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چكیده

Abstract
In the Persian Gulf waters, the sciaenid species,
Otolithes ruber, plays an important role in the
commercial fishery and to this reason, the
resources are under catch pressure. Stock
assessment and population dynamics parameters of
this species were studied in Bushehr and
Khozestan waters from April 2012 to March 2013.
In the present study, 4203 of specimens obtained
from gillnet landing places and length frequency
data (fork length) were recorded. Length frequency
ranging from 11 to 50 cm. The parameters of the
von Bertalanffy growth equation (males and
females combined) for asymptotic length (L∞) was
52.5 cm and instantaneous growth coefficient (K)
was 1.1 year−1. The instantaneous rates of total
mortality (Z), fishing mortality (F) and natural
mortality (M) were 3.42, 1.85 and 1.57 per year,
respectively. Estimated parameters of precautionary
target (Fopt) and limit (Flimit) biological reference
points were 0.79 and 1.04 respectively. The values
of two parameters Fopt and Flimit were lower than
fishing mortality (F) that showed this species is
over exploited in the Bushehr and Khozestan
waters by gillnet fishery.
Keywords: Otolithes ruber, Persian
Population dynamics, Stock assessment.

Gulf,

) یكیOtolithes ruber( در آبهای خلیج فارس ماهی شوریده
از گونههای مهم در صید تجاری گونههای آبزی بهشمارمیرود و به
 ارزیابی ذخایر و.همین دلیل ذخایر آن تحت فشار صیادی قرار دارد
پارامترهای پویایی جمعیت این گونه در آبهای بوشهر و خوزستان
 در این تحقیق. مورد مطالعه قرار گرفت1392 از فروردین تا اسفند
 عدد ماهی شوریده از مناطق تخلیه صید تور انتظاری4203 تعداد
 دامنه.جمعآوری و فراوانی طولی (طول چنگالی) آنها ثبت گردید
 پارامترهای. سانتیمتر بود50  تا11 دادههای طولی ثبت شده بین
)L∞( برتاالنفی (دو جنس نر و ماده) برای طول مجانب-رشد ون
 در سال محاسبه1/1 )K(  سانتیمتر و رشد سالیانه52/5 برابر با
) به ترتیبM( ) و طبیعیF(  صیادی،)Z(  مرگومیر كل.گردید
 میزان مرگومیر. در سال تخمین زده شد1/57  و1/85 ،3/42 برابر با
 در1/04  و0/79 ) به ترتیب برابر باFlimit( ) و محدودFopt( بهینه
 میزان مرگومیر بهینه و محدود كمتر از مرگومیر.سال محاسبه شد
صیادی در ماهی شوریده است كه نشاندهنده صید بیرویه آبزی با
.تور انتظاری در آبهای خوزستان و بوشهر میباشد
Otolithes ، پویایی جمعیت، ارزیابی ذخایر:واژههای كلیدی
. خلیج فارس،ruber
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مقدمه
كاهش ذخایر دریا و اقیانوسهای جهان بر اثر
بهرهبرداری بیش از حد مجاز در شكلهای مختلف
مانند افزایش تالش صیادی ،استفاده از ابزار صید غیر
استاندارد ،عدم كنترل مدیریت در دوره ممنوعیت و
مكانهای حفاظت شده ،افزایش صید ضمنی و دورریز،
تعریف شده است ( Jackson et al., 2001; Pauly et
 .)al., 2002; Christensen et al., 2003در هر
منطقه بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی و
كاركردهای مدیریتییك و یا چند مورد از شكلهای
تعریف شده ممكن است وجود داشته باشد .هرچه
نقصانهای مدیریتی و عدم اطالع از روند صیادی در
یك منطقه بیشتر باشد پیشبینی وضعیت ذخایر
دشوارتر خواهد بود .چنانچه به مجموعه فوق تغییرات
اقلیمی نیز اضافه شود پیشبینی نتایج مشكلتر خواهد
شد .ارزیابی اشتباه و غیر علمی از وضعیت ذخایر و یا
نادیده انگاشتن قوانین و مقررات صیادی سرانجام به
كاهش ذخایر منجر خواهد شد و این موضوعی است
كه در بسیاری از مناطق جهان اتفاق افتاده و یا در
حال وقوع است.
ماهی شوریده ( )O. ruberیكی از گونههای
مرغوب خلیج فارس میباشد كه صید آن با تورهای
گوشگیر مونوفیالمنت انجام میشود .این ماهی با
تورهای ترال كف در دوره صید میگو نیز صید
میشود .صید ضمنی تورهای میگوگیر در مناطق نیمه
گرمسیری و گرمسیرییكی از مشكالت مدیریت
شیالتی میباشد .این مناطق دارای ذخایر مركب بوده
و ابزار صید به شكل انتخابی عمل نمیكنند ولی
درصد صید ضمنییا غیر انتخابی عملی نكردن دامهای
صیادی متفاوت است .یكی از ابزارهای صید كه صید
ضمنی آن بسیار زیاد میباشد تورهای ترال كف است.
در آبهای خلیج فارس صید ضمنی تورهای ترال
میگو قابل توجه بوده و به دلیل همزمانی فصل صید
میگو و حضور نوزادان سایر آبزیان در منطقه ،زیان
حاصل از صید این نوزادان قابل توجه میباشد .در

