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 Introduction: Determination of population dynamics is the important indicator for evaluating 

of status and management of commercial species. 

Materials & Methods: In this research, trend catch and demographic characteristics and 

demographic characteristics of Bigeye tuna (T. obesus) were estimated by collecting information 

from 4 catchment areas on the coast of Sistan and Baluchestan Province including Brace, Ramin, 

Pozem and Konarak. 

Result: In this project, more than 800 fish at the research stations were biometric and the growth 

parameters were L∞ = 113 cm, growth factor K = 0.45 (yr-1), natural mortality M= 0.71(yr-1), 

mortality and mortality (yr-1), F = 0.15, total mortality (yr-1), Z = 0.86 and exploitation coefficient 

(yr-1), E = 0.18, and the time zero was -0.25 for the years. Relative production per recruitment, 

relative biomass per recruitment, exploitation rate and average annual standing stock for 

kawakawa species were estimated Y '/ Rp =0.02, B' / Rp = 0.70, U= 0.10, respectively. 

Conclusion: This study shows that annual harvest of Bigeye tuna fish is less than its optimal 

level and can be planned for further exploitation of this species, especially offshore and 

international waters. 
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  (Thunnus obesus)بررسی برخی خصوصیات جمعیتی ماهی تون چشم درشت 

 در شمالی دریای عمان )استان سیستان و بلوچستان(
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 شود. های مهم تجاری محسوب میها در بررسی وضعیت و مدیریت ذخایر گونهترین شاخصجمعیتی از مهم تعیین خصوصیات :مقدمه

منطقه  4آوری اطالعات از ( با جمعThunnus obesus)روند صید و خصوصیات جمعیتی ماهی تون چشم درشت در این تحقیق  ها:مواد و روش

ماهی  888در این مطالعه در مجموع بیش از  تخمین زده شد. بریس، رمین، پزم و کنارکامل تخلیه صید در سواحل استان سیستان و بلوچستان ش

 .قرار گرفت سنجیزیست، مورد شدهنییتعی هاستگاهیادر 

، yr(71/0 =M-1)طبیعی  ریوممرگ، 45/0=K( yr-1) ، ضریب رشدمترسانتی L∞= 113 تینهایبترتیب شامل طول های رشد بهشاخص نتایج:

 ot =-18/0 ترتیببه زمان طول صفرو  18/0=E(yr-1) یبرداربهره ضریب و 86/0=Z( yr-1) کل ریوممرگ ،15/0=F( yr-1) یادیص ریوممرگ

  گونه برآورد گردید. این برای U=1/0ی برداربهرهنرخ و  pB'/R=71/0 و pY'/R=02/0ترتیب به احیاء ازاینسبی به تولید نسبی و بیوماس محاسبه شد.

به  توانیمتر از حد بهینه خود بوده و که میزان برداشت ساالنه از ذخیره ماهی تون چشم درشت کم دهدیماین تحقیق نشان  :گیری و بحثیجهنت

 ت پذیرد.ی الزم صورهایزیربرنامهی، المللنیبی هاآبخصوص در نواحی تر از این گونه، بهی بیشبرداربهرهمدیران شیالتی کشور پیشنهاد داد برای 
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 مقدمه

جهاني و یك معیار  دیتأکحفظ و مدیریت ذخایر یك اصل مورد        

ي از تمام منابع آبزي است. تالش مدیران برداربهرهکلیدي در پایداري 

غذاي کافي و مطمئن از منابع  نیتأمشیالتي بر روي دسترسي به 

ي بردارهبهرنیاز جوامع بشري، با در نظر گرفتن میزان  نیتأمطبیعي و 

(. Pillia ،2000و  Ganga) استمتمرکز شده  هاآنمجاز و صحیح از 

 87میلیون تن بوده که  91حدود  2016میزان صید جهاني در سال 

درصد در  13میلیون تن( و  3/79) یيایدري هاآبدرصد آن در 

چنین میزان میلیون تن( قرار داشته است. هم 6/11)ي داخلي هاآب

میلیون  2/81) 2015ي دریایي نسبت به سال هاآبصید جهاني در 

 (.FAO ،2018) دهديممیلیون تن کاهش نشان  2تن( حدود 

میلیون تن  11نشان داده است که در اقیانوس هند بیش از  هاگزارش

ي غربي این اقیانوس حدود هاقسمتبرداشت صورت پذیرفته است و 

 (.FAO ،2018) شوديممیلیون تن از این میزان صید را شامل  5

 Biologically Sustainableنسبت ذخایر با سطح پایدار زیستي )

