
13 (1) 221-230, Spring 2021 

Journal of Animal Environment 
(AEJ)  

Journal homepage: http://www.aejournal.ir 
 

* Corresponding Author’s email: mohamad.27kh@gmail.com 

Received: 7 March 2020; Reviewed: 31 May 2020; Revised: 23 June 2020; Accepted: 12 July 2020 

 

(DOI): 10.22034/aej.2020.133452 

 

Original Research Paper 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation of the age structure and population dynamics of Saurida tumbil 

inhabiting Hormuz strait from Kolahi to Dargahan 

 
 
 

  
 

Hasan Ghobeishi 1, Mohammad Khosravizadeh*1, Mahsa Haghi 1, Omid Beyraghdar Kashkooli 2  

 
 

  

 
1
 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and  

   
Technology, Khorramshahr, Iran 

2
 Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran 

   

   

      Key Words  Abstract                                            
Aging 

Saurida tumbil 

Population dynamics 

Morphometric relationships 

Allometric growth  

 

 

 

 

 Introduction: This study investigated the age, population dynamics and some biological 

characteristics of Saurida tumbil inhabiting Hormozgan province from Kolahi to 

Dargahan.  

Materials & Methods: This study was based on the data obtained from commercial 

catches of shrimp trawl vessels in fishing seasons of 2019.  

Result: The results of this study showed that the highest correlation was related to total 

length and fork length relationship with estimated coefficient of correlation (r2= 0.9988). 

Also the results showed a significantly correlated length-weight relationship with 

estimated coefficient of correlation (r2= 0.9373). The value of the slope (b) was 

significantly different from 3 which shows a negative allometric growth for this species. 

The estimated age (based on vertebrae age reading method) variability were 1 to 7 years. 

The fish with age 2 showed the highest frequency among the age groups. Also the 

Bertalanffy growth equation for this species in the study area was estimated as  

Lt=50.02 (l-exp(-0.28 (t+0.27)). The mortality coefficients were 2.66, 0.67 and 1.99 for 

the total mortality "Z", natural mortality "M" and fishing mortality "F", respectively. Also, 

the estimated exploitation rate for this species was 0.75 which shows that this species is in 

overexploitation phase.  

Conclusion: To improve the present stock status in this area and sustainable capture of S. 

tumbil, it is recommended to decrease fishing effort and improve bottom trawl for reducing 

bycatch issues. 



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 1, Spring 2021                        1400، بهار 1، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

  mohamad.27kh@gmail.com  :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 

 1399تیر  22 تاریخ پذیرش:؛ 1399تیر  3 تاریخ اصالح: ؛1399خرداد  11 تاریخ داوری:؛ 1398اسفند  17 تاریخ دریافت:
 (DOI): 10.22034/aej.2021.133452 

122  

 

 مقاله پژوهشی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Saurida tumbil)کریشو  یماه تیجمع ییایپوو  یساختار سن ارزیابی

  هرمزگان استان درگهان تا یکاله یهاآبدر حوضه 
 

 

 

  2امید بیرقدارکشکولی، 1مهسا حقی، *1زادهمحمد خسروی، 1حسن غبیشی
 

 

 

 و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران شیالت، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علومگروه  1

 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایرانت، الشیگروه  2

 

 چکیده  کلمات کلیدی

 سن نییتع
 ماهی کریشو

 تیجمع ییایپو
وزنی  -روابط طولی

  رشدآلومتریک
 

 

 
 
 

در ( Saurida tumbil)های زیستی ماهی کریشو ی و برخی ویژگیاهم ی، پویایی جمعیتسن ی ساختارابیارز در این مطالعه به :مقدمه 

    .پرداخته شد های کالهی تا درگهان استان هرمزگانآبحوضه 

های صیادی ترال در طول فصول آزاد صید میگو در سال وسیله لنجههای حاصل از صید تجاری و بها براساس نمونهداده :هامواد و روش

 دست آمد.هب1398

چنین نتایج باشد. هم( می2r=9988/0) طول چنگالی ترین میزان همبستگی طولی در این گونه مربوط به رابطه طول کل وبیش :جنتای

( 81/2در این مطالعه ) محاسبه شده b(. میزان ضریب 2r=9373/0باشد )وزنی در این گونه می-دارطولیدهنده رابطه معنینشان

چنین نتایج تعیین باشد. هممیگونه  نیدر ا یمنفیک رشد آلومتر الگوی نشانگرت داشت که این امر تفاو 3داری با عدد طور معنیبه

 2ترین فراوانی مربوط به ماهیان قرار داشته و بیش 7تا  1های سنی های مورد مطالعه در گروهسن براساس ستون مهره نشان داد نمونه

تعیین  exp-1)02/50  =tL(-28/0(t+  27/0))صورت این گونه در منطقه کالهی بهچنین معادله رشد برتاالنفی برای ساله بود. هم

محاسبه شد. بر این اساس میزان ضریب  66/2و  99/1، 67/0ترتیب . میزان مرگ و میر طبیعی، صیادی و کل برای این گونه بهگردید

 . باشداین گونه می دهنده فشار صیادی بر ذخایرکه نشان باشدمی75/0برداری محاسبه شده بهره

را کاهش داده و اقدامات  یادیتالش ص زانیشود که ممی هیها توصآب نیموجود در ا ریذخا تیمنظور بهبود وضعبه :گیری و بحثنتیجه

 .ردیروب در منطقه صورت پذترال کف یهادر تور نیضم دیالزم در جهت کاهش ص
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 مقدمه