آبهای استان بوشهر صید میگو در ماههای مرداد و
شهریور و هم زمان با فراوانی نوزادان ماهی شوریده
Niamaimandi
&
انجام میشود (
 .)Khoshidian,1993طی تحقیقی كه بر روی صید
ضمنی قایقهای ترالر میگوگیر انجام شده است،
نوزادان ماهی شوریده در اندازهای 12تا 18
سانتیمتری و با میانگین طولی  15/1سانتیمتریكی از
گونههای صید شده در ترالرهای میگوگیر بودهاند
( .)Niamaimandi, 1997در تحقیقی كه توسط
 )2017( Paighambari & Daliriانجام شده است،
تعداد آبزیان صید ضمنی در آبهای بوشهر  42گونه و
در آبهای هرمزگان  41گونه بوده است .در این
تحقیق میانگین طولی ماهی شوریده صید شده كمتر
از  30سانتیمتر بوده است .نتایج سایر تحقیقات انجام
شده ( & Daliri et al., 2012; Paighambari
 )Daliri, 2012نیز نشاندهنده صید گونههای نابالغ
در تورهای ترال میگو در آبهای ایرانی خلیج فارس
میباشد .با وجود همه مشكالتی كه در صید قایقهای
میگوگیر دیده میشود ،چنین روش صیدی هم اكنون
نیز در آبهای  3استان جنوبی ،هرمزگان ،بوشهر و
خوزستان در جریان است.
اطالع از وضعیت ذخایر دریایی با روشهای
مختلفی از جمله تخمین مرگومیر ،توده زنده و
محاسبه پارامترهای زیستی انجام میگیرد .دادههای
مربوط به هر گونه بایستی طی سالهای مختلف
محاسبه و مقایسه شود تا روند وضعیت ذخیره
مشخص گردد .هرچه تعداد تخمینها و اطالعات
مربوط به یك آبزی بیشتر باشد ،مدیریت بهرهبرداری
از آن به روش علمیتری انجام میشود و پیشبینی
وضعیت ذخیره نیز آسانتر صورت میگیرد .بیشتر
مطالعاتی كه بر روی ماهی شوریده در آبهای شمالی
و جنوبی خلیج فارس انجام شده مربوط به سالهای
دور میباشد ( ;Niamaimandi, 1993
.Niamaimandi, 1990; Nasir, 2000; Kamali
 .)et al., 2006آخرین تحقیق در خصوص ماهی
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شوریده در آبهای استان خوزستان مربوط به دادههای
سالهای  1379-88میباشد ( Eskandari et al.,
 .)2012در آبهای استان بوشهر تحقیق در مورد
پارامترهای زیستی رشد و مرگومیر ماهی شوریده
مربوط به بیش از  15سال پیش از انجام تحقیق حاضر
است ( .)Niamaimandi et al., 1996هدف این
تحقیق تخمین و محاسبه پارامترهای مرگومیر و رشد و
ارزیابی ذخایر ماهی شوریده در آبهای خوزستان و
بوشهر میباشد .با توجه به عدم موانع اكولوژیكی بین
آبهای بوشهر و خوزستان ،این گونه تحت عنوان یك
جمعیت مورد بررسی قرار داده شده است.
مواد و روشها
در ماههای فروردین تا اسفند 1392ماهی شوریده از
مناطق تخلیه صید كه در شكل  1نشان داده شده است
به شكل تصادفی نمونه برداری و فراوانی طولی (طول
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چنگالی) آنها ثبت گردید .جهت تعیین تعداد و دستهبندی
طولهای ثبتشده از فرمول زیر استفاده شد.
)I = (X2-X1)/(1+3.322logN
() 1
در فرمول فوق  Iتعداد گروههای طولی X2 ،اندازه
بزرگترین ماهی مشاهده شده در صید X1 ،اندازه
كوچكترین ماهی و  Nتعداد مشاهدات میباشد .بر
اساس دادههای طولی و فرمول ارائه شده گروههای
طولی در دستههای  3سانتیمتری قرار داده شدند.
تجزیه و تحلیل اطالعات طولی بهوسیله برنامه
FiSATانجام گردید (.)Gayanilo et al., 1995
پارامترهای رشد با استفاده از برنامه ELEFAN 1
محاسبه گردید.
سن در طول صفر ( )t0با فرمول زیر محاسبه شد
(.)Pauly, 1979
(ln(-t0)= -0.392-0.275×ln L∞-1.038×k )2

