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 Introduction: Many marine fishery stocks are deprived of continuous research survey due to 

cost and facilities limitations, which are known as poor-data. Thus, management methods 

have also been developed through simulation in which shrimp stocks were managed under 

future simulation and modeling conditions in the face of data limitation. The aim of this study 

was to simulate the storage of banana shrimp in Hormozgan province using total allowable 

catch (TAC) models.  

Materials & Methods: Data were collected through shrimp fishing vessels in shrimp fishery 

grounds of Hormozgan in2018.  Future simulation for 50-years was done by closed loop with 

5000 replications, of which 200 lines of the simulation process were randomly selected.  

Results: According to the results, the ITe model with 76.9% had the highest probability of 

yield in the MSY range among the models. In simulating the trend of biomass index 

(B/BMSY) it was found that ITe, DDe, LstepCE and EtargetLopt models with probability 

percentages of 76.7%, 54.7%, 38.6% and 13.3% from the highest to the lowest, respectively. 

The 50-year forecast trend showed that in the DDe model, the mortality rate (F/FMSY) 

decreased sharply, and the results of this model had the highest range of uncertainty, ranging 

from 0 to 2.5. 

Conclusion: The results of the present study can provide valuable information about the stock 

of banana shrimp in Hormozgan province in the future to decision makers, managers and 

researchers. 
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 مقاله پژوهشی  
 

 

 
 

در مدیریت صید میگوی  (TAC)های صید مجاز قابل برداشت سازی عملکرد مدلشبیه

 در شرایط کمبود داده )مطالعه موردی: استان هرمزگان(  Penaeus merguiensisموزی
 

 

 
 

  3محمد مومنی ،1،2، مسلم دلیری1،2*، احسان کامرانی1حیالمرتضی ص 
 

 
  ایران ،علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباسگروه شیالت، دانشکده  1
 هسته پژوهشی مدیریت شیالت و توسعه پایدار اکوسیستم دریایی، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران 2
 ایران ، بندرعباس،ت، آموزش و ترویج کشاورزیسازمان تحقیقا، ی کشورشیالت علوم موسسه تحقیقات عمان، یایدر و فارس خلیج یاکولوژ پژوهشکده 3

 

 چکیده  کلمات کلیدی
 میگو

 (TAC) مجاز قابل برداشت دیص

 نمایی آینده،های پیشمدل
 استان هرمزگان

  خلیج فارس

د بسیاری از صی مدیریت رها، دهای تحقیقاتی و انواع هزینهگشت عدم امکان استفاده مداوم از هایی مانندمحدودیت دلیلگاهاً بهمقدمه: 

شود. استفاده می (Poor-Data) ضعف داده سازیمنظور مدیریت این ذخایر از مدلبه که دریایی با کمبود اطالعات مواجه هستیم ذخایر

 پذیرفت. صورت (TAC) برداشت قابل مجاز صید هایمدل تحت هرمزگان استان موزی در میگوی ذخیره سازیپژوهش حاضر با هدف شبیه

 فصل یط) 1397 سالدر  گویم دیص هایلنج یرو بر رحضو قیطر ازها های مورد استفاده در مدلاطالعات و داده ها:و روشمواد 

 خراج شد. آوری شد و بخشی نیز از تحقیقات پیشین استکشی جمع فقره ترال 30در  (هرمزگان استان در گویم دیص

 نیترشبی (ITe) ح فعلیسط صیادی به سطح هدف تالش شاخص مدلکه  نشان داد رتکرا 5000 با ندهیآ سال 50 یسازمدل جینتا نتایج:

 مشخصنیز  (MSYB/B) ومسیب شاخص روند یسازهیشب درچنین هم وجود دارد. MSY محدوده در محصولقرارگیری  %( 9/76) احتمال

 درصد نیترکم و نیترشیب %3/13 و %7/76 با بیترتبه (LoptEtarget)و تالش صیادی با طول بهینه صید  ITe یهامدل که شد

ختالف اارزیابی ذخیره با  دلم در. عالوه براین، دامنه تغییرات عدم قطعیت ندردا را MSY ومسیب ریز به ومسیب زانیم سقوط احتمال

  ش یافت.شدت کاهبه (MSYF/F) ریم و مرگ نرخ ها داشت و در این مدلمقدار را در مقایسه با سایر مدل نیترشیب (DDe) تأخیر زمانی

مزگان ر استان هردموزی  گویتواند اطالعات بسیار ارزشمندی را درباره وضعیت ذخیره میتحقیق حاضر می نتایج گیری:بحث و نتیجه

