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چکيده
ماَي يال اسثي ) (Trichiurus lepturusاز جملٍ ماَياوي است کٍ ترداضت آن در آبَاي خليج فاار ي دريااي عماان در
سالَاي اخير تٍ ضذت افسايص يافتٍ است .تا تًجٍ تٍ عذم مصرف داخلي ،تخص عمذٌاي از صيذ ايه ماَي تٍ خاار از کطاًر
صادر ميضًد .در تحقيق حاضر از مذل تًليذ تر احياي تًرتًن ي ًَلت (Beverton and Holt's relative yield per recruit
) modelتراي ارايٍ تًصيٍَاي مذيريتي در مًرد سطح ترداضت از رخاير ماَي يال اسثي در آبَاي خلايج فاار ي دريااي
عمان استفادٌ ضذ .تٍ کمک دادٌَاي فراياوي طًلي ( 1301ومًوٍ) ي استفادٌ از معادلاٍ رضاذ ينترتاالىفي ،مقاادير طاًل کا
تيوُايت )∞ ، (Lضرية رضذ ) (Kي سه در طًل صفر ) ،(t0تٍ ترتية  111/3ساوتيمتر 0/41 ،در سال ي  -0/22ساال تخمايه
زدٌ ضذ .مرگ ي مير ک ) (Zي مرگيمير طثيعي ) (Mتٍ يسيلٍ ريشَاي مىحىي خطي صيذ ي فرمًل تجرتي پائًلي ،تٍ ترتية
( 1/11در سال) ي ( 0/76در سال) تخميه زدٌ ضذوذَ .مچىيه مرگيمير صيادي )( 0/44 (Fدر سال) ترآيرد گرديذ .حاذاکرر
ضرية تُرٌترداري ) (Emaxتراي زماوي کٍ حذاکرر تًليذ تر احياي وسثي حفظ مي ضًد تراتر تا  0/72ترآيرد ضذ .از آوجايي کٍ
در ايه تحقيق حذاکرر ضرية تُرٌترداري  Emaxتسرگتر از ميسان خالص تُرٌ ترداري ) (Eمحاسثٍ ضذ ،مي تًان وتيجٍ گرفت
کٍ رخيرٌ ماَي يال اسثي تيص از اوذازٌ ترداضت وميضًد .تا ايه يجًد ،در حال حاضر کٍ تالشصيادي تر ريي اياه گًواٍ تاا
سرعت چطمگيري در حال افسايص است ،مذيريت تُتر رخاير گًوٍ ماَي يال اسثي ،ويازمىذ پايصَاي ساالوٍ ي طاًالوي ماذت
است.
کلمات کليدي :يال اسبي ،مدل توليد بر احيا ،پوياييشناسي جمعيت ،خليج فارس و درياي عمان
*وًیسىذٌ مسئًل
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مواد و روش ها
مىطقٍ مًرد مطبلعٍ ي ومًوٍ ثرداري
دس تحميك حبضش ،خضيشُ لـن دس خليح فبسع ٍ هٌطمِ
گبثشيك ٍ خبػك دس دسيبي ػوبى ثِ ػٌَاى ايؼتگبُّبي
ًوًَِثشداسي اًتخبة ؿذًذ (ؿکل  .)1اثضاس صيذ دس هٌطمِ
گبثشيگ فمط تَس پشُ ػبحلي ثَد ٍلي دس خبػك ٍ لـن اص
صيذ ضوٌي تَسّبي تشال ٍ گَؿگيش هَسد اػتفبدُ دس
لبيكّبي صيبدي اػتفبدُ ؿذ .ػالٍُ ثش ايي ايؼتگبُّب ،دس
هٌطمِ ػيشيك ٍ پـت لـن ًيض ًوًَِّبي حبصل اص صيذ
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مقدمه
هبّي يبلاػجي ) (Trichiurus lepturusگًَِاي هيبًضي
اػت كِ دس توبم آةّبي گشهؼيشي ٍ هؼتذل خْبى ٍ
ػوذتب ثيي  60ºN ٍ 45ºSپشاكٌؾ داسد ( Randall,
 .)1995هبّي يبلاػجي اص هٌبطك ػبحلي تب ػوك حذٍد
 350هتش پشاكٌؾ داسد ٍ هؼوَال ثِ صَست دػتِّبي
ثضسگ ٍ هتشاكن يبفت هيؿًَذ ( Randall, 1995, Kwok
 .)and Ni, 2000حذاكثش طَل گضاسؽ ؿذُ ثشاي ايي
هبّي  234ػبًتيهتش طَل كل (ٍ (www.fishbase.org
حذاكثش ػي گضاسؽ ؿذُ آى  15ػبل اػت ( Chiou et
 .)al., 2006سطين غزايي ايي هبّي ػوذتب ؿبهل هبّيبى
سيض هبًٌذ ػبسديي ٍ هَتَهبّيبى ٍ ًيض هيگَ اػتّ .ش چٌذ
گبّي ّوٌَعخَاسي )ّ (Cannibalismن دس ايي گًَِ
گضاسؽ ؿذُ اػت (تمَي ٍ ّوکبساى.)1390 ،
دس خليح فبسع ٍ دسيبي ػوبى ٍضؼيت پشاكٌؾ ٍ هٌبثغ
ػوذُ ايي هبّي دس اػوبق هختلف دس طَل ػبلّبي
گزؿتِ هَسد ؿٌبػبيي لشاس گشفتِ اػت (دّمبًي ٍ
ّوکبساى1383 ،؛ ٍلي ًؼت ٍ ّوکبساىٍ ٍ 1384 ،لي
ًؼت1392 ،؛  .)Shojaei and Taghavi, 2011ثش طجك
ايي گضاسؽّب ،هبّي يبلاػجي دس آةّبي خٌَثي ثِ طَس
ػوذُ دس هٌطمِ ػيشيكٌّ ،گبم ،ساع هيذاًي ٍ هٌطمِ
هطبف داساي ثيـتشيي تشاكن اػت .ثب ايي ٍخَد اص ًمطِ
ًظش ثيـتشيي هيضاى صيذ دس ٍاحذ ػطح (Catch per
) unit of areaآى دس خليح فبسع ثِ تشتيت دس اػوبق
 20-30هتش ( 30-50 ،)201/5 kg/nm2هتش(kg/nm2
 10-20 ٍ )171/6هتش ( ٍ )78 kg/nm2دس دسيبي ػوبى ثِ
تشتيت دس اػوبق  10-20هتش (50-100 ،)866/2 kg/nm2
هتش( 30-50 ٍ )513/9 kg/nm2هتش (ٍ )469/5 kg/nm2
 )382/2 kg/nm2( 20-30گضاسؽ ؿذُ اػت (ٍلي ًؼت ٍ
ّوکبساى.)1384 ،
هيضاى كل صيذ هبّي يبل اػجي دس ػبلّبي اخيش ػيش
صؼَدي ثِ خَد گشفتِ اػت ثِ طَسي كِ اص  3338تي دس
ػبل  1385ثِ  47574تي دس ػبل  1395سػيذُ اػت
(كويتِ آهبس صيذ ػبصهبى ؿيالت ايشاى ،هزاكشُ ؿخصي-
 .)1396دسصذ صيذ هبّي يبل اػجي اص كل صيذ آةّبي