شكل  .1مناطق نمونهبرداری ماهی شوریده ( )O. ruberدر آبهای شمالی خلیج فارس
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با استفاده از منحنی صید كه در آن فراوانی طولی
به فراوانی سنی تبدیل گردیده است میزان مرگومیر
كل ( )Zمحاسبه گردید .مرگومیر طبیعی ( )Mنیز به
شرح زیر محاسبه گردید (.)Pauly, 1980
= Log10M
() 3
×–0/0066 – 0/279× Log10 L∞+ 0/6543
Log10 K + 0/463× Log10T
در فرمول فوق ∞ Lطول مجانب محاسبه شده از
منحنی صید K ،ضریب رشد سالیانه و  Tمیانگین
درجه حرارت در منطقه مورد بررسی است كه با
استفاده از منابع موجود ( Niamaimandi et al.,
 26 )2003; Izadpanahi, 2007درجه سانتیگراد
در فرمول قرار داده شده است.
جهت محاسبه مرگومیر صیادی ) (Fاز فرمول
زیر استفاده شده است.
F=Z–M
() 4
دو پارامتر مرگومیر صیادی در نقاط بیولوژیكی
محدود ( )Flimitو بهینه ( )Foptبا استفاده از
فرمولهای زیر محاسبه گردید (.)Patterson, 1992
Fopt = 0.5 M
() 5
Flimit = 2/3 M
() 6
طول ( )Loptو سن بهینه ( )Toptبا استفاده از
فرمولهای زیر محاسبه گردید (.)Beverton, 1992
))Lopt = L∞ × (3 / (3 + M/K
() 7
Topt = t0 – ln(1 – Lopt / L∞) / K
() 8

نتایج
ماهی شوریده در گروههای طولی  11تا  50سانتیمتر
دیده شد .بر اساس گروهبندی طول چنگالی ثبتشده
در طول یك سال بررسی رشد سالیانه ( )Kو طول
مجانب (∞ )Lبا استفاده از برنامه ELEFAN1
بهترتیب برابر با  1/1در سال و  52/5سانتیمتر
تخمین زده شد (شكل .)2
با توجه به فرمول پائولی ( )1979سن در طول
صفر ماهی شوریده به شرح زیر محاسبه گردید.
=)ln(-t0
() 9
-0/392-0/275×ln52/5-1/038×1/1= -0/34
طول بهینه ( )Loptو سن بهینه ( )Toptبه شرح زیر
محاسبه شد.
=Lopt
()10
35/5سانتیمتر =))52/5 × 3/(3+1/57/1/1
()11

