاران،  Soofianiباشد )دستي مي

 شوند خليج عمان و خليج فارس مشاهده مي هايتيره كه در آب

 منقوط و كريشوي  Saurida tambilمعمولي حسون توان بهمي

undosquamis Saurida ،Saurida gracilis - Saurida macrolepis 

- Saurida tumbil - Saurida undosquamis ،Synodus myops - 

Synodus variegatus ( اشاره نمودOwfi  ،از 2015و همكاران .)

توان به ( ميS. tumbilمطالعات انجام گرفته بر روي ماهي حسون )

بررسي عادات ( در زمينه 2012) و همكاران Vahabnejadتحقيق 

نرخ غذاي مصرفي ماهي حسون  وي غذايي، تخمين سطح غذاي

بررسي وضعيت تغذيه )استان بوشهر(، و  در خليج فارس معمولي

توسط  هاي درياي عماندر آب (S. tumbil) طبيعي ماهي حسون

تعيين تراكم و پراكنش ماهي چنين هم ،(1390زايي و همكاران )بارک

هاي بآروش مساحت جاروب شده در به (S. tumbil) تجاري حسون

( زي 2015) و همكاران Moghimi( توسط خليج فارس )استان بوشهر

زمين توده، پراكنش و فراواني طولي ماهي حسون، كفشك تيزدندان و 

غالم  ومحمدخاني كن خال باله در سواحل سيستان و بلوچستان )

  ( اشاره كرد.1390 ،پور

 حسونپويايي جمعيت ماهي  منظور بررسيحاضر بهتحقيق        

پايه جهت شناخت پارامترهاي زيستي و  هدف تهيه اطالعاتبا

هاي ساحلي بندر آبگونه در  چگونگي تغيير و پويايي جمعيت اين

و ارزش  . با توجه به اهميت اقتصادياست گونهاين ذخاير از  جاسك

ي جمعيتي و نسبي ماهي حسون و كمبود اطالعات درباره پارامترها

 رشد اين ماهي بررسي پويايي جمعيت، ميزان رشد و ضريب 

 باشد.  ترين هدف اين تحقيق ميعنوان مهمبرداري بهبهره

 

 هامواد و روش

در اين تحقيق، براساس موقعيت و امكان دسترسي به مناطق        

برداري هاي نمونهمختلف ساحلي جاسك در استان هرمزگان مكان

سال صورت ماهانه در طول يكبرداري بهنمونه (.1ند )شكلتعيين شد

با استفاده از تور گوشگير مونوفيالمنت  95تا ارديبهشت  94از خرداد 

وسيله قايق انجام شد. متر( بهميلي 80كف )با اندازه چشمه كشيده 

 سنجي بادقتتخته زيستها پس از صيد با استفاده از طول كل نمونه

 1/0گيري وزن كل بدن از ترازوي با دقت اي اندازهمتري و برميلي 1

 گرم استفاده گرديد.

افزار براي تجزيه و تحليل پارامترهاي رشد اين گونه از نرم       

FiSAT II  استفاده شد كه جزئيات آن توسطGaynilo  و همكاران

ساير محاسبات مانند ميانگين طول و  بيان شده است. (2003)

انجام شد. جهت  Excel 2013افزار با استفاده از نرمهاي طولي فراواني

شد، در  استفاده( bW=a × TL(ه وزن از رابط-طول كل هرابط تعيين

 bو  aو  متربه سانتي كل طول  TL،به گرم وزن كل Wاين رابطه 

براي  .(Venema ،1998و  Sparre) گرسيون هستندرهاي ثابت

براي يك ماهي  b= 3و  محاسباتي  b داري بينسنجش اختالف معني

انحراف معيار  bSگرديد و  استفاده bB/S-t=b با رشد همسان از فرمول

b محاسباتي ( استZar ،1996). وسيلهبه نهايتطول بي برآورد 

ميانگين  L' = a+b L - -L  (-L'معادلهو  Wetherall-Powell نمودار
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دأ و شيب عرض از مب bو  a كمينه هر گروه طولي، 'Lهاي طولي، گروه

 II  FiSATموجود در برنامه ELEFAN I رشد از مدلضريب معادله( و 

اساس مقادير طول بر (.2003و همكاران،  Gayanilo) آمددست به

رشد چون  شاخص منظور مقايسهبه و شده محاسبه رشد ضريب و نهايتبي

و رابطه  (Ф') ( از آزمون مونروKو ضريب رشد ) (∞L) نهايتطول بي

(L∞ Ln(K) + 2 Ln( ='Ф استفاده شد (Sparre  وVenema ،1998 .)

