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  چكيده
وزن و  - در اين تحقيق پويايي جمعيت ماهي شانك زرد باله شامل پارامترهاي رشد و ضرايب مرگ و مير، رابطه طول

برداري  برداري اين گونه در منطقه غرب استان هرمزگان مورد بررسي قرار گرفت. نمونه همچنين وضعيت فعلي بهره
، از 90لغايت تير  89صورت ماهانه طي دوره يك ساله از مرداد  ي بندر عباس، بندر لنگه و قشم به از سه مركز تخليه

ي طول چنگالي و وزن كل ماهي  صورت تصادفي انجام شد. رابطه هاي فوق و به صيد تجاري تخليه شده به ايستگاه
پائولي اختالف  tدست آمد كه آزمون  به=b  86/2محاسبه شد و مقدار  =0/03FL2/861 W صورت شانك زردباله به

دهد  ) كه نشان مي<05/0Pدرصد نشان نداد ( 95در سطح  3) و عدد b )86/2داري را بين مقدار محاسبه شده  معني
) پارامتر ∞L نهايت ( كند. پارامترهاي رشد برتالنفي، طول بي ماهي شانك زرد باله از الگوي رشد ايزومتريك تبعيت مي

  II FISAT هاي موجود در برنامه ستفاده از فرمول ون برتالنفي و روش) با اt0) و سن در طول صفر (Kرشد (
 =5/9tmaxمقدار  ـ سال محاسبه گرديد.با محاسبه طول عمر،52/0در سال و  29/0سانتيمتر،  05/43ترتيب برابر با  به

كل، طبيعي و محاسبه گرديد. همچنين مقادير مرگ و مير  φ′ (73/2دست آمد و شاخص فاي پريم مونرو ( سال به
محاسبه شد كه  41/0) برابر با Eبرداري ( در سال محاسبه شد.ضريب بهره 47/0و   69/0،  16/1ترتيب  صيادي به
برداري  ي الگوي بهره ي مورد بررسي است. محاسبه باله در منطقه برداري بهينه از ذخاير گونه شانك زرد بيانگر بهره

 38شود (بيش از  هاي غير استاندارد صيد مي از شانك ماهيان در اندازه فعلي شانك ماهيان نشان داد كه بخش مهمي
 تن تخمين زده شد. 352باله در اين تحقيق برابر با  براي ماهي شانك زرد MCYدرصد فراواني طولي). 

 ، پويايي جمعيت، فراواني طولي، خليج فارس.Acanthopagrus latusشانك زردباله :كلمات كليدي
  

  91- 1391/8/98 تابستان/ 10شناسي/ سال سوم/ شماره  اقيانوس



  ...در  Acanthopagrus latusپناهي بزاز و همكاران / تخمين پارامترهاي رشد و ضرايب مرگ و مير ماهي شانك زردباله 

92 

  
  مقدمه. 1

است  2ماهيان مهم خانواده شانك هاي از گونه 1شانك زردباله
پروري داراي اهميت تجاري و  آبزي لحاظ شيالتي و كه به

ج فارس خلي ي اقتصادي در كشورهاي آسياي شرقي و حاشيه
شوند و  يافت مي ماهيان در مناطق معتدله و استوايي است. شانك

آبي گرم است  ي ها در سواحل و فالت قاره، جايي كه جريان
) محسوب هرمافروديت (دو جنسيعنوان  بهساكن هستند و اغلب 

شانك زردباله  ي ). گونهBromageand Roberts, 2001(شوند مي
  ). 1376(حسيني،  شود خور محسوب مياز ماهيان گوشتخوار و پر

هاي مختلفي از جمله ترالو قالب دستي صيد  اين گونه با روش
 )Carpenter et al., 1997(شود مي

تن  1/758 ميزان به ، 82توده شانك زردباله در سال  ميزان زي
اين ميزان در سال  ).1384(ولي نسب و همكاران،  گزارش شد

تن در  6/1055 معادل ، 87سال تن و در  5/649 برابر با ،84
نسب و همكاران،  (ولي هاي خليج فارس تخمين زده شد آب

، لزوم بيشتر بررسي توده ، كه اين نوسانات در ميزان زي)1390
  دهد. زيابي ذخاير اين گونه را نشان ميار