خٌَة اص حذٍد  %0/8دس ػبل  1385ثِ  %7/9دس ػبل
 1395سػيذُ اػت .ثيـتشيي دسصذ صيذ ايي هبّي دس
ػبل  1395هشثَط ثِ اػتبى ّشهضگبى ثب حذٍد  %59كل
صيذ ايي هبّي دس آةّبي خٌَثي كـَس ثَدُ اػت .ثؼذ اص
اػتبى ّشهضگبى ،اػتبىّبي ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى ،ثَؿْش ٍ
خَصػتبى ثِ تشتيت ثب  %1 ٍ ،%9 ،%31دس ستجِّبي ثؼذي
لشاس داؿتٌذ .يکي اص داليل افضايؾ صيذ ايي گًَِ تالؽ
ثشاي تَػؼِ صيذ فبًَعهبّيبى دس دسيبي ػوبى اػت .ثش
طجك آهبسّب هيضاى ثباليي اص صيذ ضوٌي كـتيّبيي كِ
صيذ ّذف آًْب فبًَعهبّيبى اػت ،يبل اػجي هيثبؿذ.
دليل ديگش افضايؾ صيذ هبّيبى يبل اػجي ،فشاّن ؿذى
اهکبى صبدسات تدبسي ايي گًَِ ثِ خبسج اص كـَس دس
ػبلّبي اخيش اػت كِ ػجت تشغيت صيبداى ثشاي صيذ
هبّي يبل اػجي ؿذُ اػت.
دس طَل يك دِّ گزؿتِ ( )1385-1395ثيـتشيي
دسصذ سؿذ صيذ هشثَط ثِ هبّي يبل اػجي ثَدُ اػت ،ثب
ايي ٍخَد اطالػبت كوي دس هَسد پبساهتشّبي خوؼيتي ٍ
صيؼت ؿٌبػي تَليذ هثل آى هَخَد اػت (تمَي ٍ
ّوکبساى1390 ،؛ ّ .)Muhammad et al, 2017ذف
تحميك حبضش اػتفبدُ اص هذل تَليذ ثش احيبي ثَستَى ٍ
َّلت ثشاي اسايِ تَصيِّبي هذيشيتي دس هَسد ػطَح
ثشداؿت اص رخبيش هبّي يبل اػجي دس آةّبي خليح فبسع
ٍ دسيبي ػوبى هيثبؿذ .ايي همبلِ ،ثخـي اص ًتبيح تحميك
خبهغ رخبيش هبّي يبل اػجي دس ػَاحل خليح فبسع ٍ
دسيبي ػوبى سا اسائِ هي دّذ.
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Log K 1/038 Log L∞ - 0/2752 – 0/3922Log (-t0) = -

دس ايي تحميك ثشاي هحبػجِ طَل ػوش اص ساثطِ صيش
اػتفبدُ گشديذ (:)Pauly, 1983
tmax = t0 + / K
ّوچٌيي ثِ هٌظَس همبيؼِ پبساهتشّبي سؿذ ثِ دػت آهذُ
ثب ػبيش تحميمبت اص آصهَى في پشين هًَشٍ )' (φاػتفبدُ
ؿذ ) .(Pauly and Munro, 1984ثب تَخِ ثِ ايٌکِ طَل
ثي ًْبيت (∞ )Lساثطِ هؼکَػي ثب  Kداسد ،هيضاى ' φثشاي
گًَِ ّبي يك رخيشُ تمشيجب ثبثت خَاّذ ثَد (Pauly and
):Munro, 1984
∞φ'= log K+2 log L

دس رخيشُّبي هـبثِ هيضاى ضشيت تغييشات ) (CVثشاي
'ّ φب ًجبيذ اص  5دسصذ ثيـتش ثبؿذ  .ثشاي هحبػجِ  CVاص
ساثطِ صيش اػتفبدُ ؿذ ):(Gayanilo and Pauly, 1997
CV=(S.d./ Mean)*100

شکل :1ایستگبٌَبي ومًوٍثرداري مبَي یبل اسجي در آةَبي
خليج فبرس ي دریبي عمبن (استبن َرمسگبن)
Figure 1: Location of the sampling stations for T.
lepturus in the Persian Gulf and Oman Sea.