Levels or BSLsذخایر با سطح ناپایدار زیستي ) ( بهBiologically 

Unsustainable Levels or BULs مباحث در بحث  نیترمهم(، یکي از

با ي پایدار از منابع دریا و توسعه پایدار دریایي است. ذخایر برداربهره

درصد بوده و در سال  10حدود  1974سطح ناپایدار زیستي در سال 

درصد رسیده و ذخایر با سطح  33به روندي افزایشي به حدود  2016

درصد  67درصد به حدود  90 از حدود 1974پایدار زیستي در سال 

ناپایداري  ترین نسبت ذخایر باکاهش یافته است. بیش  2016در سال 

شرقي اقیانوس آرام و یترانه، دریاي سیاه، جنوبزیستي در دریاي مد

 برآوردهاغربي اقیانوس اطلس تعیین شده است. در این میان  جنوب

درصد تون ماهیان در وضعیت سطح ناپایدار  43بیانگر آن است که 

نیز در وضعیت پایدار زیستي قرار  هاآندرصد  57زیستي بوده و 

که گروه تون ماهیان )تون، شبه لحاظ این(. بهFAO ،2018اند )گرفته

خود اختصاص درصد صید جهاني را به 9حدود  ي(ماهزهینتون و 

ي هاجنبهي از امالحظه جذابیت قابل رونیا از (.FAO ،2018) دهنديم

تون ماهیان از . دینمايممواد پروتئیني و هم مطالعاتي ایجاد  نیتأم

(، Scombridaeکمبریده )خانواده اس و (Perciformes) فورمپرسي راسته

( داراي Thunnusگونه بوده و جنس تونوس ) 52جنس و  15داراي 

تجاري اقیانوسي  يهاگونه نیترمهم ماهیان ازجمله تون .باشديم گونه 8

بسیاري  مطالعات هاآندر سطح جهان هستند و با توجه به اهمیت 

ي صیادي با هامحلدر خصوص یافتن ارتباط پراکنش و تعیین 

و همکاران،  Lanي محیطي در سطح جهاني )فاکتورهااستفاده از 

 Haghiي جنوبي کشور )هاآب( و 2020و همکاران،  Lee؛ 2018

Vayghan  ،تون ماهي چشم ( شده است. 2018، 2017و همکاران

اي اپي پالژیك و مزو پالژیکي مناطق ( گونهThunnus obesusدرشت )

 )آرام، اطلس و هند( هاانوسیاقگرمسیر که در تمام گرمسیر و نیمه

متر وجود داشته و بالغین به اعماق  250. در اعماق تا شوديمدیده 

باالتر و نواحي دورتر از ساحل تمایل دارند )برعکس نابالغین(. حرارت 

گراد بوده و نحوه قرارگیري درجه سانتي 29-13بین  هاآنترجیحي 

 200. حداکثر طول باشديممرتبط با الیه ترموکالین  هاآن و تراکم

کیلوگرم براي این گونه گزارش شده  197، حداکثر وزن متريسانت

 گونه این(. Pauly ،2018و  Froese؛ Nauen ،1983و  Colletteاست )

 زیاد آن تغذیه در تناننرم و پوستانسخت ماهي، و بوده خوارگوشت

؛ Nauen ،1983و  Collette) باشد مي  4 /5  غذایي سطح و شده دیده

Froese  وPauly ،2018 .)رشته و پرساین وسیلههها بآن تجاري صید 

 درصد(، تایوان 26) کشورهاي اندونزي. گیردمي صورت طویل قالب

درصد(  12و اتحادیه اروپا )اسپانیا،  (درصد 12) درصد(، سیشل 19)

 ،IOTC) برداري از این گونه در اقیانوس هند را در اختیار دارندبهره

a 2019 ؛IOTC، b 2019؛ IOTC، c 2019(.  میزان صید جهاني این

هاي درصد صید کل گونه 7هزار تن بوده و حدود  500تر از گونه کم

ترین گونه جهت تولید ساشیمي تون ماهیان در جهان بوده و مهم

( درصد 22)هند اقیانوس ،(درصد 38) آرام اقیانوس است. مناطق غرب

بوده  آن صید میزان ترینبیش داراي( صددر 19)  اطلس اقیانوس و

 سبز رنگ هند به اقیانوس آرام و  اقیانوس در گونه این ذخیره و وضعیت

 برداريبهره) قرمز رنگ به اطلس اقیانوس و( شده برداريبهره ترکم)