 .سازان، مدیران اجرایی و محققین قرار دهدهای آینده در اختیار تصمیمدر طول سال
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 قدمهم
متحد،  ملل خواروبار و کشاورزی جهانی سازمان هایگزارش طبق       

میلیارد انسان در دنیا وابسته به  4تأمین پروتئین حیوانی بیش از 

شده که درآمدهای حاصل از  چنین برآوردغذاهای دریایی است، هم

میلیارد دالر در سال است  240جهانی بیش از  در اقتصاد دریایی صید

در مقیاس جهانی از داری از ذخایر آبزیان دریایی بر(. صید و بهره1)

که طوریمیالدی روند کاهشی داشته است، به 2011تا  1996سال 

 9/78میلیون تن به  86درصد از  9 حدود ساالنه این میزان با کاهش

ترین نگرانی جهانی های اخیر مهمرو، در سالرسیده است. از این

بوده است.  پایدار از ذخایر آبزیان یبردارمدیریت صیادی، بهره سیستم

کار نبردن عوامل زیادی باعث گسترش این نگرانی شده است که به

ترین ها یکی از مهمدر تحقیقات علمی و انتشار نتایج آن عدم قطعیت

چنان فشار فائو هم المکه طبق اع حالی است این در (.3، 2) هاستآن

ذخایر دریایی  کنونی حد مجاز برداشت بوده و وضعیت صیادی بیش از

درصد  3/61رویه، بی معرض صید درصد در 8/28ای است که به گونه

درصد پتانسیل  9/9برداری با ظرفیت زیستی کامل و تنها تحت بهره

های حاصل صید . غالباً داده(4، 1)افزایش تالش صیادی را دارند 

ار این مسأله ذخایر آبزیان دریایی فاقد کیفیت مناسب بوده و در کن

ها را با مشکل های سنتی ارزیابی ذخایر، ذخیره آناستفاده از روش

کنند  و همکاران بیان می McGarvey رویه مواجه کرده است.صید بی

که در کشورهای در حال توسعه )مانند ایران(، کمبود و یا حتی فقر 

داده درباره ذخایر آبزیان دریایی شدیدتر است و همین امر باعث 

. امروزه (5) باشندرویه شود که پیوسته در معرض خطر صید بیمی

مدیریتی متنوعی  هایپایدار، استراتژی سطوح ذخایر در منظور حفظبه

 ( ذخایرFuture Projectionنمایی آینده )پیش بینی و  یابرای پیش

یکی از این  ( ایجاد شده است.Poor dataتی در شرایط ضعف داده )ح

 قابل مجاز دیصها، رویکرد مدیریت و ایجاد محدودیت در استراتژی

میگوهای خانواده  است. TAC (Total Allowable Catch) یا برداشت

های استان هرمزگان ترین ذخایر آبزیان موجود در آبپنائیده از مهم

 Penaeus merguiensis (De Man, 1888)موزی یگویم گونه که هستند

درصد ترکیب  60-70طور متوسط گونه غالب ترکیب صید میگو )به 

آمارهای موجود درباره  .(7، 6) باشددر این استان می گونه هدف( صید

دهد ستان هرمزگان نشان میهای ساحلی امیزان صید میگو در آب

طور مرتب برداری تجاری بههای آغازین بهرههروند صید در سال هک

رسیده است،  70 دهه در ثبات نسبی به یک کهتا این افزایش یافته است

صیادی، میزان صید  هایفعالیت افزایش با وجود گذشته دو دهه طی اما

در حد متوسط نوسان  سال اخیر و در چند یافته طور مستمر کاهشبه

میزان تالش صیادی نیز با روندی کاهشی روبرو  چنینهم است. داشته

 (.1)شکل  (8)بوده است 

های ارزیابی در چند سال گذشته در تحقیقات استفاده از مدل       

 ذخایر میگو در استان هرمزگان گسترش یافته است که این امر 

نسبی و کاهش سرعت کم شدن ذخیره میگو  تواند از دالیل ثباتمی

ها در تصمیمات مدل از نتایج این استفاده در عمل بازخورد امّا .(6) باشد

