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,1817Rastrelliger kanagurta(پویایی جمعیت ماهی طالل Cuvier(هايدر آب
استان هرمزگان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات دریایی،فنونوعلومدانشکدهدریا، شناسیزیستگروه :*دقوقیبهنام
775-14515: تهران، صندوق پستی

ت علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، صندوق           موسسه تحقیقا :مرامکیفرهاد
14155-6116: پستی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و دریایی،فنونوعلومدانشکدهدریا، شناسیزیستگروه :وثوقیغالمحسین
775-14515: تحقیقات تهران، صندوق پستی

 وم شیالتی کـشور، سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و تـرویج کـشاورزي، تهـران،                 موسسه تحقیقات عل  :نسبتورج ولی
14155-6116: صندوق پستی

14155-4781:پستیصندوق،جويعلوموشناسیاقیانوسپژوهشگاه،دریامهندسیوفناوريپژوهشکده:مراديمسعود

1395خرداد: تاریخ پذیرش1394اسفند:تاریخ دریافت

چکیده
91ماهاز آبانصورت ماهانه هبرداري بنمونه)1817Rastrelliger kanagurta, Cuvier(طاللمنظور بررسی پویایی جمعیت ماهی به

در مجموع فراوانی طول کل وچنگالی. روش تصادفی ساده در مناطق تخلیه صید شهر بندرعباس و جزیره قشم  انجام گردیدو به92الی مهرماه 
نتایج نشان داد که اندازه . وزن قرار گرفتند-گیري طولزمان مورد اندازهطور همهعدد ماهی ب525ی ثبت شد که از این بین نمونه ماه2340

دست آمد و الگوي هب=TL27/00633/0W صورتهبوزن -رابطه طول.بود )6/23(متریسانت5/35تا 9/13دامنهدرطول کل ماهی طالل 
) بر سال(64/0ومتر سانتی2/44ترتیببراي این گونه بهKو∞Lپارامترهاي رشد .)p<05/0(تعیین گردیدکرشد این ماهی ایزومتری

معادله رشد . سبه شدسال محا38/4و بیشینه سن آن -2/0این ماهی برابر با t0.  تعیین گردید23/3نیز(’ɸ)زده شدند و مقدار فی پرایمتخمین
درصد 2/16مقدارماه و بهبیشینه بازگشت شیالتی در تیر. دست آمدهبt(64/0-(exp-1(2/44=L(t)-)-2/0((هوان برتاالنفی براي این گون

به(F)و مرگ ومیر صیادي(M)مرگ و میر طبیعی . محاسبه گردید) سالبر(38/3طور متوسط به(Z)مقدار  مرگ و میر کل. گیري شدنتیجه
. تعیین گردید62/0این ماهی(E)برداريو ضریب بهره)سالبر(09/2و) سالبر(29/1ترتیب 

برداري، خلیج فارس، پارامترهاي رشد، نرخ مرگ ومیر، ضریب بهرهطالل، پویایی جمعیت:کلمات کلیدي

b.daghooghi@gmail.com:پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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مقدمه
Rastrelligerیعلمنامبا) Indian mackerel(طاللیماه

kanagurtaانیماهتونخانوادهمهميهاگونهازیکی)Scombridae (
بهوداشتهپراکنشعمانيایدروفارسجیخليهاآبدر.باشدیم
دیص).FAO ،1983(گرددیمدیصسالامیااکثردريادیززانیم

تن1912عماني ایدروفارسجیخلی رانیاي هاآبازطاللانهیسال
ترین سهم بیش،تن1757انهیسالدیصباهرمزگاناستانکهبوده

ترین صید این ماهی در بیش.)1386خورشیدي،(بوده استرا دارا
و هاي بوشهرترتیب در استاندنبال آن بههاستان هرمزگان و ب

پذیرد و صیدي از این ماهی در بلوچستان صورت میسیستان و
). 1386خورشیدي،(استان خوزستان گزارش نگردیده است

متر 50عمق حلی تاهاي ساهاي متراکم این ماهی در آبگله
هنداقیانوس درعیوسی گستردگي داراطاللی ماه.شوندیمافتی
سراسرازسرخي ایدرشرقشل،یس،یجنوبي قایآفرازی غربآرامو

ازوبودهRyukyuریجزاونیچ،يمالزتاایاسترالشمالوي اندونز
اهی م).FAO ،1983(گرددیمترانهیمدي ایدرواردسوئزکانالراه