مذل رشذ ينثرتبلىفي ي پبرامترَبي رشذ
دس ايي تحميك ثشاي تخويي سؿذ هبّي يبل اػجي اص هذل
سؿذ ٍىثشتبلٌفي اػتفبدُ ؿذ .هؼبدلِ ٍىثشتبلٌفي ثش اػبع
طَل ٍ ػي ثِ صَست صيش هي ثبؿذ (:)King, 2013
]))Lt = L∞ [1-exp(-K(t-t0

دس ايي هؼبدلِ  Ltثشاثش ثب طَل هبّي دس ػي  L∞ ٍ tثشاثش
ثب طَل ثيًْبيت ثش حؼت ػبًتيهتش يؼٌي حذاكثش طَلي
اػت كِ هبّي هوکي اػت دس طَل ػوش خَد ثِ آى ثشػذ.
دس ايي هؼبدلِ ّوچٌيي  Kهؼبدل ضشيت سؿذ هبّي (دس
ػبل) اػت t0 ٍ t .ثِ تشتيت ػي هبّي ٍ ػي دس طَل صفش
(ثش حؼت ػبل) هي ثبؿٌذ .دس ايي تحميك ثشاي هحبػجِ
پبساهتشّبي سؿذ ( )L∞ٍ Kهَسد اػتفبدُ دس هؼبدلِ
ٍىثشتبلٌفي اص دادُّبي هبّبًِ تَصيغ فشاٍاًي طَلي هبّي
يبل اػجي اػتفبدُ ؿذ .پبساهتشّبي سؿذ اص سٍؽ الفبى

دس ايي ساثطِ  ،Mean ٍ S.d.ثِ تشتيت اًحشاف هؼيبس ٍ
هيبًگيي 'ّ φبي هَخَد اػت.
جذا کردن گري ٌَبي َمساد )(Cohorts

ثشاي خذا كشدى گشٍُّبي ّوضاد اص سٍؽ ثبتبچبسيب
) (Bhattacharyaاػتفبدُ ؿذ ( .)Pauly, 1983ثشاي
اػتفبدُ اص ايي سٍؽ ثبيذ تَخِ داؿت كِ هٌحٌي فشاٍاًي
طَلي هتؼلك ثِ گشٍُّبي ػٌي هدضا اص ّن داساي اًذيغ
خذاػبصي ) (Separation Index: S.Iثضسگتش اص دٍ ثبؿٌذ
):(King, 2013

دس ايي ساثطِ  Lb ٍ Laثشاثش ثب هيبًگييّبي طَلي هتَالي
ٍ  Sb ٍ Saاًحشاف هؼيبسّبي هتَالي ّؼتٌذ .دس سٍؽ
ثبتبچبسيب ثبيذ ّوچٌيي سًٍذ تفبضل هيبًگييّب كبّـي
ثبؿذ (.)Gulland and Rosenberg, 1992
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كفشٍة كـتيّبي صيبدي كالع كيؾ (كيؾٍ 807
 )811هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتٌذً .وًَِثشداسي ثِ صَست
هبّبًِ ٍ تصبدفي دس يك دٍسُ يك ػبلِ اص هْش هبُ 1386
تب ؿْشيَس هبُ  1387صَست پزيشفت .دس توبم هشاحل
تحميك دلت اًذاصُگيشي طَل  0/1ػبًتيهتش ٍ دلت
اًذاصُگيشي ٍصى  0/1گشم ثَد .دس هدوَع طَلكل ٍ
طَلهخشخي تؼذاد ً 1309وًَِ ثجت ؿذ (ؿکل .)1

) (ELEFANثشآٍسد گشديذّ .وچٌيي ثشاي هحبػجِ ػي
دس طَل صفش ) (t0اص ساثطِ تدشثي پبئَلي اػتفبدُ ؿذ
(:)Pauly, 1983
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ّوچٌيي ضشيت هشگ ٍ هيش صيبدي ) (Fاص ساثطِ صيش ثِ
دػت آهذ ):(Sparre and Venema, 1998
F=Z–M

ضررشيت ثْررشُثررشداسي ) (Eدس ايرري تحميررك اص ساثطررِ
 E=F/Zثِ دػت آهذ.
مذل تًليذ ثر احيبي وسجي (Relative yield per
)recruit
تَليذ ثش احيبء ثَػيلِ هذل ثَستَى ٍ َّلت (Beverton

)and Holt's modelهحبػجِ گشديذ ):(King, 2013

دس ايي ساثطِ  M ،E = F/Zهؼبدل هشگ ٍ هيش طجيؼي ٍ
 L∞ ٍ Kپبساهتشّبي سؿذ هيثبؿٌذّ .وچٌيي Lc
) (Length at first captureطَل هبّي صهبًي اػت دس
صيذ گشفتبس هيؿَد .اص هذل تَليذ ثش احيبء ٍ ًوَداس آى ٍ
96