 جهان جمعیت افزون روز رشد غذایی و نابعم به انسانی جوامع نیاز       

 جهت اصولی ریزیبرنامه. است داده افزایش را آبی منابع از استفاده

 است اولویت در کشورها اکثر در منابع از این بهینه برداریبهره

(Welcomme ،2001از .) در تقاضا روزافزون افزایش وجود با رواین 

 افزایش در دریاها انسانی، معیتج افزایش دلیلبه آبزیان منابع خصوص

 پتانسیل حاضر درحال جهان مناطق اکثر در و داشته محدودیت تولید

 ذخایر و برخی از (FAO ،2019) ندارد وجود تریبیش برداریبهره

از  و برخی دیگر رفته کاهش به رو چشمگیری طوربه ارزش با ماهیان

؛ 1389کرابی، شحسینی)باشند می اشباع حد در صیادی نظر فعالیت

FAO ،2006 .)از پایدار برداریبهره و آبزیان ذخایر حفظ منظوربه لذا 

 اکثر در منابع این از بهینه صید برای اصولی هایریزیبرنامه ها،آن

(. Welcomme ،2001) باشدمی برخوردار خاصی اولویت از کشورها

 یک یرذخا وضعیت پیشینه به با توجه ذخایر، ارزیابیدر این راستا 

 تغییرات از هاییبینیپیش ارائه به حال زمان و گذشته زمان در آبزی

 پردازدمی شده اعمال مدیریتی اقدامات به توجه با گونه آن ذخایر

(Cooper ،2004 .)عنوانبه و میر مرگ هاینرخ و رشد پارامترهای 

. شودمی محسوب ماهیان ذخایر ارزیابی محاسبات در اساسی فاکتورهای

. روندمی شماربه آبزیان ذخایر در متغیر مهم عوامل از فاکتورها این

 زمانو هم یابدمی افزایش رشد وسیلهبه آبزی ذخایر زنده توده وزن

 Sparre) یابدمی کاهش و صیادی طبیعی و میر مرگ تاثیر تحت

 دستیابی به اطالعات مربوط به ساختار سن (.Venema ، 1998و

 شناسیزیست مطالعات در که باشدمی رامترهاییپا ترینمهم از ماهیان

 از بسیاری سن گرفتن در نظر بدون. شودمی گرفته کاربه شیالتی

 تعیین و با یکدیگر ماهیان وزنی طولی مقایسه رشد، قبیل از مطالعات

(. Tesch ،1978و  Bagenal) بود خواهد معنیبی جنسیت و سن فاکتو

 از یکی عنوانبه بیولوژیکی مترهایپارا میان در ماهی، رو سناز این

 تواندمی آن از آگاهی که باشدمی زیستی هاداده فاکتورهای ترینمهم

  Carbonaraشود ) منجر برداریبهره مورد منابع از پایدار برداشت به

 ارزیابی در که تحلیلی هایروش اکثر واقع، در. (Follesa ،2019  و

 سنی ساختار از آگاهی به نیاز ،گیرندمی قرار استفاده مورد ذخایر

 بلوغ، رشد، رکرویتمنت، تعداد نیز و برداریبهره مورد گونه جمعیت

 مربوط اطالعات به کامل طوربه نیز که خود غیره و طبیعی میر و مرگ

، FAOباشند، دارد )می وابسته سنی ساختار از آگاهی و سن تعیین به

 کریشو ماهی مثل زیکف ماهیان که است داده نشان هابررسی (.2019

 برداریبهره جهت مناسبی پتانسیل دارای جدید ذخایر عنوانبه

ها ورود این گونه( و 2006و همکاران،  Valinassab) است اقتصادی

اعمال مدیریت صحیح  صورت تواند درها میکنندهسبد خرید مصرف در

 از کریشو سزایی داشته باشد. ماهیهدر جهت تامین پروتئین نقش ب

 نام با که است فارس خلیج و عمان دریای هایآّب کفزی ماهیان جمله

کیجار  )خانواده Synodontidae خانواده به متعلق S. tumbilعلمی 

کیمار،  کیجار، قبیل از متعددی هاینام به ماهی این. باشدمی( ماهیان

است  Lirzadfish آن شود و نام انگلیسیمی نامیده و کریشو کاریچون

 تا و شودمی صید کف تورترال با اختصاصاً گونه این .(1380ادقی، ص)

دست ه. نتایج ب(Bianchi ،1985) شودمی یافت نیز متری 250 عمق

دهنده فشار آمده از مطالعات انجام شده توسط سایر محققین نشان

های صیدگاه های مناطق مختلف مانندصیادی بر روی این ماهی در آب

( Mal ،2017و  Gabr(، دریای سرخ )1389وروزی، استان هرمزگان )ن

باشد. ( می2003و همکاران،  Jaiswarهای غرب هندوستان )و نیز آب

لذا با توجه به افزایش فشار صیادی بر روی جمعیت این گونه طی 

برداری پایدار از این گونه نیازمند رسد بهرهنظر میههای اخیر بسال

رو در باشد. از اینماهی کریشو میآگاهی کامل از خصوصیات زیستی 

این مطالعه تالش شد تا ساختار سنی این گونه با استفاده از ستون 

داری برهمهره و پارامترهای رشد، ضرایب مرگ و میر و ضریب بهر

های کالهی در آب کریشو محاسبه و وضعیت پویایی جمعیت این ماهی

 رد. تا درگهان در استان هرمزگان مورد بررسی قرار گی
 

 هامواد و روش

)شکل  تنگه هرمز از کالهی تا درگهانمطالعه حاضر در منطقه        

های حاصل های ساحلی استان هرمزگان با استفاده از دادهدر آب (1

 98از صید تجاری ترال میگو و در فصل آزاد صید میگو در پاییز سال 

شرقی  56 ⁰ 85′بین  مطالعه مورد جغرافیایی منطقه انجام شد. مختصات

شمالی واقع شده  27 ⁰ 03′شرقی و  56 ⁰ 05′شمالی تا  27 ⁰ 05′و 

 روبوسیله ترال کف( بهS. tumbilماهی کریشو ) هاینمونهاست. صید 

متر سانتی 4در قسمت بدنه  چشمه این تور که اندازه گرفت میگو صورت

تور متر و اندازه دهانه سانتی 5/2در حالت کشیده و در قسمت ساک 

 متر بود.12حدود 
 

 
 تنگه هرمز از کالهی تا درگهانموقعیت مکانی صیدگاه مورد مطالعه واقع در : 1شکل 
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برداری، بار نمونه هر شده در کریشو صید آوری ماهیانپس از جمع       