های زمانی طوالنی مدت همراه با آزمون و خطا مدیریتی نیازمند بازه

 هااست که همین امر موجب افزایش عدم قطعیت در تصمیم گیری

تحقیق  لذا گردد.ذخایر ارزشمند می مخاطره افتادن این نهایت به در و

 بینی و پیشگیری از وقوع مخاطرات احتمالی،پیش منظورحاضر به

مجاز قابل برداشت برای ذخیره   صید های مدلاستراتژی عملکرد انواع

سال  50میگوی موزی تحت شرایط ضعف داده و عدم قطعیت در 

دست آمده تا حدودی مورد بررسی و مقایسه گرفت که نتایج به یندهآ

ده وضعیت ذخیره میگو در استان بتواند تصویر نسبتآ شفافی را از آین

 گیران قرار دهد. در اختیار مدیران و تصمیم
 

 هاروشمواد و 
 یهاماه نیب حاضر پژوهش ها:آوری دادهجمع و بردارینمونه       

 انجام هرمزگان استان در گویم دیص فصل یط 1397 سال آذر تا مهر

 یگویم یهااهدگیص در واقع یبردارنمونه و مطاله مورد منطقه. شد

 یمتر 50 عمق تا ساحل خط از و طوالً تا کیریس منطقه از استان

 لنج یشناورها یرو بر حضور قیطر از آوری داده(. جمع2)شکل  بود

 ،جغرافیایی نقطه رینظ یاطالعات ثبت یتورکش فقره 30 در و گویم دیص

 انجام یضمن دیص یهاگونه و گویم نیتوز ،یکش ترال سرعت و اعماق

 .شد

 

 
 (8)تالش صیادی ذخایر میگو خلیج فارس : وضعیت صید و 1شکل 
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های حاصل نمایی، عالوه بر دادههای پیشمدلمنظور اجرای به       

 حاصل از تحقیقات پیشین )جدول هایبرداری میدانی از دادهاز نمونه

 ( نیز استفاده شد.1

های لسازی مددر شبیه ها:تجزیه و تحلیل دادهپردازش،        

ای عمل شد که مدیریت بر ( به گونهCatch Controlکنترل صید )

امل شهای )نه تالش صیادی( اعمال شود. بنابراین، از مدل روی صید

DDe ،LoptEtarget ،ITe  وCELstep  استفاده شد که در ادامه به

 اختصار تشریح شده است:

استراتژی در این : (optEtargetL) صید ا طول بهینهتالش صیادی ب -

تر از طول بهینه با تغییر طول میگوهای صید شده به باال یا پایین

شود که طول میگوهای تنظیم می ایگونه به صیادی تالش ،(optL) صید

سوق پیدا کند. میزان تالش صیادی  بهینهطول سوی  صید شده به

  :(14) شودبه میزیر محاس صورت معادلهبه

 
buffer است شده محاسبه صیادی تالش انحراف کنندهکنترل مربوط به ،

1-yTAE: دی مربوط به سال قبلمیزان تالش صیا ،r :گینمیان نسبت 

 طهاست که از طریق رابصید شده به طول بهینه  میگوهای صید طول

 زیر محاسبه شد:

 
 

 ه شد:اسبطول بهینه برای صید میگو نیز با استفاده از رابطه زیر مح 

 
∞L :ون برتاالنفی،  مربوط به معادله نهایتطول بیbW شیب منحنی :

رشد  : آهنگKمرگ و میر طبیعی و : نرخ Mوزن میگو، -طولرابطه 

 باشد.ون برتاالنفی میمعادله رشد 

 : در این روش(DDe) یزمان ریخأت اختالف مدل با رهیذخی ابیارز -

توده زنده رابطه از  ،tمنظور برآورد میزان توده زنده میگو در سال به

 :(2) گردیدهای گذشته استفاده و بازسازی در سال

 
Bt ز(توده میگو در سال یt ) ست:ااز طریق سه معیار قابل تخمین 

 است. بر با مانده از سال قبل که براباقی تودهزی -1

  :بااست مانده که برابر باقی ذخیره تودهمیزان رشد زی -2

. 

 ا سال حاضر که برابر ب ریکروت جدید اضافه شده تودهزی -3

 است.