نتايج
پبرامترَبي رشذ ي مذل رشذ ين ثرتبلىفي
دس ايي تحميك پبساهتشّبي سؿذ ∞ّ ٍ K ٍ Lوچٌيي ػي
دس طَل صفش ،t0 ،ثِ تشتيت  111/3ػبًتيهتش طَل كل،
 0/41دس ػبل ٍ  -0/28ػبل تخويي صدُ ؿذًذ .اص ايي سٍ
هؼبدلِ سؿذ ٍىثشتبالًفي ثب خبيگضيٌي پبساهتشّبي هحبػجِ
ؿذُ ثِ صَست صيش ثشآٍسد ؿذ (ؿکل .)2
]((Lt =111/3 [1-exp (-0/41 )t+0/28
ّوچٌيي طَل ػوش هبّي يبل اػجي  6/8ػبل تخويي صدُ
ؿذ .فبي پشين هًَشٍ ثشاي پبساهتشّبي سؿذ ًيض  3/70ثِ
دػت آهذ .همذاس ػذدي  CVثب دس ًظش گشفتي تحميمبت
هـبثِ دس هٌطمِ  51صيبدي فبئَ ثشاثش ثب  4/45هحبػجِ
گشديذ .خذٍل  1پبساهتشّبي سؿذ هبّي يبل اػجي سا دس
ايي تحميك ثب تحميمبت ديگش دس هٌبطك هختلف همبيؼِ
هي كٌذ.
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ورخَبي مرگ ي مير ي ضریت ثُرٌ ثرداري
دس ايي تحميك هشگ ٍ هيش كل ) (Zثب كوك سٍؽ هٌحٌي
صيذ ) (Catch curve analysisثشآٍسد گشديذ ( King,
 .)2013هشگ ٍ هيش طجيؼي ) (Mدس ًتيدِ ػَاهلي غيش اص
صيبدي اص لجيل ؿکبس ؿذى ثِ ٍػيلِ ػبيش هَخَدات،
ثيوبسي ،اػتشع تخنسيضي ،گشػٌگي ٍ ػي ثبال اتفبق
هيافتذ) .(Sparre and Venema, 1998ثشاي هحبػجِ
هشگ ٍ هيش طجيؼي ) (Mاص ساثطِ تدشثي پبئَلي اػتفبدُ
ؿذ .ايي هؼبدلِ ػالٍُ ثش پبساهتشّبي سؿذ ًيبصهٌذ هيبًگيي
دهبي ػبالًِ آة )ً (Tيض هي ثبؿذ .ساثطِ تدشثي پبئَلي ثِ
صَست صيش اػت ):(Pauly, 1980

ًيض ساثطِ  E = F/Zثشاي تؼييي حذاكثش ضشيت
ثْشُثشداسي ) ٍ (Emaxحذاكثش هشگ ٍ هيش صيبدي )(Fmax
ثشاي صهبًي كِ حذاكثش تَليذ ثش احيبي ًؼجي حفظ
هيؿَد ،اػتفبدُ ؿذ .ثِ كوك ّويي سٍاثط ،ضشيت
ثْشُثشداسي ٍ هشگ ٍ هيش صيبدي كِ دس آى صيتَدُ رخيشُ
تخنسيضي كٌٌذُ ) (Spawning stockدس  %50صيتَدُ
آى ثبلي ثوبًذ ( )F0/5 ٍ E0/5اػتفبدُ گشديذ.
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جذيل :1مقبیسٍ پبرامتر َبي رشذ مبَي یبل اسجي ) (T. Lepturusدر خليج فبرس ي دریبي عمبن ثب تحقيقبت مشبثٍ
Table 1: Summary of the growth parameters estimates of T. lepturus in different regions.
طًل
جىس
مکبن اوجبم تحقيق
'φ
)t0 (year
)K (1/year
)L∞ (cm
3/71
-0/28
0/41
111/30
طَل كل
ًش ٍ هبدُ
اػتبى ّشهضگبى
تحقيق حبضر
0/001
0/50
129/70
طَل كل
ًش ٍ هبدُ
ػَاحل ثوجئي ٌّذ
Chakraborty, 1990
3/97
0/56
129
طَل كل
ًش ٍ هبدُ
ػبحل ؿشلي ٌّذ
Thiagarajan et al., 1992
هٌجغ

ؿوبل غشثي ٌّذ

ًش ٍ هبدُ

طَل كل

109

0/64

آة ّبي خٌَة چيي
ػَاحل ؿشلي تبيَاى
دسيبي صسد
فيليپيي

ًش ٍ هبدُ
ًش ٍ هبدُ
ًش ٍ هبدُ
ًش ٍ هبدُ

طَل هخشخي
طَل هخشخي
طَل هخشخي
طَل هخشخي

58/90
50/20
70/80
78

0/17
0/72
0/11
0/70

گريٌ َبي َمساد
ثِ كوك سٍؽ ثبتبچبسيب پٌح گشٍُ ّوضاد دس آة ّبي خليح
فبسع ٍ دسيبي ػوبى ؿٌبػبيي ؿذ كِ هيبًگيي طَلي
گشٍُّبي ّوضاد يك تب پٌح ثِ تشتيت ،78/99 ،63/49
 103/07 ٍ 96/56 ،89/07ػبًتيهتش طَل كل ثَد (خذٍل
 .)2ثيـتشيي ٍ كوتشيي خوؼيت ثِ تشتيت دس گشٍّبي
ّوضاد  5 ٍ 2ديذُ ؿذ.