منظور بهصورت تصادفی انتخاب و درصد ماهیان صید شده به 25

اطالعات آزمایشگاه  به انتقال از پس هانمونه ،زیستی هایشاخص محاسبه

وزنی -طولی و طولی -زیر استخراج و محاسبات مربوط به روابط طولی

: شرح ذیل محاسبه گردیدها بهنو معادالت رگرسیونی مربوط به آ

گیری اندازه ،گرم 01/0 دقت ترازو با از ها با استفادهنمونه وزن گیریاندازه

ز نوک پوزه تا انتهای باله دمی(، طول ()اTL= Total lengthطول کل )

()از نوک پوزه تا ابتدای باله دمی( SL= Standard lengthاستاندارد )

()از نوک پوزه تا جایی که باله دمی FL= Fork lengthو طول چنگالی )

طولی  -روابط طولی محاسبه ها جهتآن کارگیریهو ب شود(شاخه می دو

 Y=aX+b                           براساس رابطه رگرسیون خطی ذیل:

Y= مترطول کل ماهی بر حسب سانتی ،X = متغیر )طول چنگالی و

 ضرایب رگرسیون bو  a، مترطول استاندارد( بر حسب سانتی

   bW= aL                                                              : وزن -محاسبه رابطه طول

 =W وزن ماهی به گرم، =L مترطول ماهی به سانتی ،a=  ضریب ثابت

 توان طول یا عامل رشد.  b=، یا فاکتور فزاینده

  bکه مقدار اطمینان از این نظور تعیین الگوی رشد این گونه ومبه

که رشد آلومتریک عبارت دیگر برای تست اینهدار است یا نه بمعنی

 : ده شد( استفا1984) Paulyاست یا ایزومتریک است از تست 

2n×
21

|3|

r

b




×

SdLnY

SdLnX
 = t 

و سطح  -2n محاسباتی با مقدار آن در جدول با درجه آزادی  tمقدار

تر کوچک محاسباتی tشود. اگر مقدار درصد مقایسه می 95داری معنی

 بدن( ابعاد شدر برابر نرخ دهندهرشد ایزومتریک )نشان جدول باشد tاز 

دهنده جدول باشد رشد آلومتریک )نشان tتر از بزرگ محاسباتی tو اگر 

 باشد.ناهمگون بودن رشد ابعاد بدن( می

ماده  دست آوردن نسبت جنسی از تعداد ماهیان نر وهبرای ب       

برداری استفاده شد و محاسبه درصد کالبدشکافی شده در زمان نمونه

در  ها محاسبه شد.های نر و ماده و نسبت آنجنسفراوانی هرکدام از 

منظور بررسی و تعیین ساختار سنی جمعیتی ماهی این پژوهش به

عنوان ساختار سخت کلسیفیه استفاده شد. از ستون مهره به کریشو

گذاری شده و به ها شمارهبرای تعیین سن ابتدا ماهیمنظور بدین

له پشتی عضله ماهی برش منظور جداسازی ستون مهره از ابتدای با

داده شده و ستون مهره مقابل اولین شعاع باله پشتی در تمامی ماهیان 

های اضافی ستون مهره برداشت ها و گوشتبرداشت شد. سپس چربی

 درصد 5وری در محلول هیپوکلریدسدیم شده با استفاده از غوطه

درجه  -18منظور تعیین سن در زمان مناسب در دمای حذف و به

 . (Follesa  ،2019و Carbonaraداری شد )گراد نگهانتیس

منظور بررسی رشد گونه کریشو در این مطالعه از معادله رشد به       

های طولی رو با استفاده از داده. از ایناستفاده شده است وان برتاالنفی

مشاهده شده در هر گروه سنی معادله رشد مرسوم وان برتالنفی 

(Sparre وVenema  ،1998) داده شده  انطباقزیر  فرمول براساس

 0t-K(t-exp(-l(∞=LtL((                                                : است

حداکثر طولی  ∞L(، tطول ماهی در زمان سن ) L(tطبق این معادله )

 ضریب عنوانبه Kتواند به آن برسد، پارامتر است که یک آبزی می

رسیدن ماهی  نرخ یا سرعت دهندهنشان ود وشآبزی مطرح می رشد

سن  0tسن ماهی در زمان صید و  t( است. L∞نهایت )به طول بی

 .(Venema  ،1998و Sparre) فرضی ماهی وقتی که طول صفراست

 k ،∞Lی معادله رشد وان برتاالنفی )شامل هاپارامترمحاسبه هریک از 

ن مطالعه با استفاده ( در ایSaurida tumbil( برای ماهی کریشو ) 0tو 

همراه الگوریتم تکرار به SASافزار از کدنویسی عملگر غیرخطی نرم

  صورت پذیرفت. Levenberg–Marquardtشونده 

رشد برآورد های منظور مقایسه پارامتربه( Ø´شاخص عملکرد رشد )

با استفاده از فرمول محاسبه مطالعات سایر  جیبا نتاده در این مطالعه ش

  Ln ×2 ( +K )Ln  =Ǿ( L∞)     (:Munro ،1984و  lyPauشد )

ای حاصل به پس از ثبت اطالعات زیستی و تعیین ساختار سنی داده

پویایی جمعیت  به مربوط هایزیستی و ویژگی هایشاخص تعیین منظور

های ذیل مورد استفاده قرار برداری از گونه کریشو براساس روشو بهره

 Paulyی با استفاده فرمول تجربی میزان مرگ و میر طبیعگرفت. 