این  .(2012و همکاران،  Arrizabalaga) باشد مي( شده بیش از حد

 دهیچیدهنده روابط پدارند که نشان ماهیان توانایي مهاجرت طوالني را

. این شرایط براي مراحل الروي و باشديشرایط اقیانوسي م ها باآن

. الروها و ماهیان جوان اکثر باشديبالغین متفاوت م ماهیان جوان و

ماهیان بزرگسال  کهيدرصورت ،کننديم زیست ايحاره يهاآب در تربیش

وایقان حقي ؛1388 م و همکاران،کیمراتري دارند )پراکندگي گسترده

ماهیان ساحلي که اغلب اوقات خود تون خالف  بر (.1395و همکاران، 

صورت هماهیان اقیانوسي بتون  گذرانند،ساحل مي فاصله کمي از را در

پراکندگي این  . تغییرات وکننديمحیط اقیانوسي زندگي م آزادانه در

 تاریخچه زیست، بین تالفاتاخ بستگي به (Nomadic) نینشکوچ ماهیان

شرایط محیطي  ریي که تحت تأثیهازیستگاه الگوهاي مهاجرت و

از قبیل درجه حرارت، الگوهاي جریانات دریایي و دسترسي  ناپایدار

گروه  نیترمهم(. 1395وایقان و همکاران، حقي) ، داردباشديبه غذا م

منابع مهم  باشند که ازتون ماهیان مي زیان درشت، سطح ریذخااز 

شوند و نیاز عمده اقتصادي صیادي مناطق جنوبي کشور محسوب مي

هایي که کنند. عمده گونهمي نیتأمکنسروسازي کشور را  هاکارخانه

زرد ماهي هوور، تون  :از عبارتندي جنوبي کشور وجود دارند هاآبدر 

هاي )گیدر(، هوور مسقطي، زرده، و تون منقوش که صید گونه باله

کشورهاي هند، اندونزي، مالدیو، عمان، پاکستان، سریالنکا،  توسط فوق
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غربي اقیانوس ي حوزه شمالهاآبعربي، در  تایلند و امارات متحده

ي هاآبپذیرد. صید این ماهیان در هند و دریاي عمان نیز انجام مي

جنوب کشور توسط دو بخش ماهیگیري سنتي و صنعتي انجام 

ي سرزمیني هاآبي سنتي در تمام سال در هاناوگانشود. معموالً مي

ماهه اول سال  6ي صنعتي، در هاناوگانو دریاي عمان و  فارسجیخل

ي آزاد اقیانوس هاآبماهه دوم در  6ي دریاي عمان و در هاآبدر 

مطالعات متعددي  (.1388 همکاران، و کیمرام) دارند صیادي فعالیت هند

جهاني صورت پذیرفته درخصوص ماهي تون چشم درشت در سطح 

که از آن  باشديماست که هر یك داراي اهمیت منحصر به فرد خود 

، Josephو  Kume؛ Keala ،1963و  Shomuraتوان به )جمله مي

1966 ،Pauly ،1978 ؛Erzini ،1991 ؛Hampton ،2000 ؛Hallier  و

این تحقیق اشاره نمود.  (2008و همکاران،  Molony؛ 2005همکاران، 

ن گزارش درباره خصوصیات جمعیتي تون ماهي چشم درشت در اولی

اي پایه هدف این تحقیق تهیه اطالعاتو  ي جنوبي کشور بودههاآب

ي و نیز درک برداراصولي در بهره مدیریت صحیح و، جهت شناخت

ي زیستي و جمعیتي این گونه بوده که در سالیان اخیر هايژگیوبهتر 

 .ادي داشته استروند رو به رشد زی هاآنصید 
 

 ها و روشمواد 
به وضعیت صید ماهي در استان سیستان و بلوچستان،  با توجه       

در منطقه  بریس، رمین، پزم و کنارک بندرهامنطقه تخلیه صید در  4

 (.1، انتخاب گردیدند )شکل چابهار
 

 
ی ماهی تون بردارنمونهی تخليه صيد جهت هاستگاهیا: موقعيت 1شكل 

(1396درشت در استان سيستان و بلوچستان )سال چشم   
 

صورت ماهیانه به 1396تا اسفند  1396فروردین  ازي بردارنمونه       

ي بردارنمونهي مزبور انجام گرفت. هاستگاهیابه  شدههیتخلاز ماهیان 

ي مورد نظر، طبق برنامه و با هاستگاهیابه  شدههیتخلاز صید تجاري 

پس از انتخاب مورد  هانمونهي صورت پذیرفت و انتخابات تصادف

کش گرفتند. طول کل توسط خط طول( قرار يریگ)اندازه يسنجستیز

قاعده  ها براساسدادهصورت پذیرفت. متري میلي 1با دقت  بیومتري

 ،L∞رآورد(. ب1381واین،شدند )ي بندطبقه( Sturgessاستورگس )