=Topt
1/3سال=-0/34-ln(1-35/5/52/5)/1/1

مرگومیر طبیعی بر اساس فرمول پائولی برابر با
 1/57در سال به شرح زیر محاسبه گردید.
= Log10 M
()12
×-0/0066 – 0/279×Log1052/5 + 0/6543
Log101/1 + 0/4634×Log1026= 1/57

شكل  .2تخمین پارامترهای رشد ( )L∞= 52.5cm, K= 1.1year-1ماهی شوریده ()O. ruber
در آبهای شمالی خلیج فارس ،خوزستان و بوشهر (.)1392
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مرگومیرصیادی با استفاده از نتایج پارامترهای
رشد طول مجانب ( )52/5و ضریب رشد سالیانه ()1/1
و رسم منحنی صید برابر با ( 3/42 )0/34-7/17در
سال محاسبه گردید.

شكل  .3آنالیز منحنی صید ماهی شوریده ( )O. ruberو
محاسبه مرگومیر كل ( )Zدر آبهای شمالی خلیج فارس،
خوزستان و بوشهر ()1392

با توجه به نتایج مرگومیر كل و طبیعی میزان
مرگومیر صیادی برابر با  1/85در سال محاسبه گردید.
1/85سال(F= Z-M= 3/42-1/57= )13
نتایج مرگومیر صیادی در نقاط بیولوژیكی محدود
( )Flimitو بهینه ( )Foptبه شرح زیر میباشد.
0/5 ×1/57= 0/78سال(Fopt = )14
2/3×1/57 = 1/04سال(Flimit= )15
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میزان صید در آبهای بوشهر و خوزستان در 10
سال اخیر ( )1383-92از سال  1383تا  1388دارای
روند صعودی بوده و از  4166تن در هر دو منطقه به
 6685تن رسیده است (شكل  .)4طیسالهای  79تا 92
میزان صید از حدود  3400تن تا  3900تن در نوسان
میباشد .در همه سالها میزان صید در آبهای
خوزستان بیشتر از بوشهر است و از حداكثر  5400تن در
سال  1387تا حداقل حدود  2500تن در سال  1390در
نوسان میباشد .در آبهای بوشهر بیشترین میزان صید
حدود  1600تن در سال  1386و كمترین آن  476تن در
سال  1392ثبت شده است ( Annual statisc of
.)Shilat, 2000-2010 and 2011-2013
الگوی نسل جدید با استفاده از برنامه
 ELEFAN2رسم شده است .شكل  5نشان می دهد
كه نسل جدید ماهی شوریده داراییك دامنه فراوانی در
ماههای شهریور تا آذر بوده و بیشترین فراوانی
( )%21/2در شهریور ماه میباشد.
بر اساس نتایج آنالیز كوهورت در شكل  6و جدول 1
میزان مرگومیر صیادی محاسبهشده در تورهای
انتظاری بین  0/0021تا  0/21در سال میباشد .بیشترین
میزان صید در طول  35تا  47سانتیمتری انجام
میگیرد .در طولهای ذكر شده مرگومیر صیادی در
محدوده  0/10تا  0/21میباشد (شكل  5و جدول .)1

شكل  .4میزان صید ماهی شوریده ( )O. ruberدر آبهای بوشهر و خوزستان ()1383-92
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شكل  .5نسل جدید ماهی شوریده ( )O. ruberدر آبهای شمالی خلیج فارس ،خوزستان و بوشهر ()1392

شكل  .6آنالیز طولی كوهورت ماهی شوریده ( )O. ruberدر آبهای شمالی خلیج فارس ،خوزستان و بوشهر ()1392
جدول  .1آنالیز طولی جمعیت ماهی شوریده ( )O. ruberدر
آبهای شمالی خلیج فارس ،خوزستان و بوشهر ()1392
طول چنگالی
(سانتیمتر)
11
14
17
20
23
26
29
32
35
38
41
44
47
50