  ت.سشده ا( محاسبه 1983)

LnT 463/0 +LnK6543/0+∞LnL 279/0- 0152/0  =LnM 

( و فاکتورهای رشد میزان Tدر این فرمول با استفاده از دمای محیط )

منظور تعیین میزان چنین بههم .شده استطبیعی محاسبه  و میر مرگ

ده از این روش تغییرات دمای آب مرگ و میر طبیعی ماهیان با استفا

  ECMWFمستخرج از  ایها ماهوارهاز داده منطقه با استفاده

(https://www.ecmwf.int/en/forecasts)  دما جهت  بررسی و میانگین

 این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. 

ه با استفاده از فرمول زیر محاسبه شدچنین میزان مرگ و میرکل هم

𝑍                                                     :(Pauly ،1983) است = 𝐾 ×  
𝐿∞−𝐿−

𝐿−−𝐿′   

K= ضریب رشد ،L∞مترحسب سانتیبر نهایت= طول بی ،´Lحد = 

 .پذیر استپائینی اولین گروه طولی که در برابر ابزار صید آسیب

صورت ات صید بهپذیر در برابر ادوتعیین اولین گروه طولی آسیب

اساس منحنی درصد ( بر1984) Paulyگرافیکی و با استفاده از روش 

 فراوانی تجمعی صید محاسبه گردید. 

های با توجه به محاسبه مرگ و میر طبیعی و مرگ و میر کل داده

دست خواهد ز طریق رابطه زیر بها میر صیادی نیز مربوط به مرگ و

  Z=F+M                              :       (Pauly ،1983)آمده است 

 میزان مرگ وF  میزان مرگ و میرطبیعی و M مرگ و میرکل، Z که

 باشد.صیادی می میر
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، Pauly)ه است برداری نیز ازطریق فرمول زیر برآورد شدضریب بهره

1983):                                                                  𝐸 =
𝐹

𝑍
 

برداری ضریب بهره Eمیرکل و  مرگ و Z میرصیادی، مرگ و  Fهک

  باشد.می

 

 نتایج
صورت  1398سال  برداری درعملیات نمونه مطالعه حاضر در       

های صید تجاری صید میگو های ماهی از شناورتهیه نمونه پذیرفت.

 10در بندرعباس بین مناطق کالهی و درگهان تهیه شد. از مجموع 

درصد ماهیان  25عدد ماهی کریشو معادل  320دازی تعداد توران بار

 صورت تصادفی انتخاب مورد آنالیز قرار گرفت. عمق ترالصید شده به

چنین نتایج متر بود. هم 14تا  12کشی در منطقه مورد مطالعه بین

دست آمده در ارتباط با تغییرات دمایی منطقه مورد مطالعه نشان هب

 گراد بود.درجه سانتی77/26±4داد میانگین دمای آب 

 سنجیزیست

های تحلیل داده تجزیه و: های طولی و وزنیآنالیز آماری داده       

عدد  320استاندارد( و وزنی جاصل از  طولی )طول کل، چنگالی و

 ارائه گردیده است. 1جدول  ماهی کریشو به تفکیک جنسیت در
 

چنگالی و های طولی )طول کل، آمار توصیفی داده :1 جدول

 متر( و وزنی )بر حسب گرم( ماهی کریشواستاندارد بر حسب سانتی

 

های نمونه طولی هایداده آنالیز از هآمد دستهب نتایج بر این اساس       

چنگالی و طول استاندارد  کل، طول طول داد میانگین نشان کریشو ماهی

 64/20±68/6و  69/21 7±/01 ،13/24±76/7 ترتیبدر این گونه به

ترین های ثبت شده نشان داد کمچنین دادهباشد. هممی مترسانتی

ترین متر و بیشسانتی 13میزان طول کل ماهی کریشو مشاهده شده 

ترین میزان طول چنین کمباشد. هممی مترسانتی 7/48 طول کل

و  11ترتیب استاندارد و چنگالی مشاهده شده برای این گونه به

ترین میزان طول استاندارد و چنگالی مشاهده متر و بیشسانتی7/11

چنین متر بود. همسانتی 5/44و  42ترتیب شده برای این گونه به

ترین میزان فراوانی طولی در این مطالعه نتایج حاصل نشان داد بیش

 12/38که  باشدمتر میسانتی 5/20الی  5/16مربوط به گروه طولی 

ترین میزان فراوانی مربوط کم چنینهم جمعیت را شامل شد. کل درصد

 .(2شکل ) بود درصد 31/0متر با سانتی 5/48الی  5/44به گروه طولی 

 43/138 ±45/142آمده دستهب هاینمونه وزنی میانگین مطالعه این در

ترین میزان وزن مشاهده شده در ترین و بیشگرم محاسبه شد. کم

ترین میزان چنین بیشگرم بود. هم 834و 17ترتیب این مطالعه به

 5/104الی  5/16نی وزنی در این مطالعه مربوط به گروه وزنی فراوا

ترین کم چنینهم ها را شامل شد.نمونه درصد از 81/67 که باشدگرم می

 گروه وزنی درصد مربوط به31/0میزان فراوانی مشاهده شده با مقدار

 (.3شکل گرم بود ) 5/896الی  5/808و  5/720الی  5/632

       

مورفومتریک  هایپارامتر آنالیز نتایج :جمعیت کل طولی-طولی روابط 

در ارتباط با روابط طولی با استفاده از  ( (S. tumbilگونه کریشو

طول -داری بین طول کلرگرسیون خطی نشان داد که ارتباط معنی

ترین (. بیشp<05/0چنگالی وجود دارد ) طول-استاندارد و طول کل

 طول چنگالی بود-میزان همبستگی روابط طولی مربوط به طول کل

(998/0=2r.)  