 L- - ( معادلهWetherallplot-Powell) ودرال -نمودار پاول لهیوسبه

' L' = a+b L (-L هاي طولي، میانگین گروه'L ،کمینه هر گروه طولي 

a  وb  روش  يریکارگبهضریب رشد با و شیب معادله( و  مبدأعرض از

 Gayanilo) به دست آمد( FiSAT II) فایست موجود در برنامه شیفرد

 يپائولل تجربي از طریق فرمو otمیزان بهینه  .(1997و همکاران، 

)LogK 1.038 -∞ LogL 0.2752 - 0.3922 -) = 0t-(Log)  محاسبه

یسه شاخص رشد چون طول مقا (.Binohlan ،2000و  Froeseشد )

 و رابطه )Ф') از آزمون مونرو (Kو ضریب رشد ) (∞L) تینهايب

L∞) Log (K) + 2 Log ( ='Ф ( استفاده شدSparre  وVenema ،

محاسبه شد  براساس معادله پائولي (M)یعي طب ریوممرگ (.1998

(Sparre  وVenema ،1998 .) 
(M) = - 0.0152 - 0.297Ln(L∞) + 0.654Ln(k)+ 0.642Ln(T) Ln 

 طول کل L∞طبیعي سالیانه،  ریومضریب مرگ Mي باال هامعادلهدر 

نفي برتاال پارامتر انحناء رشد وان K متر،ماهي برحسب سانتي نهایتبي

 (.Venema ،1998و  Sparre) گین دماي محیطي استمیان Tو 

 گراديسانتدرجه  26ي سطحي استان هاآبمیانگین دماي سالیانه 

 (Zکل ) ریوممرگ (.1381حسیني و همکاران، شد )درنظر گرفته 

 Catch Curve Convertedي طولي صید )هاگروهاطالعات  براساس

Length طبیعي،  ریوممرگز کل ا ریوممرگ( محاسبه شد و با تفاضل

 Relative) يبرداربهره ضریبآمد.  دستبهصیادي  ریوممرگمیزان 

Yield)  رابطهکل است، از  ریوممرگصیادي به  ریوممرگکه نسبت 

E= F/Z  گردیدمحاسبه (Sparre  وVenema ،1998 .)میزان تولید 

 صیادي ریومدر مقابل مرگ را (Relative yieldاحیاء )ازاي بهنسبي 

(. 2003و همکاران،  Gayanilo) دیآيدست مبه يبرداربهرهیا ضریب 

ضریب  M ي،برداربهرهنرخ  U ،يبردارضریب بهره Eدر این رابطه 

 L50همان  Lcصیادي و  ریومضریب مرگ Fطبیعي،  ریوممرگ

 (.2003و همکاران،  Gayanilo) دست آمدبه روش زیربه باشدمي

با استفاده از رابطه  (B/R)احیاء  ازايسبي بهعالوه بر این توده زنده ن

 لیوتحلهیدر تجز .(2003و همکاران،  Gayaniloشد )زیر محاسبه 

 FiSAT)فایست ) افزارو نرم Excel)) اکسل هاي حاصل از برنامهداده

II .کمك گرفته شد 
m)1+3/ ( 3m) + U2+ 1/( 2U3+m)+ 1U/(3-( M/KY'/R = EU  

)∞L / (LC -1U =  
M= (1- E) / (M /K) = (K / Z) 
E= F/Z 

Y'/R /F  =B'/R 
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 نتایج

استان سیستان و بلوچستان صید کل و صید سطح زیان درشت        

درصد صید ( و 2ي اخیر روند رو به رشدي داشته )شکل هاسالدر 

تون ماهي چشم درشت نسبت به کل صید استان سیستان و 

و  8/0 از حدودان درشت است انیسطح زبلوچستان و نسبت به صید 

درصد از صید  14/0و  1ترتیب به حدود به 1391درصد در سال  1

 انیسطح زدرصد از صید  وشششصتکل استان و نیز به حدود یك و 

الف و ب(. آمار  2شکل است )رسیده  1396درشت استان در سال 

میزان که بهصید نشده است، یا این 1391صید این گونه قبل از سال 

 ي در صید وجود داشته است.بسیار کم

 