Somavanshi & Antony,
1989

-2/68
-0/22
-2/82

Kwok & Ni, 2000
Chen & Lee, 1982
Lin & Zhang, 1981
Ingles & Pauly, 1984

(ؿکل  .)3هرشگ ٍ هيرش طجيؼري ) (Mثرب دس ًظرش گرشفتي
دهرربي هتَػررط آثْرربي ػررطحي ثررِ هيررضاى  26/5دسخررِ
ػرربًتيگشاد ٍ 0/67 ،هررشگ ٍ هيررش صرريبدي )ً (Fيررض
 0/44هحبػجِ گشديرذ .ضرشيت ثْرشُثرشداسي ) (Eدس ايري
تحميك  0/40ثِ دػت آهذ.

ورخَبي مرگ ي مير ي ضریت ثُرٌ ثرداري
هشگ ٍ هيش كرل ) (Zثرشاي هربّي يربل اػرجي ثرِ كورك
هٌحٌررري صررريذ ثرررب ضرررشيت ّوجؼرررتگي 1/11 ،0/94
تخورريي صدُ ؿررذ كررِ اص  0/93تررب  1/28هتغيررش ثررَد
97
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شکل  :2مىحىي رشذ ينثرتبلىفي مبَي یبل اسجي ) (T. lepturusدر آةَبي خليج فبرس ي دریبي عمبن
Figure 2: The von Bertalanffy growth curve for T. lepturus in the Persian Gulf and Oman Sea.
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جذيل :2خريجي مذل ثبتبچبریب ثراي مبَي یبل اسجي ) (T. lepturusدر آةَبي خليج فبرس ي دریبي عمبن
Table 2: The result of Battacharya method for age determination of T. lepturus in the Persian Gulf and Oman Sea.
اوذیس
جمعيت
اوحراف
ميبوگيه طًل
گريٌ
َمساد

محبسجٍ شذٌ

معيبر

گريٌ

جذاسبزي

(سبوتي متر)

شکل :3تخميه مرگ ي مير کل مبَي یبل اسجي ) (T. lepturusدر آةَبي خليج فبرس ي دریبي عمبن ثب ريش مىحىي صيذ
Figure 3: Length converted catch curve of T. lepturus in the Persian Gulf and Oman Sea

وتبیج مذل تًليذ ثر احيبي وسجي
هذل تَليذ ثش احيبء ٍ صيتَدُ ثش احيبء هبّي يبل اػجي
ًـبى داد كِ حذاكثش حذ هدبص ثْشُثشداسي
) (Exploitation rate: Eكِ ثبالتشيي تَليذ ثش احيبء سا
ثِ دػت هيدّذ ،صهبًي اػت كِ  Eثشاثش ثب  0/62ثبؿذ
(ؿکل ّ .)4وچٌيي ثشاي ايٌکِ صيتَدُ رخيشُ تخنسيضي
كٌٌذُ دس  %50صيتَدُ اٍليِ دػتًخَسدُ آى ثبلي ثوبًذ،
هيضاى ضشيت ثْشُثشداسي )ً (Eجبيذ ثضسگتش اص 0/37ثبؿذ
( .)E0/5;0/37همذاس ػذدي  F0/5 ٍ Fmaxثب فشض ثبثت ثَدى
هشگ ٍ هيش طجيؼي ) (Mثِ تشتيت  0/41 ٍ 0/68تخويي
صدُ ؿذ.
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شکل  :4آوبليس تًليذ ثر احيبء ثراي مبَي یبل اسجي (T.

) lepturusدر آة َبي خليج فبرس ي دریبي عمبن
Figure 4: Yeild-per-recruit analysis for T. lepturus in
the Persian Gulf and Oman Sea
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1
2
3
4
5