در این : (ITe)ی به سطح فعلی ادیص تالش هدفسطح  شاخص -

سازی مدیریت تطبیق تالش شبیه زیر، با استفاده از معادالت روش

)میانگین پنج سال اخیر( نسبت به سطح  سطح فعلی صیادی براساس

 : (15)شد هدف انجام 

 

 
δ :های اخیر ودر سال شاخص میانگین refI مرجع برای شاخص  نقطه

 .(15) بود Hordykو  Carruthersبا استفاده از مدل 

 جیدرتبه که یتیریمد روش (:CELstep) ثابت مدل گام به گام با صید -

TAC ر د .کندیم میتنظ ریاخ یدهایص طول نیانگیم به توجه با را

 شود:صورت زیر محاسبه میبه TACاین رویه مقدار 

 

ول و ال اس( برابر میانگین صید xx-1بیانگر ) ∗TACدر این فرمول 

 هک است گام اندازه S سازی است.صید سال پیشین در تمامی شبیه

این  که است aveL به recentL نسبت r و شودیم نییتع Stepz توسط

 .اخیر هستند سال 6سال اخیر و  3در  طول نیانگیم ترتیبدو به

 DLMtoolو   Rافزارتمامی آنالیزهای آماری در در محیط نرم       

 انجام شد.

 

 

 

 

 

 

 
 های میگو در استان هرمزگانموقعیت جغرافیایی صیدگاه :2شکل 
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 سازی مربوط به ذخیره، مقادیر و منابع استفاده شدهپارامترهای شبیه :1جدول 

 نام پارامتر توضیحات مقادیر)حدود باال و پایین( منبع

 (9)  

 
 

(10) 

 

(11) 

 
 maxage سازی شدهحداکثر سن شبیه 15

 
 R0 و میر صیادی تعداد هر ریکروت در حالت عدم اعمال مرگ 1000

45/0  35/0  M نرخ مرگ و میر طبیعی 

1/0  Msd میزان تغییرات ساالنه در نرخ مرگ و میر طبیعی 0 

25/0  25/0-  Mgrad ازای هر سالحدود تغییرات زمانی روند مرگ و میر طبیعی به 

85/0  65/0  h شیب منحنی ریکروت 

 
 SRrel بازسازی-نوع رابطه ذخیره 1

(9) 

 

 (12) 

 

 (13) 

 (10)  

 

 Linf نهایت میگو در معادله ون برتاالنفیطول بی 121 135

22/0  16/0  K نرخ رشد در معادله ون برتاالنفی 

41/1-  86/1-  t0 در معادله ون برتاالنفیسن صفر  

025/0  K Ksdمیزان تغییرات ساالنه پارامتر  0 

25/0  25/0-  Kgrad ازای هر سالبه Kحدود تغییرات زمانی در روند پارامتر  

025/0  Linfsd نهایتمیزان تغییرات ساالنه در طول بی 0 

25/0  25/0-  Linfgrad ازای هر سالنهایت بهحدود تغییرات زمانی در روند طول بی 

 
001/0  a وزن-در رابطه طولعرض از مبدأ  

 
1066/3  b وزن-رابطه طول شیب خط 

 6/0  05/0  D سازی ذخیرهسطح فعلی تهی 

 L50 بلوغ در سن طول 81 91 

 L50-95 درصد 90درصد تا  50میزان افزایش طول از بلوغ  10 13 

(14)  3/0  15/0  Perr خطا پردازش 

     

 نتایج
سال آینده برای نرخ مرگ  50سازی ط شبیهنتایج آنالیز خطو       

تکرار که  5000و میر و بیوماس میگو در صیدگاه استان هرمزگان با 

 ITeانتخاب شدند. مدل  صورت تصادفیسازی بهروند شبیه خط 200

( در محدوده yieldترین احتمال قرار گرفتن محصول )بیش %9/76 با

MSY ست که ا حالی این در خود اختصاص داد.ها بهرا در بین مدل

درصد احتمال( نیز در  4/65رویه )ترین احتمال وقوع صید بیبیش

این مدل مشاهده شد. میزان کمینه احتماالت وقوع صید بی رویه و 

 محاسبه %6/4با درصد احتمال  LoptEtargetدر مدل  MSYمحصول 

 که ( مشخص شدMSYB/B) بیومس شاخص روند سازیدر شبیه اما شد.