هیتغذی ماهوگویمالرومانندیی هاماکروپالنکتونازطالل عمدتاً
هاهیماترشیبدرغذای اصلنهیگزپودکوپهکهطوريهبکنندیم

، Venketaraman؛Rao،1965؛Noble،1965(استیماهنوعنیايبرا
ریزي این ماهی بهار تا تابستان فصل تخم.)George،1952؛1961

وMoazzam؛ 2006همکاران، وAbdussamad(استگزارش شده
متعددي روي زیستمطالعات).Prathihba،2004؛2005همکاران،

، Abdurahimanو Yohannan(شناسی این گونه انجام شده است 
و از مطالعات ) Kutty ،1962؛Noble ،1965؛ Rao ،1967؛ 1998
ویایی جمعیت توان به پهاي اخیر میتی ماهی طالل در سالجمعی

و خصوصیات ) Mehanna،2001(ماهی طالل در خلیج سوئز
، پویایی )2006و همکاران، Abdussamad(جمعیتی طالل در هند

، ارزیابی )2014و همکاران، Amin(جمعیت ماهی طالل در مالزي
با . اشاره کرد) 2014همکاران، وJayabalan(ذخایر طالل در عمان

در استان هرمزگان و عدم شناخت کافی از توجه به نسبت صید باال
ساختار جمعیت این ماهی در منطقه، این تحقیق به منظور بررسی 

هاي استان میر ماهی طالل در آبمرگ و،پارامترهاي رشد
.هرمزگان صورت گرفت

ها مواد و روش
بندرعباس و جزیره گاه اصلی صید در تخلیهاز برداري نمونه

منظور به. انجام شد1392تا مهر1391ماه از آبان 12مدت قشم به

تا 250، در هر ماه و هر نوبت تعیین پارامترهاي پویایی جمعیت
گیري طول اندازه. سنجی قرار گرفتندعدد ماهی مورد زیست300

متر و از  میلی1سنجی با دقت کش زیستکل با استفاده از خط
.وزین ماهیان استفاده شدبراي تگرم دقت1/0ترازوي دیجیتال 

هاي عمده جهت گاهنقشه منطقه مورد بررسی و تخلیه:1شکل 
برداري ماهی طاللنمونه

جهت تعیین پارامترهاي پویایی جمعیت از توزیع فراوانی طول 
صورت ماهیانه در فواصل بهطولی چنگالی استفاده شد و اطالعات

FiSATرافزانرمدرمترسانتی2طبقاتی IIشدوارد)Gayaniloو
اساس معادله رشد وان برتالنفی پارامترهاي رشد بر. )1997همکاران،

)K(t-t0))-(Lt=L∞(1-exp(روشفصلی بهتغییراتگرفتنبدون درنظر
1ELEFANو آنالیز سطح پاسخ محاسبه گردید)Sparreهمکاران، و

Kنهایت،بیلطو∞t،Lطول متوسط در سن Lt:درآنکه،)1992

از معادله toمحاسبه در. باشدمی0سن ماهی در طولtoورشدضریب
)Log(K)038/1-)Log10(L∞2752/0-3922/0-=Log10(-to)(استفاده

محاسبه )(از معادلهیسن ماهنهیشیشد و مقدار ب
ائت با استفاده از برش سنگ گوش اقدام به قر.)Pauly ،1983(شد

رابطه).Moralez ،1992(هاي رشد و تعیین سن ماهی گردیدحلقه
Lt(برتاالنفیفونمعادلهپایهماهی برسنوطول = L∞ (1-e-k(t-

t0))(شدبررسی)Sparreرشد بیشاخص ضر. )1992همکاران، و
'ø(مونرومیپرايفا = Log10(K) + 2*Log10(L∞)( جهت مقایسه

آمده با سایر مطالعات مشابه انجام شده با دستهپارامترهاي رشد ب
همکاران،وGayanilo(دیبرآورد گردFiSATIIافزار نرمازاستفاده
) T((یبراساس فرمول تجربی پائول) M(و میر طبیعی مرگ).1997

Log4634/0+)K(-6543/0)+L∞(Log279/0-0066/0 -=)M(Log (
L∞، و میر طبیعیمرگ M:که درآن، )Pauly،1980(دست آمد هب

میانگین Tوضریب رشدKمتر، سانتیبرحسبنهایتبیطول

K
T 3max 
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تحقیق میانگین ایندر.استيآبزستیزمحیطآبحرارتدرجهساالنه
گراد لحاظ گردیددرجه سانتی5/26آبزي زیست دماي محیط