صید
(تعداد)
17
26
42
36
44
69
132
259
555
956
811
763
493
0.00

مرگومیر صیادی
(سال)
0/0021
0/0033
0/0055
0/0049
0/0062
0/0102
0/0207
0/0431
0/10
0/19
0/18
0/21
0/10
0/10

بحث و نتیجهگیری
در تحقیقی كه در سالهای  1369و  70در آبهای
بوشهر انجام شده است طول مجانب ماهی شوریده به
ترتیب  50و  56سانتیمتر و ضریب رشد به ترتیب
 1/95و  1/5در سال محاسبه شده است
( .)Niamaimandi et al., 2003در مطالعه دیگری
ضریب رشد و طول مجانب محاسبه شده به ترتیب
 0/48در سال و  58/5سانتیمتر گزارش شده است
( .)Taghavi Motlagh et al., 2005در آبهای
خوزستان طول مجانب  46/6سانتیمتر و ضریب رشد
 0/43در سال تخمین زده شده است
( .)Parsamanesh, 1993طول مجانب و ضریب
رشد محاسبه شده در آبهای هرمزگان به ترتیب
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 61/5سانتیمتر و  0/32در سال بوده است ( Kamali

 .)et al., 2006در ناحیه دیگری از شمال خلیج
فارس ،آبهای كویت ،ضریب رشد و طول مجانب
ماهی شوریده به ترتیب  0/39در سال و  59سانتیمتر
تخمین زده شده است ( .)Al-Matar, 1993نتایج
حاصل از پارامترهای رشد در تحقیق اخیر و مقایسه
آن با سایر تحقیقات انجام شده ،نشاندهنده نزدیك
بودن نتایج مطالعه اخیر با سالهای  1369و  1370در
آبهای استان بوشهر ،و تفاوت آن با نتایج گرفتهشده
در آبهای هرمزگان و خوزستان میباشد .در آبهای
هرمزگان این گونه دارای ضریب رشدی كند و رشد
بیشتری نسبت به دو منطقه خوزستان و بوشهر است.
كمترین ضریب رشد در ماهی شوریده آبهای كویت
دیده میشود .با توجه به این نتایج ماهی شوریده در
آبهای هرمزگان و كویت عمر طوالنیتری نسبت به
آبهای بوشهر و خوزستان دارد.
طول ( )Loptو سن بهینه ( )Toptمناسبترین طبقه
طولی و سنی است كه آبزی بیشترین تولید تخم را
داراست ( .)Beverton, 1992در تحقیق حاضر دامنه
طولی نمونههای صیدشده  11تا  50سانتیمتر بوده
است .طی سالهای  1379-80دامنه طولی ثبتشده
در آبهای استان بوشهر  11-60سانتیمتر گزارش
شده است (.)Taghavi Motlagh et al., 2005
نتایج حاصل از طول و سن بهینه تحقیق حاضر ،نشان
می دهد كه بهترین سن زادآوری ماهی شوریده در
 1/3سالگی ( 15ماهه) و طول  35/5سانتیمتری
است .آنالیز منحنی صید نشان میدهد ،ماهیان
شوریدهای كه حدود حدود  1/5سال سن دارند بهطور
كامل با تورهای گوشگیر مورد استفاده در منطقه
صیدمیشوند .بیشترین میزان صید (تعداد) در طول 38
سانتیمتری انجام میگیرد .این نتایج نشان میدهد
كه صید در مرز رسیدن به سن بلوغ انجام میشود .از
طرفی دیگر در تحقیق اخیر میزان مرگومیر صیادی
برابر با  1/85میباشد كه از مرگومیر در نقاط
بیولوژیكی محدود ( )1/04و بهینه ( )0/78بیشتر است.
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میزان بهرهبرداری باالتر از مرگومیر صیادی محدود
و بهینه نشان میدهد كه ذخایر آبزی در حال كاهش
میباشد (.)Patterson, 1992
كاهش ذخایر این آبزی در آمار صید نیز مشاهده
میشود .بر اساس آمار موجود ،صید از سال  1378تا
 1392در منطقه مورد بررسی روند نزولی داشته است
( Annual Statisc of Shilat, 2000-2010 and
 .)2011-2013بر اساس مطالعاتی كه در تخمین
ذخایر آبزیان منطقه انجام شده است ( Valinasab,
 ،)2013ذخایر ماهی شوریده در اعماق و مناطق
مختلف دارای نوساناتی بوده است .بیشترین میانگین
 CPUAماهی شوریده در آبهای خلیج فارس
طیسالهای  1382و  1384در اعماق  20تا  30متر
ولی در سالهای 1386و  1390در اعماق  30تا 50
متر گزارش شده است ( .)Valinasab, 2013میزان
توده زنده این آبزی در سال  1392در آبهای
خوزستان و بوشهر  159/2تن برآورد گردیده و
بیشترین تجمع ماهی شوریده در آبهای دوحه دیلم
تا بردخون بوده است .تجمع آبزی در محدوده های
جغرافیایی خاص باعث افزایش تالش صیادی شده و
این موضوع بر روند كاهش ذخایر سرعت می بخشد.
نسل جدید ماهی شوریده در ماههای شهریور تا
آذر در منطقه مورد بررسی دیده میشود .در منحنی
الگوی نسل جدید دو فرض وجود دارد -1 ،همه
نمونههای مشاهده شده در صید از معادله رشد ون-
برتاالنفی پیروی میكنند و  -2در یكی از ماههای سال
میزان نسل جدید معادل صفر است (.)Pauly , 1987
در تحقیقی كه بر روی تورهای ترال میگو در آبهای
بوشهر انجام گرفته ،گزارش شده كه  1/5درصد صید
ضمنی قایقهای میگوگیر در آبهای الور ساحلی
شامل نوزادان ماهی شوریده در اندازههای 6-18
سانتیمتر (طول چنگالی) میباشد ( Niamaimandi,
 .)1997این تحقیق در محدوده كوچكی از ساحل و
در ماههای صید میگو در منطقه (مرداد و شهریور)
انجام شده كه همزمان با ورود نسل جدید در آبهای