63/49
78/99
89/07
96/56
103/07

3/59
4/44
3/97
2/25
2/68

148
620
407
116
18

3/86
2/40
2/41
2/64

مجله علمی ضیالت ایسان

ثبؿرذ ) Gulland and Rosenberg, 1992; Sparre

.(and Venema, 1998
طَل ػوش هبّي يبل اػرجي ،دس ايري تحميرك ،دس آة ّربي
خليح فبسع ٍ دسيبي ػوبى  6/8ػبل تخوريي صدُ ؿرذ .اص
آًدبييكِ ثشاي هبّيربى ثرب طرَل ثريًْبيرت ثريؾ اص 50
ػرربًتيهتررش همررذاس طررَل ػوررش ٍالؼ ري ثيـررتش اص همررذاس
تخوييصدُ ؿذُ تَػط ايي ساثطرِ اػرت (،)Pauly, 1983
هيتَاى اًتظبس داؿت كِ هبّي يبل اػجي ًيرض داساي طرَل
ػوش ثبالتشي اص  6/8ػبل ثبؿذ .ػلت تفبٍت طَل ػوش هبّي
يبل اػجي ثب تؼذاد گشٍُ ّوضاد خذا ػبصي ثرش سٍي هٌحٌري
ثبتبچبسيب ًيض هي تَاًذ ثِ ػلت ّوپَؿبًي گشٍُ ّربي ّورضاد
هؼي تش ثِ خبطش كٌرذي ًرش سؿرذ دس ػرٌيي ثربال ثبؿرذ
(.)King, 2013
هيضاى ∞ K ٍ Lدس ايي تحميرك ثرِ كورك سٍؽ الفربى،
 0/41 ٍ 111/3تخويي صدُ ؿذ .ثب تَخِ ثِ ايٌکِ ًش سؿذ
) (Kهحبػجِ ؿذُ اص ًش سؿذ گًَِ ّبي كٌذ سؿرذ )0/1
≤ (Kثضسگتش اػت ،ايي هبّي دس گرشٍُ آثضيربى كٌرذ سؿرذ
لشاس ًوي گيشد ).(Jennings et al., 2002
هيضاى  Kگضاسؽ ؿذُ ثشاي ايري گًَرِ اص  0/11دس دسيربي
صسد ) (Lin and Zhang, 1981تررب  0/7دس فيليپرريي
) (Ingles and Pauly, 1984هتغي رش اػررتّ .وچٌ ريي
هيضاى ∞ Lهحبػجِ ؿذُ اص  109ػبًتي هتش طرَل كرل دس
ؿوبل غشثي ٌّرذ )(Somavanshi and Antony, 1989
تررب  129/7ػرربًتي هتررش طررَل كررل دس ػررَاحل ٌّررذ
) (Chakraborty, 1990هتغيرش ثرَدُ اػرت (خرذٍل .)2
هيضاى ثبالي  Kدس ايي تحميك ًؼجت ثِ ثشخري تحميمربت
هـربثِ دس ؿرشق آػريب (Kwok and Ni, 2000; Chen
)ً and Lee, 1982ـبًگش آى اػت كِ ايي گًَِ دس خليح
فبسع ػشيؼتش اص آى هٌبطك ثِ طَل ثيًْبيت هي سػرذ .دس
هٌطمِ  51صيبدي فبئَ كِ خليح فبسع ٍ دسيبي ػوبى ًيرض
خضيرري اص آى هٌطمررِ اػررت ،ثيـررتش تحميمرربت ثررش سٍي
پبساهتشّبي خوؼيتي هربّي يربل اػرجي دس اليربًَع ٌّرذ
صَست پزيشفتِ اػت ،)1990( Chakraborty .ثرِ كورك
سٍؽ فشاٍاً ري طررَلي همرربديش ∞ t0 ٍ K ،Lسا دس ػررَاحل
ثوجئي ٌّذ ثِ تشتيت  129/7ػبًتي هتش (طَل كل)0/50 ،
99
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بحث
دس تحميك حبضش هب اص دادُّبي فشاٍاًي طرَلي هربّي يربل
اػجي ثشاي اسصيبثي پبساهتش ّبي خوؼيتي ٍ ّوچٌيي تَليرذ
ثرش احيربي آى اػرتفبدُ كررشدين .دادُّربي فشاٍاًري طررَلي
اطالػبت اسصؿوٌذي دس هَسد ٍيظگيّبي صيؼتؿرٌبختي ٍ
اكَلَطيك هَخَدات هبًٌذ سؿذ ٍ هشگ ٍ هيش دس اختيبس هرب
لشاس هي دٌّذ .ثب ايي ٍخَد اػتفبدُ اص ايي دادُّرب ًيبصهٌرذ
سػبيت پيؾًيبصّبي هختلفي اػت .ثِ ػٌَاى هثبل ،اص ًظرش
كويت ،حذالل دادُ هَسد ًيبص ثشاي يك دٍسُ يك ػبلِ ثبيذ
ثيي  1000تب ً 1500وًَِ اػت كِ ثبيذ ثِ طرَس هبّبًرِ ٍ
هتَالي خورغآٍسي ؿرًَذ (Gulland and Rosenberg,
) .1992اص ًظش كيفيت ًيض ،ثب فشض كبّؾ افشاد هؼي ثرِ
ػلت هشگ ٍ هيش طجيؼي ٍ صيبديً ،ورَداس ثبتبچبسيرب ثبيرذ
سًٍذ كبّـي تؼذاد افشاد سا اص گشٍُّربي ّورضاد پربييي ثرِ
گشٍُّبي ّوضاد ثبال ًـبى دّرذ .دس تحميرك حبضرش 1309
ًوًَِ دس طَل دٍسُ يك ػربلِ صيؼرت ػرٌدي ؿرذًذ كرِ
گشٍُّبي ّورضاد آًْرب ثرِ دسػرتي تَػرط سٍؽ ثبتبچبسيرب
تفکيك ؿذ .اص ايي سٍ دادُّب ،پيؾفرشضّربي ضرشٍسي سا
ثشاي اػتفبدُ دس هؼبدالت داسا ثَدًذ.
دس ايري تحميرك ثرب اػرتفبدُ اص سٍؽ ثبتبچبسيرب 5 ،گررشٍُ
ّوضاد ثشاي هبّي يبل اػجي ؿٌبػربيي ؿرذ كرِ هيربًگيي
طرَلي آًْرب ثرِ تشتيرت ٍ 96/56 ،89/07 ،78/99 ،63/49
 103/07ػرربًتيهتررش (طررَل كررل) ثررَدChakraborty .
( )1990هيبًگيي طَلي هبّي يبل اػجي سا دس ػَاحل ٌّذ
اص يك تب پٌح ػبلگي ثِ تشتيت 112/3 ،101 ،82/5 ،51/2
ٍ  119/2ػبًتي هتش (طَل كل) گضاسؽ كشدُ اػت.
دس سٍؽ ثبتبچبسيب ّوچٌيي تؼذاد افشاد اٍليي گرشٍُ ّورضاد
كوتش اصگشٍُ ّبي ّوضاد دٍم ٍ ػَم ثَد .دس حبلي كرِ ايري
تؼذاد اص ًظش تئَسيك ثبيذ ثيـتشيي ثبؿرذ (.)King, 2013
اًتخبة پزيشي ثبالي اثضاسّبي صيذ ٍ دس ًتيدِ ػرذم صريذ
كالعّبي طَلي كَچكتش اص يك طشف ٍ پذيذُ احيربء يرب
ثبصگـت ؿيالتي ) (Recruitmentاص ػَي ديگش( ،هوکري
اػت هبّيبى كَچك ثِ طَس كبهل اص ًَصادگبُ ثِ صيذ گربُ
هْبخشت ًکشدُ ثبؿٌذ) هي تَاًذ ػربهلي ثرشاي ايري پذيرذُ