ازاستفادهبا)E(ي برداربهرهبیضر).1390ابراهیمی و همکاران،(
براي . )1992همکاران، وSparre(شدمحاسبهفرمول

=W(وزن کل از معادله توانی -طول کلتعیین ارتباط aLb ( استفاده
aزن، نمایانگر وW:در آنکه). 1992همکاران، وSparre(گردید

توان معادله نمایی bونمایانگر طـول کـلL،نمایانگر عرض از مبدا

(آزمونازاستفادهبا.باشدمی
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محاسبه bمقدار،)
).Pauly ،1983(شدسهیمقا) رشد همگوناریمع(3با عدد شده

نتایج
) TL(کلطول گیري مورد اندازهطاللماهی 2340در مجموع

قرار ) 6/23(متر سانتی5/35تا 9/13قرار گرفتند، که در دامنه 
متر و به سانتی22-24طولی در طبقه ترین فراوانیبیش. داشتند
هاي از طرفی اندازه). 2شکل(عدد ماهی تعیین شد847تعداد 
طور هب) عدد ماده273عدد نر و 252(عدد ماهی 525وزنی -طولی

تا 3/17ها از دامنه طولی براي ماده. گیري شدندزمان اندازههم
) 9/23(مترسانتی5/28تا 7/17ازنرهابرايو)7/24(مترسانتی3/29

و ) 2/179(گرم 7/313تا 1/55ها از دامنه وزن ماده. تعیین گردید
وزن- رابطه طول.بود)2/147(گرم 5/305تا 5/59براي نرها از 

و =TL15/00763/0Wنرهابراي،TL29/00493/0Wهامادهبراي
).3شکل(دست آمدهبTL21/00633/0Wهاهدادکلبرايچنینهم

دست آمده از رابطه ه ب)b(براساس مقدار شیب خط رگرسیون 
و کل ) b=15/3(، نرها )b=29/3(هاي ماده وزن در ماهی-طول

و با استفاده از رابطه پائولی الگوي رشد این ماهی ) b=12/3(ماهیان 
ثبت شده کلطول هاي داده).p<05/0(تعیین گردیدایزومتریک 

سانتی متري دسته بندي 2ي طولیهادر کالسدر طی این تحقیق
شده ماهانه و يبندطبقهیطوليهایفراوانبا استفاده از.  ندشد
رشد يهاسطح پاسخ شاخصزیآنالالفان و تکنیکروشيریکارگبه
∞LوKمتر وسانتی2/44ترتیببه64/0)زده تخمین) سالبر

محاسبه -2/0ر بابرابt0مقدار ،شدهادیریبا استفاده از مقاد. شدند
با درنظر.دست آمدهب23/3) مونرو(رشد بیشاخص ضر. دیگرد

دست بهدرشيمشاهده شده و پارامترهایطوليهایگرفتن فراوان
).4شکل(دیگردرسمیزاد طولهميهارشد گروهیآمده، منحن

مرداد تیر وخرداد،اردیبهشت،درماهیایناحیاءیارکروتمنتبیشینه
باطاللیماهحداکثرسن).5شکل(درصد بود2/16میزان و بهماه 

حداکثرسنعنوانهبسال38/4زانیموشدمحاسبهKوt0ازاستفاده

ماهیاینبراي)M(یعیطبریمومرگنرخ.دیگردنییتعیماهنیا
Z(38/3(و مرگ میر کل09/2)F(مرگ و میر صیاديضریب،29/1
شدمحاسبهE(62/0(برداريبهرهضریب.دشزدهتخمینسالبر
).6شکل(
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هاي استان میر کل ماهی طالل در آبتخمین مرگ و: 6شکل
))1392 -1391هرمزگان

بحث
ماهی طالل عدد2340چنگالی هاي طول با بررسی اندازه

قرار ) 2/23(متر سانتی5/35تا 9/13معلوم شد که که در دامنه 
انیپادرماکرل، )Sekharan)1958هاياساس یافتهبر. داشتند

متر و در پایان سال سانتی15تا12طولبهخود،یزندگسالنیاول
نشان) Seshappa)1969. رسدیممتریسانت23تا21دوم به طول 

طولبهی زندگاولسالانیپادرهند،ی غربساحلرلماککهداد
ی سانت21- 24بهی زندگدومسالانیپادرومترسانتی16تا12
آنبهی زندگچهارموسومي هاسالدرکهی طول.رسدیممتر
پایان سال درومتر بودسانتی28-29و 25-27بیترتهبد،یرس