با در نظر گرفتن شانك زردباله ماهيان  د شانكميزان صي
تن و در  2731برابر با هاي ايران  غالب، در آب ي عنوان گونه به

گزارش شده  1389تن در سال  225 معادل هاي هرمزگان آب
 ـ (اداره آمار و اقتصاد صيد سازمان شيالت ايران است
نه و اهميت اقتصادي اين گو ي اين اعداد نشان دهنده .)1390سال

 د.برداري از ذخاير آن هستن لزوم مديريت پايدار در بهره
، مانند هايي يري، ارزيابي ذخاير با دشواريرمسدر نواحي گ

در اي و مشكل تعيين سن روبرو است. در حالي كه  تنوع گونه
. بنابراين هاي رشد و توقف رشد وجود دارند فصل مناطق معتدله

ي در مقايسه با مناطق معتدله تعيين سن در مناطق گرمسير
ن تعيين سن در اي .)SparreandVenema, 1998( تر است دشوار
. شود اغلب با استفاده از تحليل فراواني طولي انجام مي مناطق

برداري از  بر اين فرض استوار است كه نمونه فرآيند فراواني طولي
گيرد. در  هاي سني را در بر مي هاي طولي، تعدادي از كالس داده
جهت  II FISATافزارهاي متعددي از جمله هاي اخير نيز نرم سال

——— 
1 Acanthopagrus Latus 
2 Sparidae 

اني طولي وتخمين پارامترهاي رشد وان هاي فراو ليل دادهتح
 .)Guoping, 2009( برتالنفي مورد استفاده قرار گرفته است

استفاده براي تجزيه و تشخيص ترين روش مورد  گسترده
هاي فراواني طولي، استفاده از نرم افزار  هاي رشد از نمونه الگو

ELEFAN  استبراي تشخيص نماها(Pauly and david, 1981)  .
هاي ديگري براي برآورد  از برنامه ، اخيراELEFANًار در كن

 MULTIFANو  LFDAهاي طولي مانند  ضرايب رشد از داده
  .)Fournier et al., 1990. (شود استفاده مي
با استفاده از اطالعات مربوط به  K)و  ∞Lهاي رشد ( پارامتر

كمك معادله وان برتالنفي بر اساس طول و  بهتوزيع فراواني طولي 
  .(King, 1995) گردد محاسبه مي سن

Sybrand Alexander Hesp با مطالعه بر روي  2003ال در س
 مرگ و ميرنرخ  ،گونه در غرب سواحل استراليا شناسي اين زيست

  را گزارش نمود.ها  آن
توان طول و وزن با  ي ) تغذيه و بررسي رابطه1376حسيني (

را  بوشهر ي در منطقه latus .Aباله  باروري را در ماهي شانك زرد
  .مطالعه كرد

) تمايز جمعيت ماهي شانك زردباله را در 1379باقرتجريشي (
و  Hussain .مورد بررسي قرار داد هاي خوزستان و بوشهر آب

Abdullah  با مطالعه بر روي رابطه و پارامترهاي  1997در سال
 را bو  aهاي كويت ميزان  طول و وزن اين گونه از ماهيان در آب

  .گزارش نمودند
، با هدف تخمين پارامترهاي رشد، مرگ و مير و تحقيق حاضر

عه سعي دارد مورد مطال ي برداري اين گونه در منطقه ضريب بهره
برداري بهينه به حفظ ذخاير اين گونه كمك  با تعيين ميزان بهره

  كند.

 ها روش. مواد و 2

بندرلنگه و عمليات بيومتري در سه مركز تخليه بندرعباس، 
و در  1389ـ90 هاي از سال ماه 12قشم در استان هرمزگان طي 

عدد ماهي شانك زردباله كه با  100هر ماه بر روي حداقل 
تورگوشگير صيد شده بودند، انجام  هاي قالب و گرگور و روش

ها توسط تخته بيومتري با دقت يك  نمونه شد. طول چنگالي
ال با دقت يك از ترازوي ديجيتمتر و وزن آنها با استفاده  سانتي