سال بیست و ضص/ضمازه 6

تقوی مطلق و قدزتی ضجاعی

مدل تولید بس احیای وسبی بسای مدیسیت ذخایس ماهی یال اسبی ...

100

ٍ ،(2001) Biradarدس هطبلؼِ هشگ ٍ هيرش هربّي يربل
اػجي دس ػَاحل  Maharashtraدس ٌّذً ،ش ّبي هرشگ
ٍ هيش كل ،طجيؼي ٍ صريبدي سا ثرِ تشتيرت ٍ 0/77 ،2/66
( 1/89دس ػبل) هحبػجِ كشدًذ .ثبال ثرَدى هيرضاى هرشگ ٍ
هيش صيبدي دس تحميمبت هشثَط ثِ اليبًَع ٌّذ ًؼجت ثرِ
تحميك حبضش هوکي اػت ثِ دليل ثبال ثَدى تالؽ صيبدي
دس آى هٌبطك ٍ دس ًتيدِ هشگ ٍ هيش صيبدي ثبال ثبؿذ .دس
حبلي كِ دس صهبى اًدبم ايي تحميك ترالؽ صريبدي ثرشاي
صيذ هبّي يبل اػجي دس خليح فبسع ٍ دسيبي ػوبى ثؼيبس
پبييي ثَدُ اػت.
هذل تَليذ ثش احيبء ٍ صي تَدُ ثش احيبء هبّي يربلاػرجي
ًـبى داد كِ حذاكثش حذ هدربص ثْرشُثرشداسي ) (Emaxكرِ
ثبالتشيي هيضاى تَليذ ثش احيبء سا ثِ دػت هريدّرذ ،صهربًي
اػت كرِ  Eثشاثرش ثرب  0/62ثبؿرذّ .وچٌريي ثرشاي ايٌکرِ
صيتَدُ رخيشُ تخرنسيرضي كٌٌرذُ دس %50صيترَدُ اٍليرِ
دػتًخَسدُ آى ثبلي ثوبًذ ،هيضاى ضشيت ثْشُثشداسي )(E
ًجبيذ ثضسگترش اص 0/37ثبؿرذ ( .)E0/5;0/37ثرب فرشض ثبثرت
هبًذى هشگ ٍ هيش طجيؼي ) (Mدس هٌطمِ ًوًَِثرشداسي،اص
آًدبييکِ  Fmax ٍ Emaxثِ دػرت آهرذُ اص هرذل تَليرذ ثرش
احيب ،ثرضسگترش اص هيرضاى  )0/44( F ٍ )0/40( Eهحبػرجِ
ؿذُ دس ايي تحميك ّؼتٌذ هي تَاى ًتيدرِ گشفرت صهربى
اًدبم ايي تحميك رخبيش هبّي يبل اػجي ثِ طرَس پبيرذاسي
ثشداؿت هيؿذًذ .ثب ايي ٍخَد ،دس حبل حبضش ثب تَخرِ ثرِ
افضايؾ سٍص افضٍى تالؽصيبدي ،ثشاي هذيشيت ثْتش رخربيش
گًَِ هبّي يبل اػجي ثرشاي سػريذى ثرِ ثشداؿرت پبيرذاس،
ًيبصهٌذ پبيؾّبي ػبالًِ ٍ طَالًي هذت هي ثبؿين.
تشکر و قدرداني
ايي تحميك ثب حوبيتّبي هبلي "هَػؼِ تحميمبت ػلَم
ؿيالتي كـَس" صَست گشفتِ اػتً .گبسًذگبى ثش خَد الصم
هيداًٌذ اص ّوکبسيّب ٍ ّوبٌّگيّبي كبسؿٌبػبى
پظٍّـکذُ اكَلَطي خليح فبسع ٍ دسيبي ػوبى ،ػبصهبى
ؿيالت ايشاى ،اداسُ كل ؿيالت ّشهضگبى ٍ ًيض ًبخذا ٍ
پشػٌل كـتيّبي صيبدي كالع كيؾ 811 ٍ 807
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ٍ  0/001تخو ريي صدُ اػررت .همرربديش∞ K ٍ Lدس ػررَاحل
ؿوبل غشثي ٌّذ ًيض  109ػبًتي هتش (طرَل كرل) ٍ 0/64
گررضاسؽ ؿررذُ اػررت (Somavanshi and Antony,
)ّ .1989وچٌيي ّ ٍ Thiagarajanوکبساى ( ،)1992دس
ػبحل ؿشلي اليبًَع ٌّذ همذاس پبساهتش ّبي سؿذ ∞K ،L
سا  129ػبًتي هتش (طَل كل) ٍ  0/56ثشآٍسد كشدًذ.
فرربي پررشين )' (φهرربّي يربل اػررجي دس ػررَاحل اػررتبى
ّشهضگبى دس ايي تحميك  3/70تخويي صدُ ؿذ .هيضاى فبي
پشين تخويٌي ثشاي ايي هبّي دس اليبًَع ٌّذ ٍ ؿشق آػيب
اص  2/7تب  3/9هتغييش اػت (خذٍل  .)2گًَِّبي يکؼبى دس
هکبىّبيي ثرب ؿرشايط اكَلرَطيکي يکؼربى اص الگرَي سؿرذ
يکؼبًي ثشخَسداسًذ ٍ ايي ثذيي هؼٌي اػت كِ فبي پرشين
آًْرررب ترررب حرررذٍدي يکؼررربى اػرررت (Sparre and
) .Venema,1998اص طشفي ًضديك ثَدى همبديش فبي پشين
تحميمبت هختلف دس يك هٌطمِ هي تَاًرذ ثيربًگش صرحت
ػوليبت اًدبم ؿرذُ دس تؼيريي ؿربخ ّربي سؿرذ اػرت
) .(Pauly and Munro, 1984اص آًدب كِ هيضاى  CVثرِ
دػت آهذُ ( )4/45ثشاي ايي گًَِ ثرشاي تحميمربت اًدربم
ؿذُ دس هٌطمِ  51صيبدي فبئَ كوتش اص  %5اػت هيترَاى
ًتيدِ گشفت كِ ايي گًَِ دس هٌطمِ غرشة اليربًَع ٌّرذ
داساي سًٍذ سؿذ ًؼرجتب هـربثْي اػرت .الجترِ ثبيرذ تَخرِ
داؿت كِ پبساهتش ّبي سؿذ ∞ K ٍ Lحتي دس يك هٌطمرِ
ٍاحذ ثب رخيشُ يکؼبى ًيض ثِ ػلت تغييرش ؿرشايط هحيطري
هوکي اػت تب حذٍدي هتفربٍت ثبؿرذ ) .(King, 2013اص
خولِ ايي ػَاهل هي تَاى ثِ دهب اؿبسُ كشد .ثِ طَس هثربل
همذاس  Kثِ طَس لگبسيتوي ثب افضايؾ دسخِ حشاست افضايؾ
هي يبثذ ٍ اص طشف ديگش همذاس ∞ Lثِ آّؼتگي ثرب افرضايؾ
دسخِ حشاست كبّؾ هي يبثرذ (Sparre and Venema,
).1998
دس تحميك حبضش هشگ ٍ هيش كل )( 1/11 ، (Zدس ػربل)
تخويي صدُ ؿذّ .وچٌيي هشگ ٍ هيش طجيؼي ) (Mطجرك
ساثطِ تدشثري پربئَلي ٍ 0/67 ،هرشگ ٍ هيرش صريبدي )(F
 0/44هحبػررجِ گشديررذ .دس هٌطمررِ غررشة الي ربًَع ٌّررذ
 ،)1990( Chakrabortyثِ كورك سٍؽ فشاٍاًري طرَلي،
ًش ّبي هشگ ٍ هيش كل ،طجيؼي ٍ صريبدي سا ثرِ تشتيرت