با درصد  ترتیببه LoptEtargetو  ITe ،DDe ،CELstepای همدل

ترین ترین تا کماز بیش % 3/13و  %6/38، %7/54، %7/76احتماالت 

را دارند  MSYدرصد احتمال سقوط میزان بیومس به زیر بیومس 

نیز نشان  (MSYF/F) و میر نرخ مرگ ساله 50 نماییروند پیش (.3 )شکل

و  شودمی شروع 2/1مقدار  از نرخ اینابتدا  DDe مدل در که داد

یابد )شکل می سرعت کاهش پس از یک افزایش مقطعی به بالفاصله

( نیز با MSYSSB/SSB(. در این روش نرخ شاخص بیومس مولد )4

 5/1یابد و در محدوده پس از مدتی افزایش می 8/0نقطه شروع 

قطعیت  ترین دامنه عدمپایان خواهد یافت. نتایج این مدل از بیش

توده بر گرفت. احتمال سقوط زی را در 5/2تا  0برخوردار بود که از 

ترین و در کم LoptEtarget( در مدل >MSYB)یا  MSYبه زیر مقدار 

( برای رویه Trade-offبیشینه بود. آنالیز و نمودار توازن ) ITeمدل 

ازن بین بهترین تو CELstepکنترل صید نیز نشان داد که مدل 

درصد  75که با احتمال طوریکند بهذخیره را ایجاد می-محصول

درصد  53و با احتمال  MSYمیزان ذخیره مولد را باالی مقدار 

(. این در 6دارد )شکل نگه می MSYمیزان محصول را باالی مقدار 

یک از احتماالت برقرار شده در این مدل بیشینه حالی است که هیچ

و  LoptEtargetروش دار حفظ ذخیره مربوط بهنیست و بیشینه مق

ITe  .است 
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های مورد بررسی در آینده در مدل سال 50 در هرمزگان  یگویم یوماسو ب یرنرخ مرگ و م ییراتتغ بینیی و پیشسازیهشب: 3شکل 

 (catch controlروش کنترل صید )
 بد، خطوط زرد رنگ عملکرد متوسط و خطوط سبزرنگ نشانگر عملکرد خوب هستند عملکردبیانگر خطوط قرمز رنگ 

 

 
( تحت شیوه MSYSSB/SSB( و شاخص بیومس مولد )MSYF/Fسال شاخص نرخ مرگ و میر ) 50( طی Projection modelنمایی )پیش :4شکل 

 (Catch Controlمدیریت و کنترل صید )

 ام(80ام و 20حول میانه )صدک  80ره ضخیم نشانگر میانه، محدوده خاکستری حدود اطمینان %خط تی
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 بحث
دست آمده در این مطالعه نشان داد که استفاده مدل نتایج به       

LstepCE تر بوده و در برای ذخایر میگوی استان هرمزگان مناسب

ین شود. اتر نیز منجر میعین حفظ ذخیره به تولید محصول بیش

های دیگر نیز به دست آمده از مدلهای بهست که توصیها حالی در

مدیریت بهتر صید کمک خواهد کرد و انتخاب مدل مناسب بستگی 

، در شرایطی (16)دارد  و مدیریت شروع مدل ذخیره در زمان شرایط به

تر و مدیریت های مدیریت صید با اهداف حفاظت بیشکه سیاست

 و EtargetLopتر باشد در چنین شرایطی استفاده از مدل محتاطانه

DDe های خروجی آن به مدیریت بهتر خواهد انجامید. اما با توصیه

لی از توجه داشت که این دو مدل در برآورده کردن میزان قابل قبو

محصول شکست خوردند لذا در شرایطی که اندازه ذخیره در شرایط 

با اهداف  ITeخوبی در هنگام شروع مدل داشته باشد مدلی مانند 

عالوه، مدل هتر عمل خواهد کرد. بتر موفقاستحصال محصول بیش

LstepCE (16)تری دارد های کمها نیاز به دادهنسبت به سایر مدل .

 بر DLM یهامدل در یتیریمد یهاهیرو انتخاب کهنیا به توجه با

 که ستین آورتعجب لذا شوند،یم انتخاب مدت دراز یخروج اساس

 یادیز یهااختالف مدتکوتاه یبرا هامدل نیا شده دیتول یهاهیتوص

 کانادا یماه کفشک رهیذخ مثال عنوانبه .(15) بود خواهد هادلم نیب

( underexploited) شده یبرداربهره کم باًیتقر رهیذخ کی عنوانبه که

 رمقدا ره،یذخ نیا یبرا DLM روشبه TAC محاسبه شودیم شناخته

TAC است یادیز یهااختالف یدارا مختلف یهامدل طبق یمحاسبات .