       

 
 

 
 (Bبرداری) ی طولی مختلف طی نمونههادسته( و Aهای مختلف ) د فراوانی طولی تون ماهی درشت چشم در ماهفراوانی طولی و درص :3شكل 

  

  
ستان سيستان و بلوچستان صيد کل و صيد سطح زیان درشت در ا :الف 2شكل 

(96)سال   

تون ماهی درشت چشم به صيد کل و صيد سطح زیان  درصد صيد :ب 2شكل 

 (96درشت در استان سيستان و بلوچستان )سال 
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سنجي قرار گرفت. در عدد ماهي مورد زیست 888در مجموع        

آن  نیتربزرگمتر و سانتي 49طول ماهي  نیترکوچك هايبررساین 

متر سانتي 13±84 انحراف معیار( ±)طول میانگین  متريسانت 109

ي طولي در هادادهآمد.  دستبه هاي تحقیقهاي مختلف سالدر ماه

 يفراوانترین چنین بیشو هم شدهيبنددستهمتري سانتي 5ي هاگروه

 74-79گروه طولي  در درصد( 13حدود ) يفراوان عدد( و درصد 120)

 عدد( 106)ترین تعداد نمونه برداري در فروردین ماه و بیشمتر سانتي

 يهاشاخص (.3شکل ) دست آمدبه درصد( 12حدود ) يفراوانو درصد 

متر، سانتي 113 تینهايباز طول  عبارت بودند انیکل ماه يرشد برا

( و 4شکل ). -25/0در سال و زمان طول صفر  45/0 ضریب رشد

ازاي سال، به 15/0صیادي  ریوممرگدر سال،  71/0 يعیطب ریوممرگ

 ( و میزان فایم پریم مونرو5سال )شکل ازاي هب 86/0کل  ریوممرگ

هاي در آب گونهنیبرتالنفي براي ا معادله وانآمد.  دستبه 75/3

 :زیر محاسبه شد صورتهب استان سیستان و بلوچستان

())0.25(t + 0.45-exp ( -1( 113= tL  

 به سال سن ماهي tو  متريسانتبه  ماهي کل طول tL در این معادله

توان طول ماهي را ، ميوان برتالنفيهاي ستفاده از معادلهبا ااست. 

 .نمودبراي سنین مختلف محاسبه 
 

 
1396در استان سيستان و بلوچستان سال  تون چشم درشت یمختلف طول یهارشد گروه یمنحن: 4شكل   

ه ماهیان داراي این برابر است با طولي ک cLیا  0L تعریف طبق       

متر سانتي 87)در این مطالعه درصد است  50طول، احتمال صیدشان 

ترتیب به احیاء ازايتولید نسبي و بیوماس نسبي به .نظر گرفته شد(در

02/ 0= pY'/R  70/0و =pB'/R برآوردهاي کلي از ذخیره  آمد. دستبه

ي داربربهرهنرخ  آن است که دهندهنشانتون ماهي چشم درشت 

10/0 U=  ضریب چنین برآورد گردید و هم ماهياین براي ذخیره

 برداري بیشینه و ضریب بهره 18/0 =PE(yr-1)فعلي برداري بهره

(1-yr)72/0 =maxE محاسبه شد . 
  

  

 ی فراوانی طولی هاداده: منحنی خطی صيد حاصل از 5شكل 

 1396 تون ماهی درشت چشم در استان سيستان و بلوچستان سال

 : منحنی توليد نسبی و بيوماس نسبی در برابر ضریب 6شكل 

 همان ضریب   Emax برداری تون ماهی درشت چشم وبهره

 برداری فعلی استهمان ضریب بهره Epبرداری بيشينه، بهره
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 بحث
با مطالعات ماهي تون چشم درشت ي زیستي هاشاخص مقایسه       