  گيري شد. گرم اندازه
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ي  ها محاسبه و كه براي محاسبه ي طول چنگالي و وزن نمونه رابطه
  (King, 1995).  ) استفاده گرديد1( رابطه طول و وزن از رابطه

)1                 (                                            W= aLb   

  :ن رابطهدر اي كه
W ،وزن ماهي به گرم :Lمتر،  : طول موجود به سانتيa مقدار :
هاي  است. ابتدا داده در اين تحقيق تواني ي : نماي معادلهbثابت، 

مترطبقه بندي  سانتي 2با فاصله طوليبر اساس فرمول ارائه شده 
ي  نشان دهنده N ،در اين فرمول .)K=1+3/332log N( شدند

  .)Biswas, 1993(تعداد كل مشاهدات است 
از مدل الفان  K)و  ∞Lهاي رشد ( ي پارامتر سپس براي محاسبه

محاسبه   kمقدار Kscanاستفاده شد. در اين روش ابتدا به كمك 
عدد  تعيين گرديد.آنگاهاز روش پاول ودرال  ∞Lسپس  شد و

 k تا ميزان نهايي داده شد در روش شفرد قرار دست آمده هب
  .)(SparreandVenema, 1998 دست آيد هب

 تجربي پائولي  ي سن در طول صفر از رابطه ي براي محاسبه
  :(Pauly, 1983) استفاده شد )2(

Log (-t0) = - 3922/0  – 2752/0  Log L∞ - 038/1  Log K  )2(  

  در اين فرمول:
L∞ : .سن ماهي در طول صفر استt0 نهايت، و  : طول بيKضريب رشد : 

  است.
النفي استفاده شد. اين مدل در تحقيق حاضر از مدل رشد برت

تواند طيف  ي، مييكلوژبر مبناي اصول فيزيو دليل بنا شدن به
 وان برتالنفي ي معادله .وسيعي از موجودات آبزي را پوشش دهد

  :(King, 1995)  صورت زير است ) بر اساس طول و سن به3(

)3         (                                 Lt= L∞ [1-exp (-K(t-t0))]  

:  Kنهايت،  : طول بي∞t ،Lدر سن  : طول ماهيLtكه در آن 
  : سن در طول صفر است.t0: سن ماهي، tضريب رشد,

كه   ي رشد وان برتالنفي شامل دو مزيت مهم است: اول اين معادله
ي رشد اكثر ماهيان باشد و دوم آن  تواند انعكاس دهنده اين معادله مي
هاي ارزيابي ذخاير قابل استفاده است، براي مثال ضريب  كه در مدل

k توان آن را  بيانگر سرعت رسيدن به حداكثر طول بدن است و مي

ديگر ضرايب مربوط مانند مرگ و  ماهي و احتماالً گيبه مدت زند
  .)SparreandVenema, 1998مير مرتبط دانست (
رشد ون  ي از طريق معادله t0و   L∞ , Kپس از محاسبه

و  محاسبه شد Lt مقدارتا ....،  0از  tبرتالنفي و قرار دادن مقادير 
گرديد را ترسيم  مربوطنمودار Excelسپس با استفاده از نرم افزار 

 2و محور عمودي را طول 1كه در اين نمودار محور افقي را سن
آن بتدريج با  دهد و نتيجه منحني اين است كه انحناي تشكيل مي

با خطي موازي محور افقي  يابد و در جايي افزايش سن كاهش مي
توان تعيين كرد  در آنجا با استفاده از منحني مي شود كه مماس مي

  د رسيد.هطول بي نهايت خوا كه ماهي در چه سني به
ي آن به قرار زير  ) كه معادله4( مدل رشد برتالنفي سرانجام

  .)king,1995( براي گونه مذكور ترسيم شد ،است

)4 (                                                   Lt= L∞ [1-exp(-K(t-t0))]  

Lt:  ماهي در سن طولt ،L∞ :  نهايت،  بيطولK رشد: ضريب ،t سن :
  سن در طول صفر است.:  t0ماهي،
ن گونه اي ي دست آمده هاي رشد به شاخص  ي منظور مقايسه به
به  (’Φ)از آزمون فاي پريم مونرو ،)kو  ∞L(ي مورد نظر  منطقه در

  .(Pauly and Munro, 1984)استفاده شد  )5شرح زير (

)5                                              ( Φ’= log K+2 log L∞  

فاي پريم و : ضريب رشد، Kنهايت،  : طول بي ∞Lكه در آن
  است.  : شاخص رشد(’Φ)مونرو

 ) استفاده شد6( زيرطول عمر از فرمول  ي براي محاسبه
)(Pauly, 1983.    