، Binohlanو  Froese) از طريق فرمول تجربي پائولي otميزان بهينه 

2000): 
 LogK 1.038 -∞ LogL 0.2752 - 0.3922 -) = 0t-(Log  
 Sparre)محاسبه شد  براساس معادله پائولي (M) ومير طبيعيمرگو  

                                         : (Venema ،1998و 
Ln (M) = - 0.0066 - 0.297Ln(L∞) + 0.654Ln(k) + 0.642Ln(T) 

نهايت طول بي L∞ومير طبيعي ساليانه، ضريب مرگ M معادله نيا در 

  Tپارامتر انحناء رشد وان برتالنفي و K متر،ماهي برحسب سانتي

، Venemaو  Sparre) است گراد()درجه سانتي ميانگين دماي محيطي

د براساس اطالعات يخطي ص منحني از روش (Z) ومير كلمرگ .(1998

با استفاده (كه Catch Curve Length Convertedتركيب طولي صيد )

از پارامترهاي رشد و تبديل طول ميانه هر گروه طولي به سن نسبي، 

 و ضريب مرگ، استفاده شد كندمير كل را محاسبه ميوميزان مرگ

 برداريو ضريب بهره (Z = F + M)از فرمول  (F)مير صيادي  و

(Exploitation ratio،) ومير كل كه نسبت مرگ ومير صيادي به مرگ

(. 2000و همكاران،  Jenningگرديد )محاسبه  E= F/Zرابطه است، از 

 افزارو نرم Excelاز برنامه  ي اين تحقيقهاوتحليل دادهتجزيهتمام در 

(FiSAT  )مك گرفته شدك. 
 

 
 1394ماهی حسون در سواحل بندر جاسک استان هرمزگان سال برداري موقعيت نمونه : 1شکل 

 نتایج
سال مورد يكطي ماهي  2336 مجموعپژوهش حاضر در در        

ها بدون توجه به جنسيت در ايستگاه و نمونه سنجي قرار گرفتزيست

ترين طول ها كوچكاين بررسي درگيري شدند. برداري اندازهنمونه

ترين و بيش مترسانتي 5/59آن  ترينبزرگمتر و سانتي 6/17ماهي 

درصد(  50/67متر )سانتي 43تا  35درصد فراواني در فاصله طولي 

تعداد نمونه،  .(2د )شكلمآدست هبهاي مختلف سال تحقيق در ماه

 ماهي حسون ميانگين طول و وزن ±دامنه طولي، وزني و انحراف معيار

و شيب خط   a. ضريبشده است ارائه 1هاي مختلف در جدول در ماه

b  با استفاده از معادله تواني رابطه طول و وزن محاسبه گرديد كه در

 ماهيان كلبراي وزن  -رابطه طولدست آمده اين تحقيق نتايج به

(59/0=2R, 2336=N) 07/3TL0055/0=W تعداد  آمد دستبه(

بر اين (. 3 )شكلگيري طولي وزني شد( اندازه ماهي حسون 2336

رابطه طول و  b(. ميزان 3دست آمد )شكل به b=  07/3اساس مقدار 

رابطه طول و   bازميزان بوده است و اين  3وزن ماهيان نزديك به 
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پائولي  t. آزمون ها استمتريك )همسان( آنايزو دهنده رشدوزن نشان

در  3( و عدد 07/3) bمحاسبه شده داري را بين مقدار اختالف معني

( كه بيانگر آن است كه ماهي P>05/0درصد نشان نداد ) 95سطح 

 كند.حسون از الگوي رشد ايزومتريك تبعيت مي
 

 
 1394-95هاي ساحلی بندر جاسک استان هرمزگان : پراکنش فراوانی طولی ماهی حسون در آب2شکل