 SE میانگین حداکثر حداقل پارامتر

 76/7 13/24 70/48 13 طول کل

 68/6 64/20 5/44 7/11 طول استاندارد

 01/7 69/21 42 11 طول چنگالی

 45/142 43/138 834 17 وزن

 
 (S. tumbil)های طولی ماهی کریشو : نمودار درصد فراوانی گروه2شکل 

 

 

 
 (S. tumbil)کریشو  ماهی وزنی هایگروه فراوانی دنمودار درص: 3شکل 

224 



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 1, Spring 2021                        1400، بهار 1، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

 

 

دست آمده در ارتباط هنتایج ب: وزنی کل جمعیت -روابط طولی       

نشان  4شکل وزنی کل جمعیت در این مطالعه در  -با روابط طولی

دهنده یک این مطالعه نشان ست آمده دردبهداده شده است. نتایج 

( بین طول کل و 2r= 9373/0رابطه نمایی با ضریب همبستگی باال )

اساس رابطه طولی وزنی کل جمعیت در باشد. بروزن این ماهی می

محاسبه  81/2و  0138/0ترتیب به b و  aاین مطالعه میزان ضرایب 

 tزان ( نشان داد که میPauli ،1984پائولی ) tشد. نتایج آزمون 

مقدار  از زانیم نیا که باشدمیt = 66/4محاسبه شده برای این گونه 

t جدول آزمون  درt 2و درجه آزادی درصد 95داری در سطح معنی-n 

باشد. باشد. بنابر این گونه دارای رشد آلومتریک منفی میتر میبزرگ

صورت آلومتریک چنین نتایج الگوی رشد در ماهیان نر و ماده نیز بههم

 منفی بود.

دست آمده در ارتباط با تعیین هنتایج ب: تعیین ساختار سنی       

داد که ساختار سنی ها با استفاده از ستون مهره نشان سن نمونه

های کالهی تا درگهان از مشاهده شده جمعیت ماهی کریشو در آب

ترین درصد فراوانی مشاهده شده از این گونه  باشد. کمسال می 7تا  1

 48/3ساله با فراوانی  7و  1با استفاده از این روش مربوط به ماهیان 

های گروه نیترین درصد فراواباشد. این درحالی است که بیشمی درصد

 )جدول درصد بود 96/26ساله با  2سنی این گونه مربوط به ماهیان 

های رشد مربوط به ستون مهره ماهی حلقهنحوه شمارش  5 (. شکل2

 دهد.کریشو را نشان می
 

 بر) شده مشاهده نیسن در یطول نیانگیم از یفیآمارتوص :2 جدول

 کریشو یماه در( مهره ستون یرو رشد یهاحلقه شمارش اساس

(S. tumbil) درگهان تا یکاله یهادرآب 

 سن

 )سال(

درصد 

 فراوانی

انحراف معیار  ±میانگین طولی

 متر()سانتی

0 0 0 

1 48/3 9/0±5/17 

2 96/26 6/2±1/23 

3 87/20 0/4±9/30 

4 87/20 4/3±2/36 

5 39/17 1/3±9/37 

6 96/6 7/1±5/42 

7 48/3 4/8±5/43 
        

دست آمده در ارتباط با درصد هنتایج ب: سیتعیین نسبت جن       

در ها هم و نسبت جنسی آن های نر و مادهفراوانی هرکدام از جنس

 درصد جمعیت را ماهیان ماده و 37/41این بررسی نشان داد که 

درصد هم ماهیان نابالغ  03/6حدود  را ماهیان نر ودرصد  60/52

های مورد مطالعه باشند. نسبت جنسی ماهیان نر به ماده در نمونهمی

 محاسبه گردید. 27/1

پارامترهای  تعیین درخصوص آمده دستهب جینتا :رشد یهاپارامتر       

نشان  3رشد توسط مدل وان برتاالنفی برای ماهی کریشو در جدول 

 t0و  Kنهایت، های طول بیداده شده است. بر این اساس پارامتر

 (8/0ی )با ضریب همبستگی فمدل وان برتاالن حاصل از بهترین انطباق

  زده شد. نیتخم -27/0و  28/0، 02/50ترتیب به
 

های رشد وان پارامترهای رشد محاسبه شده توسط مدل :3 جدول

 های هرمزگاندرآب (S.tumbil)برتاالنفی برای کریشو 

رشد پارامترهای  

02/50  𝐿∞ 

28/0  𝐾 

27/0-  𝑡𝑜 

80/0  𝑅2 

 

دست آمده در هبراساس نتایج بویایی جمعیت: پارامترهای پ       

این مطالعه در ارتباط با پارامترهای پویایی جمعیت ماهی کریشو طبق 

و  F=99/1، مرگ و میر صیادی M=67/0مرگ و میرطبیعی  4 جدول

برداری چنین ضریب بهرهمحاسبه شده و هم Z=66/2مرگ و میر کل 

 دست آمد.هب E=75/0زگان استان هرم های کالهی تا درگهان درآب در
 

 

 
 (S. tumbilوزن ماهی کریشو ) -: نمودار رابطه طول کل 4شکل 

 

 

های رشد در ستون مهره ماهی کریشو : نحوه شمارش حلقه5شکل 

(S. tumbil )7 ساله 
 

225 



 .Ghobeishi et al                                                                                                                                غبیشی و همکاران    