)6                                                          (tmax= t0+ 3/k 

= tmaxو  : سن در طول صفر،t0: ضريب رشد، K طوري كه به
  است. طول عمر

) با استفاده از منحني خطي صيد (اطالعات Zمرگ و مير كل (
   ):7( صورت زير است ي اين منحني به طولي) برآورد گرديد. معادله

——— 
1 Age 
2 Length 
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)7(                                                    Ln [f / dt] = a –Z.t 

  از رابطه (M)در اين تحقيق براي محاسبه مرگ و مير طبيعي 
) عالوه بر 8( استفاده شد. اين معادله (Pauly, 1980)تجربي پائولي

  .ازمند ميانگين دماي ساالنه آب استني ،هاي رشد پارامتر

LogM=- 0066/0 - 279/0 LogL∞+ 06543/0 LogK+ 4634/0 LogT )8(  

 Zمرگ و مير كلاز كسر نمودن F ضريب مرگ و مير صيادي
آن  ي رابطه ) كه9( شود محاسبه ميM  از مرگ و مير طبيعي

  . (Sparre and Venema , 1998)صورت زير است هب

)9(                                                               F= Z-M 

بر  F از تقسيم مرگ و مير صيادي )E )10برداري  ضريب بهره
  .شود حاصل مي Z  مرگ ومير كل

)10  (                                                              E=F/Z  

(طول مجاز صيد) شانك  با استفاده از طول استاندارد صيد
 الگوي 1389باله و ميزان صيد شانك ماهيان در سال  زرد
ي هرمزگان محاسبه و  برداري فعلي ماهي شانك در منطقه بهره

 ترسيم گرديد. نمودار آن
قابل برداشت اين گونه با استفاده از ميانگين  )MCYميزان ثابت (

  .) محاسبه گرديد11( گيري فرمول زير كار ي صيد و به چند ساله

)11(                                                        MCY= cYav 

Yav: ميانگين صيد در طول زمان مشخصي است همچنينC . 
ضريبي است كه در ارتباط با شرايط و وضعيت محيط است و 

بسته به مقدار مرگ  cبه مرگ و مير طبيعي وابسته است. ميزان 
 Ministry of New Zealand( شود و مير طبيعي مشخص مي

Fisheries, 2002.(  

  نتايج .3

باله  شانك زرد قطعه ماهي 1030در اين تحقيق در مجموع 
ها  بزرگترين و كوچكترين ماهي طول چنگالي .شد سنجي ستزي

 1گيري شد. جدول  اندازه سانتي متر 15و  41برابر با ترتيب  هب
دست آمده براي اين گونه را نشان  هساير اطالعات طولي و وزني ب

  دهد. مي

هاي  در آب 1389 -90باله در سال  شانك زرد اطالعات طول و وزن ماهيـ 1 جدول
  غرب استان هرمزگان

 انحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل تعداد 

 98/4 56/25 41  15 1030 طول چنگالي(سانتي متر)

 43/263 29/532 1055 116 1030 وزن (گرم)

            

 ي تواني رابطه ي استفاده از معادله با bو شيب خط  aضريب 
برقرار  861/2FL037/0= W رابطه محاسبه گرديد كه طول و وزن

 ).1 دست آمد (شكل هب b= 861/2 مقدار بر اين اساس است و
 bداري را بين مقدار محاسبه شده  پائولي اختالف معني tآزمون 

) كه <05/0P(درصد نشان نداد  95در سطح  3) و عدد 86/2(
باله از الگوي رشد ايزومتريك  بيانگر آن است كه ماهي شانك زرد

  كند. تبعيت مي

  
در  شانك زردبالهقطعه ماهي  1030و وزن طول چنگالي  ي رابطه ـ1 شكل
  )1389-90سواحل استان هرمزگان (ي  ها آب