هاي ساحلي ر آبومير ماهي حسون دهاي رشد و مرگشاخص       

هاي شاخصآورده شده است.  2 جاسك استان هرمزگان در جدول

 نهايتطول بي ترتيببه 1394سال براي كل ماهيان رشد 

cm 5/65 =∞Lضريب رشد ، (1-yr) 740/0=K  زمان طول  (،4)شكل

ومير طبيعي ، مرگΦ'=25/3مونرو ميزان فايم پريم ، ot=-2/0صفر 

(1-yr(16/1 =M، يادي ومير صمرگ(1-yr) 22/2=Fومير كل، مرگ 

(1-yr) 38/3=Z نرخ بهره و( 1برداري كل-yr) 66/0=E  براي سال

جمعيت ماهي  معادلهطبق مقادير فوق  .(5)شكل  محاسبه شدمذكور 

 t +0.54-exp ( -1(65.5=  tL)0.2((( صورت:هب 1394در سال  حسون

 حسونوان طول ماهي تهاي باال، مياز معادله هبا استفادآمد.  دستهب

ماهي  كل طول Lt . در اين معادلهنمودرا براي سنين مختلف محاسبه 

 با توجه به فرمول .است برحسب سال سن ماهي tو متر حسب سانتيبر

K / 3+  0= t maxt (Froese  وPauly ،2012 ) طول عمر ماهي حسون

 دست آمد.سال به 4حدود در سواحل بندر جاسك استان هرمزگان 
 

 هاي مختلف سالدر ماه (S. tumbil) و وزن)گرم( ماهی حسون متر()سانتیميانگين طول ±تعداد نمونه، دامنه طولی و انحراف معيار :1جدول 

 استان هرمزگان 95-1394 

 سالهاي ماه تعداد نمونه دامنه طولی دامنه وزنی متر(ميانگين )سانتی ±انحراف معيار  ميانگين )گرم( ±انحراف معيار 

 خرداد 190 2/54-18 920-60 85/4±15/38 42/193±86/437

 تير 159 54-21 800-60 17/5±37/37 34/206±21/396

 مرداد 185 5/50-3/19 950-55 13/6±2/37 26/189±38/365

 شهريور 211 5/48-19 780-48 72/5±2/35 29/113±17/359

 مهر  199 5/49-5/21 820-65 49/5±67/36 12/130±83/370

 آبان 204 7/44-5/19 700-50 60/6±01/33 06/177±42/318

 آذر 197 8/47-21 850-100 52/4±75/36 70/128±70/371

 دي 191 53-2/19 1040-50 20/5±39/38 29/178±09/441

 بهمن 226 5/59-7/20 1750-60 21/7-34/40 62/302±47/533

 نداسف 216 5/57-7/19 1600-58 89/6-09/38 68/272±35/441

18/204±90/451 

5/165±31/413 

49/6±41/38 

37/5±29/37 

1000- 48 

900-55 

52– 6/17 

5/49-5/18 

180 

178 

 فروردين

 ارديبهشت
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 1394-95( صيد شده در استان هرمزگان S. tumbil: پارامترهاي پویایی جمعيت ماهی حسون )2جدول

 

 
 1394-95هاي ساحلی جاسک استان هرمزگان ( در آبS. tumbil) وزن ماهی حسون -رابطه طولنمودار : 3شکل

 

 
 1394-95هاي مختلف استان هرمزگان سال در ماه (S. tumbil) حسون  هاي مختلف ماهیگروه ی رشدمنحن :4شکل

 

 
 1394-95در استان هرمزگان  (S. tumbil) حسون ومير کل ماهيان: منحنی ضرایب مرگ5شکل

 تعداد گونه
 نهایتطول بی

(cm) 

 ضریب رشد

(1-yr) 

زمان طول 

 (0tصفر )

شاخص 

 (Ф') مونرو

ومير مرگ

 (M) طبيعی

ومير مرگ

 (F) صيادي

ومير مرگ

 Z)کل )

 برداريضریب بهره

(E) 

(S.tumbil) 2336 5/65 74/0 2/0- 25/3 16/1 22/2 38/3 66/0 
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 بحث

ضر نتايج به        ستدر تحقيق حا ست آمده از زي ن سنجي و توزيد

شانماهيان نمونه ست كه رشد وزنيگيري شده ن  دهنده اين مطلب ا

سنين باال كند بوده و شد طولي در  وزن -رابطه طول شيب همانند ر

طه بوده و رشد ماهي حسون از نوع ايزومتريك است. راب 3نزديك به 

  .دست آمدهب TL0055/0=W 07/3ورت صوزن ماهي حسون به-طول

 5/65نهايت ماهي حسون يانگين طول بيدر اين تحقيق م       

توان گفت ضريب دست آمد و ميهب 74/0متر و ضريب رشد آن سانتي

تري را به خود اختصاص نهايت مقادير كمتر و طول بيرشد، عدد بيش

علت تغييرات شرايط اكولوژيك منطقه داده است كه احتمال دارد به

تلف با توجه به شرايط هاي مخدر مكان، King (2007)طبق نظر  باشد.