)Balakrishnan)1957.داشتطولمترسانتی30پنجم، در حدود 
یطVizhinjamمنطقهدرماکرلي روبرمطالعاتشبراساس

به این نتیجه رسید که اندازه ماهی با یک1955-1957ي هاسال
هایی که در گروه و آنبرسدمترسانتی14سال عمر ممکن است تا

متر هستند، ممکن است سال دوم زندگی را سانتی21تا19طولی
باالتر، سومین متر وسانتی23هاي با طول نمونه.شندکامل نموده با

رای سنگروهکیازشیبتوانندیمواندکردهکاملراخودعمرسال
ساحلدرکهنمودگزارش)Narayana Rao)1962.شوندشامل

رشدماه7طی متر درسانتی15–16ی کلطولتاهاماکرل،یشرق
بهي هندماکرلنمودندانیب،)Banerji)1964و George.کردند
یسانت24به طول احتماالًومتر در پایان سال اولسانتی22اندازه

ازعمدتاً،يتجاردیصو رسدیمخودی زندگدومسالانیپادرمتر
،)Seshappa)1969.استشدهلیتشکمتریسانت18-22ي هااندازه

در،11- 15بهلاوسالانیپادري هندماکرلطولکهافتیدر
انیپادرو25-27بهسومسالانیپادر،21-24بهدومسالانیپا

وکه بین طول جاییاز آن.رسدیممتریسانت28- 29بهچهارمسال
که با افزایش طول، وزن طوريهوزن ماهیان رابطه توانی وجود دارد ب

ق وزن این تحقی- یابد، در بررسی رابطه طولماهی هم افزایش می
براي جنس ماده، جنس نر و کل ) bمقدار(مقدار شیب منحنی 

. دست آمدهب12/3و 29/3،15/3ترتیبماهیان به
هايوزن براي ماهی طالل در آب-در رابطه طولbمقدار 

Silas)1962( ،Luther)1973(،Rohit و Jonesهندوستان توسط

Abdussamadو)2004(همکارانوAbdurahiman،)Gupta)2004و

34/3و 29/3، 26/3، 29/3، 28/3، 3/3ترتیب به2006همکاران، و
Moazzam(2/3هاي پاکستان این مقدار در آب. دست آمده استهب

و Sanders(33/3عربستانهاي در آب،)2005همکاران، و
Morgan ،1989 (دست آمدهب19/3هاي مصر و در آب)Mehanna ،

هاي نه تنها در گونهb و aوزن مقادیر - بطه طولدر را.)2001
علت هاي یکسان نیز با یکدیگر تفاوت دارند،مختلف، بلکه درگونه

محیطی، توان به نوسانات فصلی، عوامل زیستاین اختالف را می
آوري، جنس، تغذیه و ایط فیزیولوژیک ماهی در زمان جمعشر

.  )Biswas ،1993(مراحل باروري ماهی نسبت داد
در این تحقیق براي (K)و ضریب رشد )∞L(نهایت طول بی

دست بهبر سال64/0و مترسانتی2/44برابر باترتیب بهطاللگونه 
Jayabalan ،2014(34(عماندر سواحل هااین پارامتر.آمد

بر 6/1متر و سانتی3/32هاي هند بر سال، در آب86/0و مترسانتی
بر 89/1متر و سانتی6/28،)2010و همکاران، Abdussamad(سال 
8/27هاي مالزي و در آب) 2006و همکاران، Abdussamad(سال

.گزارش شده است)2014و همکاران، Amin(5/1متر و سانتی
دراختالفات)1994(همکاران وDevarajنظربرطبق

درساالنهوی کانمراتییتغازی ناشتواندیم∞LوKي پارامترها
اندازهریمتغبیترکازی ناشاستممکننیچنهم. باشدی ماهرشد
باشداستفادهموردی طولی فراواني هادادهدرهاگروه

)Abdussamad ،2006و همکاران( .Raoهمکارانو)1962 (
زانیم،Rampanمنطقهازشدهي آورجمعماکرلي هانمونهبراساس

L∞و6/31برابرراDevaraj8/22بابرابر)1994(همکارانو
Raoگزارشدر∞Lبودنباالعلت. اندکردهگزارشمتریسانت