 

های پارامترهای پویایی جمعیت ماهی کریشو در آب :4جدول 

 درگهان در استان هرمزگان کالهی تا

 پارامتر ضریب

67/0   (M) مرگ و میر طبیعی 

99/1  (F) مرگ و میرصیادی 

66/2  (Z) مرگ و میرکل 

75/0  (E) برداریضریب بهره 

 

 بحث
و حفاظت مؤثر از  تیریطالعات رشد در مدم تیبا توجه به اهم       

 ریمتغ اریبس طینظر گرفتن محدر نیچنو هم یبوم انیماه تیجمع

 د، ارائه اطالعات به روز در مورهای منطقه کالهی تا درگهانآب

درک  یآب ستمیاکوس نیدر ا جمعیت ماهی کریشو رشد اتیخصوص

تر به ارزیابی دقیقتواند منجر ه که این امر میدیما از آن را بهبود بخش

حفاظتی  یهابرنامه یطراحاین گونه و در نهایت  تیجمع ییایپواز 

، در مطالعه حاضر در کنار سایر رونی. از اگردد گونه نیا یبهتر برا

منظور درک بهتر از وضعیت ذخایر این مطالعات صورت گرفته، به

این پویایی جمعیت کلیدی مربوط به اطالعات ماهی تالش شد تا 

از ول و وزن ط برآورد و تعیین گردد.در منطقه مورد مطالعه گونه 

ی و ارزیابی ذخایر ماهی کیولوژیدر مطالعات بهای مهم فاکتور جمله 

و همکاران،  Abdurahiman ؛1398و همکاران،  )رهنما شودمی محسوب

کلی در رابطه طول و وزن مقادیر طوربا استفاده از این رابطه به (.2004

های مختلف، بلکه در افراد یک گونه و نه تنها در گونه bو a ضرایب 

چنین بر حسب جنسیت، شدت تغذیه، شرایط فیزیولوژیک ماهی، هم

پارامترهای زیست محیطی و مراحل جنسی نیز متفاوت است )عزیز 

رشد ماهیان تحت تاثیر طول بدن  (. عموما1395ًعربی و همکاران، پور

باشد وزن ماهیان رابطه نمایی برقرار می طول و بین یابد وافزایش می

(Biswas ،1993 نتایج این مطالعه نشان داد که بین طول و وزن .)

ماهی کریشو مورد بررسی یک رابطه مستقیم وجود دارد و با افزایش 

محاسبه  bیابد. در این بررسی ضریب طول، وزن ماهی نیز افزایش می

 بود 8/2جمعیت برابر با  شده از رابطه طول کل و وزن کل برای کل

، الگوی 3دار این ضریب با عددو اختالف معنیکه با توجه تست پائولی 

 افزایش عدم دهندهنشان باشد. این امرمی آلومتریک منفیگونه  این رشد

 (. 1398باشد )محسنی و همکاران، می طول مکعب عنوانبه وزن

ای این هچنین ضریب رشد محاسبه شده برای هریک از جنسیتهم

برای جنس چنین همگونه در این منطقه نشان داد میزان این ضریب 

باشد که با توجه به نتیجه تست می 8/2 و برای جنس نر 4/2 ماده

به  پائولی الگوی رشد ماهی در جنس نر و ماده اختالفی ندارند و

های آب ای که درمطالعه که دردرحالیصورت آلومتریک منفی است. 

نتایج  ( انجام شد1389وسط نوروزی و همکاران )استان هرمزگان ت

نشان داد که بین طول کل و وزن یک نمایی وجود دارد و رابطه حاصل 

گزارش  978/0 همبستگی با 026/3TL 000006/0= BW به صورت

در رابطه  گزارش شد. 026/3برابر با  bاین رابطه شیب خط یا  در شد.

برابر  bشهر ضریب بوان های استآب محاسبه شده برای این گونه در

 Rahimiگزارش شد ) 937/0با ضریب همبستگی معادل  921/2با 

bashar  ،درصد را ماهیان  37/41در مطالعه حاضر  (.2012و همکاران

درصد را ماهیان نر تشکیل دادند و میزان ماهیان نابالغ  60/52 ماده و

های درصد بود. نسبت جنسی ماهیان نر به ماده در نمونه 03/6 حدود

توان به ها را میعلت کاهش مادهکه  دست آمدههب 27/1 مورد مطالعه

ها در برابر شرایط محیطی چند عامل مرتبط دانست. تحمل کم ماده

نامساعد، رفتارهای متفاوت بین دو جنس نر و ماده در مقابل ادوات 

های صید و تفاوت در رشد و نیز میزان مرگ و میر بین صید، موقعیت

تواند سبب تفاوت در میزان از عواملی هستند که میها همه جنس

(.  1379صحافی، زادهصید یک جنس به دیگری شده باشد )حسین

در جمعیت ماهیان  کل میانگین طول چنگالی و طول در این مطالعه

متر بود. سانتی 13/24±76/7 و 64/20±68/6ترتیب مورد مطالعه به

ترتیب ها بهاهیان مادهها در ممتراچنین میانگین میزان این پارهم

 و 93/28±27/8مورد نرها  و در 73/32±80/5 و 28/5±45/29

مطالعه صورت  که درمتر تعیین شد. درحالیسانتی 15/9±16/32

( میانگین 1389های استان هرمزگان توسط نوروزی )آب گرفته در

 در متر وسانتی 61/35و  1/32ترتیب ها بهماده در کل طول چنگالی و

های یافتهمتر بوده است. سانتی 12/31و  21/30رتیب تمورد نرها به

سال نشان داد و  7تا  1بین  این گونه راگروه سنی  این تحقیق دامنه

ساله بوده است. تعداد محدود  2 ترین فراوانی مربوط به گروه سنیبیش

ها و مربوط به اندازه کوچک جثه آن سال احتماالً 1تر از ماهیان کم

روب معمول در منطقه رهای ترال کفتودرنتیجه عدم صید توسط 

اند. ها داشتهبرداریرو این گروه تراکم کمی در نمونهباشد. از اینمی

ها را ساله در نمونه 7 و 6های تر نظیر گروهتعداد اندک ماهیان مسن

ها در ذخیره و یا عمق تورکشی توان به کاهش نسبی تعداد آننیز می

های آب ای که درل در مطالعهحاو نیز روش صید نسبت داد. با این

صورت گرفت دامنه سنی این  (1389استان هرمزگان توسط نوروزی )