نهايت و ضريب رشد، ميزان سن در طول محيطي و تغيير طول بي

كند. ميزان سن در طول صفر، با افزايش ضريب صفر نيز تغيير مي

هاي چنين تفاوت. هميابدافزايش مي ،نهايترشد و كاهش طول بي

هاي اكولوژيك نهايت و ضريب رشد متاثر از تفاوتموجود در طول بي

نهايت و ضريب رشد طوركلي تفاوت در طول بيبهباشد. ناحيه مي هر

علت كميت و كيفيت تواند بهاز يك منطقه به يك منطقه ديگر مي

و همكاران،  Bartulovic) مواد غذايي و شرايط آب و هوايي باشد

تأثير توانند رشد ماهي را تحتچنين عوامل مختلف ميهم (.2004

توان سن، جنس، فصل، سال، نوع تغذيه، مي جملهآن  ازكه قرار دهند 

را شرايط فيزيولوژيكي، تفاوت در دسترس بودن غذا و دوره توليدمثل 

 (.2002و همكاران،  Yildirimنام برد )

 25/3 ماهي حسون بندر جاسك استان هرمزگانبراي  'Φمقادير       

يي، تغيير عرض جغرافيا اختالف در شرايط اكولوژيكي ودست آمد. به

متفاوتي  تأثير داشته و اين تغييرات ميزان Kو  L∞اند بر ميزان تومي

ني اي زماهو حتي در يك منطقه در دوره گرددرا شامل مي 'Φ از

اشته د ، ميزان متفاوتيتغيير شرايط محيطيعلت بهتوانند، مختلف مي

 (. 2000و همكاران،  Jenning) باشد

را آشكار نمود  استراتژي 3هاي مختلف مطالعه ماهيان در محيط       

طلبانه )ماهيان با بلوغ صورت: استراتژي فرصتها را بهتوان آنكه مي

اي )ماهيان بزرگ با طول سريع و طول عمر كوتاه(، استراتژي دوره

بلوغ باال( و استراتژي تعادلي )ماهيان با اندازه متوسط و هم آوري كم( 

جه به طول عمر با تو .(Rose  ،1992و Winemiller)بندي كرد تقسيم

 نظر بهكم ماهي حسون در سواحل بندر جاسك استان هرمزگان، 

سمت جاسك بههاي اكولوژيكي ماهيان سواحل بندررسد استراتژيمي

هاي طلبانه در گونهطلبانه باشد. استراتژي فرصتاستراتژي فرصت

ريزي فراوان در فصل ماهي با طول عمر كم، طول بلوغ كم، تخم

هاي هاي با تغييرات فراوان و اكوتونع و در محيطتوليدمثل وسي

 شوند. انتقالي ديده مي

 5/0بيش از ماهي حسون  برداريضريب بهرهدر مطالعه حاضر        

( 16/1مير طبيعي ) و بيش از مرگ ( آن22/2مير صيادي ) و مرگ و

ذخيره اين دهنده تحت فشار بودن نشان(، در نتيجه 2است )جدول 

؛ 2000و همكاران،  Jenning؛ Venema ،1998و  Sparreباشد )مي

King ،2000 )مقداري از ميزان  برداشت بهينه بايدبراي رسيدن به حد

برداري از ذخيره كاهش يابد و بهترين راه براي كاهش ميزان بهره

كاهش با ، يعني استبرداري، كاهش ميزان فعاليت صيادي بهره

و  Jenning)شود كنترل  خروجي صيد ،ورودي به مجموعه صيادي

 (.  2000همكاران، 

       Pauly (1998)، بدن ماهي همراه با  كمعتقد است نرخ متابولي

تر ضريب هاي گرمافزايش حرارت زياد شده، درنتيجه ماهي در آب

طوركلي تفاوت ولي به هاي سردتر داراستتري نسبت به آبرشد بيش

ديگر نهايت و ضريب رشد از يك منطقه به يك منطقه در طول بي

علت كميت و كيفيت مواد غذايي و شرايط آب و هوايي تواند بهمي

  يچنين عوامل مختلفهم(. 2004و همكاران،  Bartulovic) باشد

سن،  به توانتوانند رشد ماهي را تحت تأثير قرار دهند ازجمله ميمي

جنس، فصل، سال، نوع تغذيه، شرايط فيزيولوژيكي، تفاوت در 