دیصدرباالکلطولباادیزي هانمونهوجودبهتوانیمرا) 1967(
ي هانمونه،Devarajکهیحالدر. نمودعنوانی بررسموردرهیذخاز
مراکزازشدهي آورعجممتریسانت7/22-5/28بین کلطولبا

. داشتاریاختدرهندی غربجنوبساحلطولدرمختلف
یی هاتفاوتزینمختلفي ابزارهاباشدهدیصي هاماکرلي ریگاندازه

اطالعاتزیآنالنیچنهم. دادنشانهاآناندازهمحدودهدررا
رشدي پارامترهانیتخممختلف،ي ادیصي ابزارهاازشدهي آورجمع

).1998همکاران، وPrathibha(دهدیمقرارریتاثتتحرا
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Rastrelligerهاي جنسنهایت در مورد سایر گونهطول بی

توان به تفاوت در موجود را میاتکه اختالفگزارش گردیدهمتفاوت 
انیآبز،یپائولهینظربراساس. اي مربوط دانستهاي گونهویژگی
ترشیبعمرطولي داراانیآبزازالتربارشدبیضري داراعمرکوتاه

ازمختلفي هامکاندرکساني یهاگونه).Pauly،1983(باشندیم
ي داراکهاستی معنبداننیاوبرخوردارندی کسانیرشدي الگوها

متعددمطالعاتدر. باشندیمی کسانی) مونروبیضر(ي هامیپراي فا
وی جنوبي قایآفرشل،یسمصر،،عمان،هند،ي براریمقادنیاگر،ید

. اندشدهآوردهمذکورریمقاد1جدولدرکهشدمحاسبهي مالز
اختالف)005/3(ی بررسنیادرآمدهدستهبفاي پرایممقدار

ي ادیزحدتانیاوندادنشانمطالعاتریساي هاǾبارافاحشی
) Kو∞L(پارامترهانیامحاسبهي برااتیعملانجامی درستانگریب
ها در میزان رشد یک گونه، عالوه بر وجود این تفاوت. باشدیم

عوامل خارجی مانند دماي آب و غذاي در دسترس، تا حد زیادي 
. باشدمثلی میوابسته به عوامل داخلی مانند بلوغ و شرایط تولید

رود باید با در بر کار میاي که براي تخمین رشد بهبنابراین معادله
شناختی، براي تمامی سنین ماهی قابل تعمیم داشتن مفهوم زیست

چه مسلم است نزدیک بودن آن.)1992همکاران، وSparre(باشد
مقادیر شاخص ضریب رشد به یکدیگر تا حدي بیانگر درستی 

. باشدهاي رشد میدست آوردن  پیراسنجههعملیات ب
برابر) M(ی عیطبریمومرگ،38/3برابر)Z(کلریمومرگزانیم

از.دیگردمحاسبهبرسال09/2برابر)F(يادیصریمومرگو29/1
توانیم)E=62/0(آمدهدستهبيبرداربهرهبیضربهتوجهبایطرف

ي هامدلازدیبای ماهنیاریذخاازي برداربهرهتیریمديبراکهگفت
Yield per Recruitmentيهامدلمانند(ریذخای ابیارزدرترشرفتهیپ

ریمومرگعموماً.بردبهره)Virtual Population Analysisایو
قرارریتاثتحتی کیولوژیبوی طیمحعاملنیچندتوسطی عیطب
هایماهدرMازی قیدقنیتخمآوردندستهبنیبنابراوردیگیم

.)Pauly،1980؛ Cushing ،1981؛ Cheng،1999وLiu(استمشکل
Abdussamad(شدهبرآورد61/2تا1نیبهندي هاآبدرMریمقاد

وRohit؛ Gupta ،2004وRohit؛ 2006،2010و همکاران، 
ریمقادازترنییپاکه)1992همکاران، وNoble؛ 1998همکاران، 

.)Mehanna،2001(استمصري هاآبدر6/2یعنی شدهبرآورد
یکی از (M)درپویایی جمعیت ماهی، ضریب مرگ و میر طبیعی 

از سوي . هاي اساسی است که تخمین صحیح آن مشکل استامترپار
هاي ارزیابی ذخایر ماهی دیگر مقادیر این پارامتر در بسیاري از مدل

خصوص ضریب مرگ و میر صیادي ناشی از در این. گردداستفاده می
از شکار آبزي ناشیمیر طبیعیبرداري انسان از آبزي و مرگ وبهره