 TAC عنوانبه را دسترس در رهیذخ ومسیب از یبخش هایی کهمدل

 دارد یادیز اختالف هامدل ریسا به نسبت کندیم هیتوص بعد سال

 عنوانبه را دسترس در رهیذخ ومسیب از یبخش هامدل نیا چون

TAC برداری اگر ذخیره از نوع بهره یطرف از و دکنیم هیتوص بعد سال

 .بردیم کاهش سمت به سرعت به را رهیذخ مدل نیا لذانشده باشد 

 هرمزگان استان مهم یگوهایم ریذخا بر Safaei (9) که گزارشی در

 برابر هادگاهیص کل در را گوهایم عانوا زنده توده زانیم داده انجام

 
 (Catch Controlبرای چهار مدل در حالت سیاست اعمال کنترل صید ) Kobe: نمودار 5شکل                

 
 

 
های ( بین محصول و ذخیره برای مدلTrade-offوازن ): نمودار ت6شکل 

 (Catch Controlکنترل صید )
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 700 برابر را (TAC) برداشت قابل زانیم و نموده برآورد تن 1285

 زمان و زیسرت یگویم یبرا تن 200 و یموز یگویم یبرا تن

. کرده است نییتع ماه مهر پنجم را دیص فصلی آزادساز مناسب

 گویم دیص و هواشناسی یپارامترها با ارتباط بر که بررسی در هاآن

 و گویم دیص زانیم نیب خاصی ارتباط که گرفتند جهینت دادند انجام

 یدارمعنی ارتباط اما نداشته وجود بارندگی زانیم و ریتبخ زانیم با

طبق  .است داشته وجود گویم دیص زانیم با رطوبت و دما نیب

های های موجود، بیشینه میزان ورود جمعیت نوپا به صیدگاهگزارش

( که در صورت 10دهد )ج ماه تیر تا آبان ماه رخ میمیگو در پن

اعمال مدیریت از نوع کنترل زمانی باید این موضوع مورد توجه قرار 

 در هامدل اکثر ،طبق نتایج مطالعات بر روی ذخایر ماهیان گیرد.

 رد یمحاسبات TAC که اندکرده عمل یاگونه به ریذخااین  مورد

 نیچنهم. ستین برخوردار یادیز راتییتغ دامنه از هامدل انواع نیب

 دنیرس تا را برداشت کاهش از یزانیم مشترک طوربه هامدل یتمام

 30 کاهش، Hordykو   Carruthers.کنندیم هیتوص آلدهیا نقطه به

 Itarget مدل. (14ند )کرد هیتوص را TAC مقدار یدرصد 80 تا

 میتنظ به اقدام ریذخا ینسب یفراوان از استفاده با که ستا یمدل

 و Itarget1 مدل دو هر و کندیم یمحاسبات TAC مقدار یجیتدر

Itarget4 جینتا در که اندکرده استفاده محاسبات در روش نیا از 

 .هستند هامدل گرید به نسبت ترشیب برداشت به لیمتما یخروج

 مشخص انیماه دهیشور ریذخا یرو بر ITe و DD مدل دو سهیمقا در

 شده یبرداربهره ترکم نوع از گونه کهنیا به توجه با که است شده

 نسبتاً  اختالف از هامدل نیا توسط یشنهادیپ TAC مقدار لذا است،

 مقدار از ترمحتاطانه هیرو با ITe مدل عالوه،هب. دارد گریکدی با یادیز

 DLMسازی شبیه .(16) است داده شنهادیپ را TAC از یترکم اریبس

ذخیره میگو  پتانسیل مدیریت تحقیق، راهبردهای شده در این انجام

ای تحقیقاتی و هدر استان هرمزگان در شرایط عدم امکان گشت

های ارزیابی ذخایر ارائه گردید. براساس نتایج چنین کاهش هزینههم

بهترین نتیجه را برآورده کردن توازن  LstepCEمطالعه حاضر، مدل 

حالی بود  بین حفظ ذخیره در عین برداشت مناسب داشت و این در

ترتیب در زمانی که وضعیت هر کدام به ITeو  EtargetLopکه مدل 

این  در ره در شرایط بد و خوب قرار داشته باشند مناسب است.ذخی

 BMSY، FMSY یهاشاخص ازشده  های انجامیسازهیشبو در  مقاله

 نیترمهم از که شد استفاده هامدل جینتا یابیارز یبرا SSBMSY و

 هیشب از حاصل یتیریمد یهاهیتوص. هستند رهیذخ یداریپا عوامل

 منجر تواندیم شد، حاصل مطالعه نیا در که DLM یهامدل یساز

 داریمعن شیافزا و (Spawning Stock) مولد رهیذخ ینسب شیافزا به

 یهادگاهیص در( Long-Term yield) مدت دراز در محصول زانیم

 .شود فارس جیخل و هرمزگان استان
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