با (. Laleye ،2006كرد )ره توليدمثل اشاره دسترس بودن غذا و دو

( 74/0داراي ضريب رشد باال ) توجه به نتايج اين تحقيق ماهي حسون

خاطر متر( كه اين نتايج احتماالً بهسانتي 5/65نهايت )و طول بي

افزايش درجه حرارت آب در سواحل بندر جاسك استان هرمزگان 

شد در مقايسه با اين تحقيق نتايج حاصل از تخمين پارامترهاي رباشد. 

 آورده شده است. 3در جدول 

اساس ر آبزيان يكي از معيارهايي كه بردر بررسي ارزيابي ذخاي       

ها را پذيري آنشناسي ماهيان ميزان آسيبخصوصيات زيستي و بوم

( است، كه در AFS) كند، طرح مجمع شيالتي آمريكابندي ميطبقه

از . (2004و همكاران،  Cheungشده است )نمايش داده  4 جدول

دست مير به و نتايج اين تحقيق و با توجه به پارامترهاي رشد و مرگ

اساس شاخص انجمن شيالتي آمريكا ماهي حسون آمده از ماهيان، بر

 جزء ماهيان با آسيب 1394-95در منطقه جاسك و براي دوره صيد 

  آيد.حساب ميپذيري متوسط بهپذيري كم تا آسيب
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 در مناق مختلف جهان(S. tumbil) حسون هاي زیستی ماهی مقایسه شاخص :3دول ج

E F M Z K متر()سانتی  L∞ منبع منطقه مورد بررسی 

 (2003و همكاران )  Jaiswar هند 5/60 73/0 59/4 20/1 39/3 74/0

 (1997و همكاران )  Sushant هند 0/60 51/0 8/2 0/1 8/1 64/0

 Sivakami (2005)و   Manojkumar هند 7/57 70/0 46/3 30/2 16/1 66/0

 Rao  (1984) خليج بنگال 7/63 24/0 81/1 05/1 76/0 58/0

 (2015و همكاران )  Najmudeen هند 7/51 40/0 34/1 44/0 90/0 67/0

 تحقيق حاضر جاسك )هرمزگان( 5/65 740/0 38/3 16/1 22/2 66/0

 1394-95استان هرمزگان اساس پارامترهاي زیستی دریایی برري ماهيان پذیبندي ميزان آسيبقهبط :4جدول 

 پارامترهاي زیستی پذیري کمآسيب پذیري متوسطآسيب پذیري زیادآسيب پذیري خيلی زیادآسيب  ماهی حسون

5/59 <Lmax150 100<Lmax150≥ 50<Lmax100≥ Lmax50≥  طول حداكثر(Lmax) 

740/0 2/0≥K 2/0>K≥5/0 8/0≥K<5/0 K>8/0  ضريب رشد(K) 

16/1 2/0≥M 35/0≥M>2/0 5/0≥M>35/0 5/0<M  مرگ و مير طبيعي(M) 
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Abstract 
 The study was conducted to determine growth parameters, mortality, length-weight 

relationship and exploitation ratio of Saurida tumbil in Coastal Waters of Jask, Iran. Totally, 

2336 specimen of S. tumbil were measured during 2015-2016. Length-Weight relationship was 

calculated as: W = 0.0055 TL3.07 According to the equation, growth of S. tumbil is isometric. 

Population parameters were estimated. The growth parameters of von Bertalanffy equation were 

estimated as, L∞: 65.5 and K: 0.74 and t0: -0.2. Mortality coefficients such as total mortality,  

Z: 3.38 and natural mortality, M: 1.16 and fishing mortality, F: 2.22 were estimated. Exploitation 

ratio was estimated to be 0.66. According to biological characteristics, S. tumbil is classified as 

low vulnerable group fishes. 
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