 0/91 ٍ 1/05 ،1/96تخويي صدُ اػتّ .وچٌيي Mohite

6 ضمازه/سال بیست و ضص

مجله علمی ضیالت ایسان

 هَػؼررِ تحميمرربت ػلررَم ؿريالتي.تررشٍيح كـرربٍسصي
.ِ صفح317 .كـَس

 هب ّوچٌيي اص اػبتيذي كِ ايي.تـکش ٍ لذسداًي ًوبيٌذ
.همبلِ سا هَسد داٍسي لشاس دادًذ تـکش هيًوبيين
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Abstract
Among the several fish species commercially exploited at the Persian Gulf and Oman Sea
waters, the Largehead hairtail, Trichiurus lepturus, stands as one of the most influential
groups that have been recently exploited for export to outside markets. In the current study,
we applied the Beverton and Holt's relative yield per recruit model to provide management
guidance and determine the biological reference points (i.e. E0.5 and Emax) for T. lepturus stock
in the coastal waters of Iran. The von Bertalanffy growth equation (VBGF) was fitted to
length–frequency data (n =1309) to obtain a VBGF with the following parameters: L∞=111.3
cm total length; K=0.41 and t0= -0.28 years. The estimated value of total mortality (Z) based
on length converted catch curve method was 1.11 year-1. Natural mortality (M) based on
growth parameters was 0.67 year-1 while fishing mortality (F) was recorded as 0.44 year-1.
Maximum exploitation rate (Emax), corresponding to the maximum relative yield per recruit
was Emax = 0.62. The stock was not overexploited, since E < Emax. The present results have to
be considered with caution to fisheries management purposes as fishing effort is still in
increasing phase. The long-term monitoring is required to better understand the T. lepturus
population dynamic and its fishery framework in the study region.
Keywords: Trichiurus lepturus, Yield per recruit model, Population dynamics, Persian Gulf,
Oman Sea
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