.یا استتوسط شکارچیان در در

ي براشدهمحاسبهرشدي پارامترهاریمقادسهیمقا:1جدول
R.kanagurtaحاضرقیتحقباجهانمختلفنقاطدر

منبعکشوربینهایتطولKپرایمفاي
23/3 064442تحقیق حاضرایران
01/3 21/1 0/29 مالزيMansoor1996همکاران،و
00/3 86/0 0/34 2014، عمان Jayabalan
23/3 80/1 7/30 2004همکاران،وهند  Prathibha
23/3 63/1 3/32 2010همکاران،وهند Abdussamad
19/3 89/1 6/28 2006همکاران،وهند Abdussamad
99/2 23/1 2/28 1998همکاران،وهند Prathibha
05/3 74/0 0/39 1973، هند Luther
07/3 50/1 8/27 مالزيAmin ،2014و همکاران
23/3 80/1 7/30 هندRohit وGupta ،2004

يبراشدهمحاسبهریمومرگي هانرخریمقادسهیمقا:2جدول
R.kanagurtaحاضرقیتحقباجهانمختلفنقاطدر

ZMFمنبعکشور
38/3 29/1 09/2 تحقیق حاضرایران
73/3 86/1 87/1 1996و همکاران،مالزي Mansoor
84/2 58/1 26/1 2014، عمان Jayabalan
63/7 63/2 00/2 هندPrathibha2004همکاران، و
86/7 52/2 34/5 هندAbdussamad2010همکاران،و
43/6 61/2 82/3 هندAbdussamad2006همکاران،و
62/4 96/1 92/2 هندPrathibha1998همکاران،و
07/1 25/0 8/0 2001، مصر Mehanna
44/4 46/2 0/2 مالزيAmin ،2014و همکاران

تر از کهولت سن اتفاق مرگ و میر طبیعی در یک جامعه جانوري کم
بر اثر روابط شکار و شکارچی است %90افتد و در حدود می

(Z) که مرگ و میر کلدرحالی). 1382نیامیمندي و همکاران،(

ماهینسبیسنوزمانتغییراتبرافرادبراساس لگاریتم طبیعی تعداد
نیز بر اثر صید و صیادي گردد و مرگ و میر صیاديمیمحاسبه
میر کل میزان مرگ و).1989همکاران، وSparre(گردد میحاصل

با توجه . هاي قابل توجه مشاهده گردیددر مناطق مختلف، با تفاوت
ها، در میر طبیعی در این گزارشبه نزدیک بودن مقادیر مرگ و

توان با تفاوت در میدر مرگ و میر کل را وجود نتیجه اختالف م
براي باال بردن . میزان تالش صیادي در این نواحی مرتبط دانست

میر و در نهایت دستیابی به میزان توده زنده، دقت محاسبات مرگ و
صید متفاوت ادواتباذخیرهپراکنشمنطقهکلسنجیزیستاطالعات

لت پیچیدگی ععات موجود بهباشد که در اکثر مطالمورد نیاز می
هاي مختلف صید و صیادي بر یکدیگر، تخمین مطلب و اثرات شیوه

در غرب میر در محدوده زیستگاهی ذخیره، مثالًضرایب مرگ و
این ماهی ).1379مرام،کی(صورت نگرفته است اقیانوس هند توأماً

%2/16میزان ماه و بهداراي دو اوج  احیاء بود و بیشینه آن در تیر
وجود دو اوج احیاء در سال، در بین ماهیان گرمسیري عمومیت . بود

برداري براي تعیین میزان از ضریب بهره).Pauly ،1982(دارد
ذخیرهیکازاي رکروتمنتتوده بهازاي احیاء و زيمناسب محصول به
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تعیین ). Morgan ،1987وPauly(شودمیاستفادهبرداشتحالدر
ي شناخت وضعیت ذخیره در داري روشی سریع برابرضریب بهره

. باشدبرداري که اطالعات کمی در مورد آن وجود دارد میحال بهره
برداري اگر ضریب بهرهاست،5/0برداري مقدار بهینه ضریب بهره

توان اظهار داشت که ذخیره یک آبزي باالتر از این مقدار باشد، می
.)Pauly ،1982(تحت فشار صیادي استمورد نظر

تر بر پایه گردد ضمن انجام مطالعات بیشدر پایان پیشنهاد می
تحقیقاتی در کل اکوسیستم تحت شناورکمکبهطاللماهیجمعیت
.گرددبرآوردفارسخلیججنوبودر شمالنیزماهیاینذخیرهپوشش،
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