ماهیان با  (1ین است که )جدول دیگر در نقاط مختلف جهان بیانگر ا

 )مراکز به اعماق باالتر و نواحي دورتر از ساحل تر )بالغین(اندازه بزرگ

تر نهایت بیشتمایل دارند و داراي پارامتر طول بي ي اقیانوسي(هاآب

 Froese؛ Nauen ،1983و  Collette) باشنديمتري و ضریب رشد کم

چشم درشت بالغ به مراکز  ماهي تون رسدنظر ميبه (.2018؛ Paulyو 

شود،  تري داشته و ماهیاني که در استان تخلیه مياقیانوس تمایل بیش

ي موجود در طول هاتفاوت تر جمعیت نابالغین را تشکیل دهند. بیش

 باشدناحیه مي ي اکولوژیکي هرهاتفاوترشد متأثر از  و ضریب تینهايب

(King ،2007.)  اندازه جمعیت و ي، مرفولوژیكدمثلیتولخصوصیات ،

و براساس انتخاب  هاآنبه محل زیست  با توجه هاگونهفراواني ژني 

از خود نشان  اتشانیحطبیعي، الگوهاي انطباقي متفاوتي در طول 

گفت هرچه به سمت  توانيمي طورکلبه(. Adams ،1980) دهنديم

رشد افزایش  کاهش و ضریب تینهايب، طول میرويمگرمسیري  مناطق

. باشديمافزایش حرارت سطحي آب  احتماالً، که علت آن ابدیيم

Pauly (1998معتقد است )  نرخ متابولیت بدن ماهي همراه با افزایش

ضریب رشد  ترگرمي هاآبحرارت زیاد شده، در نتیجه ماهي در 

ي سردتر داراست. همین افزایش رشد در هاآبتري نسبت به بیش

 .گرددنیز  هاآن تینهايباهش طول باعث ک توانديم ترگرمي هاآب

 منطقه یك از ضریب رشد و نهایتبي طول در تفاوت کليطور به ولي

 و غذایي مواد کیفیت و کمیت علتبه توانديم دیگر منطقه یك به

 چنینهم .(2004و همکاران،  Bartulovicباشد ) هوایي و آب شرایط

ازجمله  دهند قرار ریتأث تحت را ماهي رشد تواننديم عوامل مختلف

 در تفاوت فیزیولوژیکي، شرایط تغذیه، نوع فصل، سال، جنس، سن،

 (.Laèyè ،2006اشاره کرد ) تولیدمثل دوره غذا و بودن دسترس

 

 با مطالعات دیگر در نقاط مختلف جهانتون ماهی چشم درشت ی زیستی هاشاخص : مقایسه1جدول 

 ׳ L∞ K ot Ф منطقه منبع
Shomura  وKeala، 1963  78/3 - 16/0 196 آراممرکز اقیانوس 

Kume  وJoseph ،1966  شرق اقیانوس آرام 
 

187 38/0 - 12/4 

 ،1978 Pauly 58/3 - 1/0 195 شمال اقیانوس آرام 
Pauly ،1978 08/4 - 25/0 220 اقیانوس آرام  مرکز و شرق 

 ،1978 Pauly شرق اقیانوس آرام 
 

222 18/0 - 94/3 
 ،1991 Erzini 04/4  23/0 219 مرکز اقیانوس اطلس 

 ،2000 Hampton غرب اقیانوس آرام 
 

182 25/0 - 91/3 
    Stequert  وConand ،2004 41/3 - 0009/0 169 اقیانوس هند 

2005و همکاران،   Hallier شرق اقیانوس اطلس 
 

217 18/0 7/0- 92/3 
Molony ،2008  35/3 - 07/0 180 آراممرکز و غرب اقیانوس 

 ،2008 Molony 27/4 - 26/0 269 اقیانوس آرام جنوب و غرب 
 75/3 -18/0 45/0 113 دریاي عمان )ایران(  مطالعه حاضر

منحني رشد، براي این منظور است که بین 'Φ مقادیرمقایسه        

و ضریب رشد، همبستگي وجود داشته و منحني  تینهايبطول 

زمان و اندازه  رشدي حاصل از آن داراي نرخ رشدي است که در

 اختالف در شرایط اکولوژیکي و متفاوت، داراي تغییرات ثابتي است.