سال گزارش شد و  6تا  1اساس استفاده از روش اتولیت بین گونه بر

ساله گزارش شده است.  3ترین فراوانی مربوط به گروه سنی بیش

زارش سال محدود گ 2تر از چنین در این مطالعه تعداد ماهیان کمهم

اند. ها داشتهبردارینمونه ها تراکم کمی دربنابراین این گروهشده بود، 

ساله نیز  6ویژه ماهیان تر بهاز سوی دیگر تعداد اندک ماهیان مسن

 دراین تحقیق برای گونه (∞Lنهایت )طول بی ها گزارش شد.در نمونه

سانتی  02/50( در منطقه کالهی تا درگهان برابر با S.tumbilکریشو )
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( 1389نهایت در مطالعه نوروزی )حال طول بیمحاسبه شد. با این

این  5چنین مطابق جدول متر گزارش شد. همسانتی 60برابر با 

پارامتر در مناطق دیگر برای این گونه نیز گزارش شده است که با 

نهایت در مورد چنین طول بیهمباشد. نتایج این مطالعه متفاوت می

در کره جنوبی  S. elongateاین جنس همانند گونه  هایسایر گونه

و همکاران،  Sakai)متر( سانتی 5/51و برای ماده  1/45)برای نر 

متر( سانتی 5/35در خلیج سوئز ) S. undosquamis( و گونه 2009

(El-Halfawy  ،2007و همکاران ) متفاوت بود که اختالف موجود را

ضریب رشد ای مربوط دانست. های گونهتوان به تفاوت در ویژگیمی

(K در این پژوهش )ها مانند محاسبه شد که با سایر گزارش 28/0

(، 74/0هرمزگان ) های استانآب در (1389) نوروزی و همکاران گزارش

 و همکاران Chakrabortyو  (2003) و همکاران Jaiswarگزارش 

 و   Silvestre( و گزارش73/0های هند )نواحی غربی آب در (2005)

Garas (1985در ) ( متفاوت بود. سن مجازی 72/0های برونئی )آب

بود.  -27/0 دست آمده در این تحقیق برابر( به0t) در طول عمر صفر

دست آمده در این بررسی با توجه به منفی بودن آن نشان به 0tمیزان 

تری دهد که ماهی مورد مطالعه در مرحله الروی دارای رشد سریعمی

بر این اساس مقایسه  (.King ،1995) باشدمی نسبت به مرحله بلوغ

( با سایر Ø´=85/2دست آمده در این تحقیق )شاخص عملکرد رشد به

دهنده وجود تفاوت در ( نشانS. sauridaها در رابطه با گونه )گزارش

و همکاران  Chakraborty ،5باشد. مطابق با جدول نتایج ارائه شده می

محاسبه نمودند  42/3 خص رشد راغرب اقیانوس هند، شا ( در2005)

 29/3های فلیپین این شاخص را آب ( در2003و همکاران ) Corpuzو 

های برونئی، ( نیز در آب1985)  Garasو Silvestreگزارش کردند. 

دست آمده هدست آوردند. بنابراین باتوجه به شاخص برا به 42/3عدد 

وهش با باشد نتیجه حاصل از این پژمی 85/2در این مطالعه که 

چنین در مورد گونه دیگر این باشد. همسو نمیهم های پیشینگزارش

های خلیج سوئز میزان فی پریم با آب ( درS. undodquamisجنس )