1397  تابستان، پیاپی بیست و پنجم، شماره اول، سال هفتم،مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی

 ممنوعیت و.میزان زادآوری بیشتری خواهد داشت
ایجاد مناطق حفاظتشده در ساحل در زمان آزادی
 شهرستان بوشهر،صید میگو به خصوص سواحل دیر
و بحر كانسر كه تالش صیادی قایقهای میگوگیر
 به افزایش صید ماهی شوریده در دریا،بیشتر میباشد
.و حفظ ذخایر آن كمك می نماید
سپاسگزاری
این مقاله بر اساس دادههای جمعآوریشده توسط
.آمارگیری در مناطق تخلیه صید انجام شده است
نویسندگان مقاله از كلیه مسئولین و افرادی كه در
 تشكر و،نمونهگیری و ثبت آمار مشاركت داشتهاند
.قدردانی مینمایند
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 چنانچه آمار یادشده به كل منطقه.مورد مطالعه است
تعمیم داده شود اثرات منفی چنین صیدی بر ذخایر
 چنانچه این آمار در.شوریده در دریا قابل توجه میباشد
 به شكل تجمعی باعث،هر سال ثابت در نظر گرفته شود
.كاهش ذخایر در یك دوره طوالنی تر خواهد گردید
 صید ماهی شوریده در،بر اساس نتایج این تحقیق
گروههای طولی و سنی مرزی قرار گرفته است و این
موضوع نشاندهنده فشار صید بر نمونههای جوان
 افزایش اندازه چشمههای تور شوریدهای.است
 سانتیمتر میتواند به كاهش فشار1 گوشگیر به میزان
بر نسل جوان و افزایش طول و سن آبزی و در نتیجه
 در یك دوره.به بازسازی ذخیره آبزی كمك نماید
طوالنی این آبزی به سن و طول بیشتری رسیده و
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