تأثیر داشته و این  Kو  L∞تواند بر میزان تغییر عرض جغرافیایي، مي

و حتي در یك منطقه  گرددرا شامل مي 'Φ تغییرات میزان متفاوتي از

ت تغییر عل، میزان متفاوتي بهتواننديزماني مختلف م يهادر دوره

مقادیر تست فایم پریم  (. King ،2007) شرایط محیطي داشته باشد

هاي در اکوسیستم 27/4 - 35/3مونرو براي این گونه در محدود 

دریاي عمان نسبت به سایر مطالعات داراي تفاوت  مختلف بوده و در

 Coefficient of variation(C.V.) = Standard) زیاد ضریب تغییرات

deviation / Mean * 100 )(، که %5بیش از ) فایم پریم مونرو بوده

هاي بخشد. در ذخیرهخیزه جداگانه را قوت مياحتمال وجود چند ذ

 یکسان ضریب تغییرات فایم پریم مونرو نباید بیش از پنج درصد باشد

(Gayanilo 1997 ،و همکاران.) صیادي  ریوممرگمیزان  مطالعه در این

ي و نرخ برداربهرهمیزان ضریب  طبیعي بوده و ریوممرگاز  ترکم

تر از بهینه صید کمدهنده نشان) آمدهتدسبه 5/0 تر ازي کمبرداربهره

در  (يبرداربهرهي و نرخ برداربهره)ضریب  هاشاخصاست( و این 

 ریوممرگصیادي بیش از  ریوممرگو یا  5/0جمعیت نبایستي بیش از 

 باشديمرویه صید بي دهندهباشد، زیرا این موضوع نشان طبیعي

(Sparre  وVenema ،1998 ؛King ،2007چون .)  در ضریب بهره

تر از مقدار بیوماس نسبي بر احیاء بیش 18/0برداري جاري برابر با 

مختلف امکان توسعه صید وجود دارد.  درصد است بر اساس منبع 20

و براي ماهیان  6/0الي  4/0 گونهنیاطبیعي  ریوممرگدر اقیانوس آرام 

ز و نی ترطبیعي بیش ریوممرگتر(، )اندازه طولي کم تربا سن کم

 صورتبه 8/0 کل ماهي تون چشم درشت در اقیانوس هند ریوممرگ
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 مؤثر عوامل نیترمهماز  (.Molony ،2008است ) شدهگزارشساالنه 

از ذخیره،  میزان صید و برداشت به توانيمبودن ذخیره  فشارتحتبر 

  مؤثرعوامل محیطي که بر بقاء و باز ماندگي و دسترسي به ذخیره 

(Mateus  وEstupinan ،2002 ) .بهترین راه براي کاهش  اشاره نمود

ي، کاهش میزان فعالیت صیادي، برداربهرهي و نرخ برداربهرهمیزان 

 شنهادیپ( یعني کاهش ورودي به مجموعه صیاديکاهش مجوز صید )

 ودنمخروجي آن )صید( را کنترل  ي آن بتوانریکارگبهاست تا با  شده

(Jenning  ،2000و همکاران). 
 

پذیری ماهيان دریایی براساس پارامترهای زیستیی ميزان آسيببندطبقه: 2جدول 
 ی خيلی زیادریپذبيآس ی زیادریپذبيآس ی متوسطریپذبيآس ی کمریپذبيآس پارامترهایی زیستی

 50 > Lmax 100> Lmax >50 150 > Lmax  >100 Lmax>150  (Lmaxحداکثر )طول 
 2 > tmax  4 >t max >2 6 > t max  >4  tmax> 6  (tmبلوغ )سن در اولین 

 K > 8/0 8/0> K >5 /0 2/0> K  >5/0 2/0 > K  (K)ضریب رشد 
 M > 5/0 5/0> M >35/0 35/0 > M  >2/0  2/0 > M  (Mي )عیطب ریوممرگ
 3 > Tmax 10> Tmax >3 30> Tmax >10  Tmax > 30  (Tmaxحداکثر )سن 

 شش و نیم اهي چشم درشت حدودتون م حداکثر طول عمر       

 K / 3+  0= t maxt ( Froeseدست آمده است )براساس فرمول هسال ب

 Cheung براساس شاخص انجمن شیالتي امریکا ) .((Pauly  ،2017و

 هاشاخصدست آمده با این ه( و مقایسه نتایج ب2004و همکاران، 

به زیاد  پذیري متوسط رو( ، این ماهي جزء ماهیان با آسیب2جدول )