و همکاران،  El-Halfawyبرآورده گردیده است ) 60/2اندکی تفاوت 

های گیری روشکاره(. صرف نظر از تاثیر مباحث فنی معمول و ب2007

برداری و نیز تاثیر تخمین سن و تفاوت ط با نمونهمختلف در ارتبا

 یپارامترهاهای تعیین سن استفاده شده در ارتباط با تعیین روش

 معیترشد ج اتیخصوص نیشده ب اختالف مشاهده ماهی کریشو، رشد

 طیساالنه شرا راتییممکن است با تغ حاضر قاتیدر مطالعه و تحق

 ها درن وجود این تفاوتچنی. هممرتبط باشدنیز در منطقه  یطیمح

میزان رشد یک گونه، عالوه برعوامل خارجی مانند دمای آب و غذای 

شرایط  در دسترس، تا حد زیادی وابسته به عوامل زندگی مانند بلوغ و

 (.Venema ،1998و  Sparreباشد )مثلی نیز میتولید

و میر کل، مرگ و میر صیادی و مرگ و میر طبیعی  ضریب مرگ       

ای مطالعه برآورد شد. در 67/0و  99/1، 66/2ترتیب عه بهدر این مطال

صورت  (1389)های استان هرمزگان که توسط نوروزی دیگر در آب

و ضریب مرگ و میر صیادی  50/2گرفته است میزان مرگ و میر کل

برآورد شده  8/1بود. هرچند میزان ضریب مرگ و میرطبیعی  32/1

ضرایب مرگ و میر محاسبه شده دست آمده در ارتباط با هبود. نتایج ب

آورده شده است. برای باال بردن دقت  6در سایر مناطق در جدول 

محاسبات مرگ و میر و در نهایت دستیابی به میزان توده زنده، 

سنجی کل منطقه و تعیین پراکنش ذخیره با ادوات اطالعات زیست

لت عباشد که دراکثر مطالعات موجود بهصید متفاوت مورد نیاز می

های مختلف صید و صیادی بر یکدیگر، اثرات شیوه پیچیدگی مطلب و

تواند با تخمین ضرایب مرگ و میر در محدوده زیستگاهی ذخیره می

حال افزایش میزان مرگ (. با این1379هایی توام باشد )کیمرام، تفاوت

و میر کل در این مطالعه با توجه به کاهش میزان مرگ و میر طبیعی 

دهنده افزایش فشار تواند نشان( می1389العه نوروزی )نسبت به مط

چنین اختالف در میزان مرگ صیادی و تغییر در سطح تالش باشد. هم

در این مطالعه با سایر ها در مناطق مختلف گونه نیبو میر طبیعی 

شامل وابسته به تراکم جمعیت  یاز فاکتورها یتواند ناشیممطالعات 

وابسته به ریغ یفاکتورهانیز و  ستمیوسدر اک یروابط شکار شکارچ

باشد های آب و هوایی و تغییر در پارامتر یماریمثل ب تیتراکم جمع

(Chhandaprajnadarsini  ،2019و همکاران.) چنین در این مطالعه هم

آورد شد که این میزان باالتر از ضریب بهره بر 75/0برداری ضریب بهره

های استان آب ( در1389نوروزی )باشد که توسط ( می53/0برداری )

هرمزگان گزارش شده است. تفاوت مشاهده شده به تبع تفاوت در 

دست آمده در این مطالعه هباشد. نتایج بمیزان مرگ و میر صیادی، می

داری طور معنیدر این مطالعه به برداریکه میزان ضریب بهره نشان داد

باشد که توسط می 5/0برداری یعنی مم بهرهباالتر از میزان حد اپتی

Gulland (1971 برای دستیابی و مدیریت پایدار ذخیره تعریف شده )

دهد ماهی کریشو در منطقه مورد مطالعه که این امر نشان می است

تر به رویه قرار داشته و نیازمند توجه بیشبرداری بیدر مرحله بهره

اط با های مدیریتی در ارتبمنظور کاهش این فشار و بهبود سیاست

چنین خصوص این گونه همرویه دربرداری بیباشد. بهرهاین گونه می

و  Jaiswar) در مطالعات دیگر در سایر مناطق گزارش شده است

و   Najmudeen؛2005و همکاران،  Chakraborty ؛2002همکاران، 

و  Chhandaprajnadarsini؛ Mal ،2017و  Gabr؛ 2015همکاران، 

 (. 2019همکاران، 
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 مناطق ریسا با حاضر پژوهش در کریشو یماه یبرا محاسبه یتیجمع رشد یپارامترها سهیمقا :5 لجدو

 ´0t K L∞ Ø منطقه مورد مطالعه منبع

Corpuz  ( 2003و همکاران) 29/3 0/53 70/0 - فیلیپین 

Chakraborty  ( 2005و همکاران) 42/3 5/60 73/0 - غرب هندوستان 

Kalhor ( 2015و همکاران) 87/2 30/48 32/0 -78/0 های پاکستانآب 

 42/3 00/60 74/0 -50/1 های استان هرمزگان()آب خلیج فارس 1389نوروزی، 

 85/2 02/50 28/0 -27/0 های استان هرمزگان()آب کالهی تا درگهان پژوهش حاضر

 
 سایر مطالعات ا: مقایسه پارامترهای مرگ و میر محاسبه شده برای ماهی کریشو درپژوهش حاضر ب6جدول

 Z M F E منطقه مورد مطالعه زمان مطالعه منبع

Jaiswar 74/0 39/3 20/1 59/4 غرب هندوستان 2003 همکاران و 

Chakraborty 74/0 39/3 20/1 59/4 غرب هندوستان 2005 و همکاران 

Kalhoro   382/0 444/0 716/0 16/1 های پاکستانآب 2015 و همکاران 

 Najmudeen 2015 کارانو هم Kerala 34/1 44/0 90/0 67/0 

Gabr  وMal 2017 705/0 962/0 403/0 365/1 صیدگاه جیزان در دریای سرخ 

 53/0 32/1 18/1 50/2 های استان هرمزگان()آب خلیج فارس 1389 نوروزی 

 75/0 99/1 67/0 66/2 های استان هرمزگان()آب کالهی تا درگهان 1398 پژوهش حاضر

در طول زمان  داریپا دیاز تول نانیاطم صید تیریمد یلهدف اص       

بهبود شرایط مدیریتی حاکم بر و  یاقدامات نظارت قیاز طر حاًیترج

و ی سطوح زیستتر از پاییناست. کاهش ذخایر ماهی به  ذخایر

صورت بر رفاه اقتصادی و اجتماعی صیادان چه بهتواند اکولوژیکی می

اطالعات  اضرمطالعه حگذار باشد. مدت تأثیرفوری و چه در بلند

برداری گونه ماهی پویایی جمعیت و بهره تیدر مورد وضع یروشن

دهد. با توجه به نتایج های کالهی تا درگهان را نشان میکریشو در آب

منظور بهبود وضعیت ذخایر موجود در دست آمده در این مطالعه بههب

را کاهش داده و شود که میزان تالش صیادی ها توصیه میاین آب

روب در کف های ترالجهت کاهش صید ضمنی در تور اقدامات الزم در

 منطقه صورت پذیرد.
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