 .دیآيمحساب به
 

 
: تغييرات نسبت طول در اولين بازگشت شيالتی به طول 7شكل 

 برداری تون ماهی درشت چشمرههبنهایت در برابر ضریب بی
 

نهایت نمودار نسبت طول در اولین بازگشت شیالتي به طول بي       

(∞L/Lcدر برابر ضریب بهره ) برداري تون ماهي درشت چشم )شکل

گردد قسمت تقسیم مي 4 بهنیمه هر محور عمودي و افقي راساس ( ب7

( Paulyو Soriano ،1986.)  قسمت اول نسبت طول در اولین بازگشت

تر از برداري کمو ضریب بهره 5/0نهایت بیش از شیالتي به طول بي

طول در اولین  دوم نسبت ، قسمتتر از حد بهینهبه معني صید کم 5/0

برداري و ضریب بهره 5/0تر از نهایت کمطول بي بازگشت شیالتي به

به معني صید اولیه از ذخیره، قسمت سوم نسبت طول  5/0تر از کم

و ضریب  5/0نهایت بیش از در اولین بازگشت شیالتي به طول بي

رویه و قسمت چهارم نسبت به معني صید بي 5/0برداري بیش از بهره

و ضریب  5/0نهایت بیش از يطول در اولین بازگشت شیالتي به طول ب

 برداري استبه معني مرحله توسعه بهره 5/0تر از برداري کمبهره

(Pauly و Soriano ،1986.) که وضعیت موجود بهره برداري جااز آن

از این گونه در قسمت اول )نسبت طول در اولین بازگشت شیالتي به 

( این 5/0از  تربرداري کمو ضریب بهره 5/0نهایت بیش از طول بي

 باشدتر از حد بهینه ميبه معني صیدکم بندي قرار مي گیردتقسیم

که میزان برداشت ساالنه از ذخیره  دهديم تحقیق نشان این(. 7)شکل 

براي  توانيمتر از حد بهینه خود بوده و تون ماهي چشم درشت کم

خصوص نواحي دور از ساحل و هتر از این گونه، ببرداري بیشبهره

گردد مدیران رو، پیشنهاد مياز این ریزي کرد.المللي برنامهي بیناهآب

هاي صیادي صنعتي و با استفاده از کارگیري ناوگانهشیالتي با ب

کارگیري هضمن ب تر اقیانوس هند،تکنولوژي النگ الین در اعماق بیش

متغییرهاي محیطي  ماهي با استفاده از تجمع هايمحل تعیین هايروش

برداري صورت بر خط، میزان بهرههاي بز تصاویر ماهوارهسنجیده شده ا

را از ذخایر مشترک این گونه تا میزان برداشت پایدار افزایش داده تا 

 برداري براي کشور مهیا شود. امکان توسعه اشتغال و بهره

 

 منابع
کاپالن،  ؛لی، م. ا. ؛ی.پيغمبری، س. قربانی، ر.؛ ؛.وایقان، عحقی .1

باله  زرد تون ماهي پراکنش ارتباط .1395 ،بالک، ب.و  د.
(Thunnus albacares) با ایراني پرساینرهاي توسط شده صید 

یران. سال ا یالتش يمجله علم .هند اقیانوس در محیطي متغیرهاي
 .82تا  67، صفحات 1، شماره 26

گونه از تون ماهیان  5سي ذخایر رگزارش بر .1378 ،درویشی، م. .2
مرکز تحقیقات شیالتي دریاي (. انتشارات 77-78استان هرمزگان )

 صفحه. 84 عمان.
برخي از  .1382 ،ساالرپور، ع. و .س ،بهزادی ؛درویشی، م. .3

در محدوده ( E. affinisخصوصیات پویایي جمعیت ماهي زرده )
مرکز  نشریهدریاي عمان(.  استان هرمزگان )خلیج فارس و يهاآب

 .12 تا 5 اتصفح ،60شماره  .در امور دام وآبزیان سازندگي و پژوهش

. شیالتي آمار سالنامه کتابچه .اداره آمار .1396 ن.ایرا شيالت سازمان .4
 صفحه. 25

گونه از تون ماهیان استان  5بررسي ذخایر  .1376 ،زاده، ع.طالب .5
 صفحه. 85هرمزگان. مرکز تحقیقات شیالت دریاي عمان. 
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. 1388زاده، ع.، و طالب .درویشی، م ؛حسينی، ع. ؛کيمرام، ف. .6
منظور بهزي درشت رسي تغییرات جمعیت ماهیان سطحگزارش بر

موسسه ي خلیج فارس و دریاي عمان. هاآببرداري بهینه در بهره
 يهامرکز تحقیقات شیالتي آب همکاري با تحقیقات شیالت ایران

 صفحه. 126. دور و پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و دریاي عمان

امیرکبیر.  انتشارات یي آمار زیستي.هاروش. اصول و 1381ین، د.، وا .7
 صفحه. 611 .،ت.م.س ،الهيآیتترجمه 
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