قطعه  1030هاي طولي حاصل از بيومتري  ق دادهدر اين تحقي
 2هاي طولي  ماهي شانك زردباله ثبت گرديد و در كالس

قابل مشاهده  2طور كه در شكل  بندي شد.همان سانتيمتري دسته
، 23هاي طولي  گونه در كالس اين ها براي بيشترين فراواني ،است

  .استمتر  سانتي 27و 25
 ∞L مقادير ،1 در تخمين پارامترهاي رشد به كمك روش الفان

دست  هدر سال ب 29/0متر و  سانتي 05/43برابر با ترتيب  به Kو 
ـ 52/0تجربي پائولي  ي آمد. سن در طول صفر به كمك رابطه

 يد.سال محاسبه گرد
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با استفاده از پارامترهاي رشد محاسبه شده و نيز سن در طول 
شرح  هباله ب شانك زرد صفرمنحني رشد ون برتاالنفي براي ماهي

 ).3زير ترسيم گرديد (شكل 

Lt= 05/43 [ 1 – exp ( 29/0- ( t + 52/0 ))] 

  
هاي سواحل  توزيع فراواني طول چنگالي ماهي شانك زردباله درآب ـ2 شكل

  هرمزگاناستان 

  
 هاي در آب شانك زردبالهماهي منحني رشد فون برتالنفي براي  ـ3 شكل

 )1389- 90استان هرمزگان ( سواحل

كمك رابطه تجربي پائولي  طول عمر ماهي شانك زردباله به
  سال محاسبه گرديد. 5/9

امترهاي رشد محاسبه شده (طول فاي پريم مونرو براي پار
محاسبه  73/2) 29/0ضريب رشد: متر،  سانتي 05/43نهايت:  بي

 گرديد.
در سال  16/1كمك منحني خطي صيد  ميزان مرگ و مير كل به

 ).1(نمودار  محاسبه شد ـ95/0با ضريب همبستگي 
 ي مرگ و مير طبيعي براي ماهي شانك زردباله طبق رابطه

هاي سطحي به  متوسط آب تجربي پائولي با در نظر گرفتن دماي
) برابر 1376(ابراهيمي و همكاران،  گراد تيدرجه سان 5/26ميزان 

 در سال و 47/0در سال محاسبه گرديد. مرگ و مير صيادي  69/0
  محاسبه شد. 41/0برداري معادل  ضريب بهره

  
  منحني خطي صيد جهت تخمين مرگ و مير كل ـ1 نمودار

توان درصد  برداري فعلي اين گونه، مي با تعيين الگوي بهره
فراواني طولي و وزني ماهيان زير اندازه استاندارد در صيد فعلي 
گونه مورد نظر در منطقه مورد بررسي را تعيين نمود كه در واقع 
  نشان دهنده وضعيت جاري صيد در طول سال در اين منطقه است. 

ك در استان هرمزگان با لحاظ برداري ماهي شان بهره الگوي
 1389و ميزان صيد اين گونه در سال   7/23طول استاندارد 
شود بخش  طور كه مشاهده مي ) همان4 (شكل محاسبه گرديد

د نشو هاي غير استاندارد صيد مي ان در اندازهمهمي از شانك ماهي
 درصد و براي فراواني 20كه اين مقدار براي فراوانيوزني بيش از 

 .درصد است 38بيش از طولي 
در سال، مقدار  69/0با توجه به ميزان مرگ و مير طبيعي 

تعيين شد. با ضرب اين عدد در  6/0معادل  2از جدول  Cعددي 
ماهي  MCYتن)،  588( ساله استان هرمزگان 10ميانگين صيد 

 Ministry( تن تخمين زده شد 352شانك زرد باله در اين تحقيق 

of New Zealand Fisheries, 2002.( 

 Mبراي مقادير تفاوت  Cمقادير عدد  ـ2جدول 
C M 
1 05/0 < 

9/0 15/0 – 05/0 

8/0 25/0 – 16/0 

7/0 35/0 – 26/0 

6/0 35/0> 
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  توزيع فراواني طولي و وزني ماهي شانك در استان هرمزگانـ 4 شكل

  گيري بحث و نتيجه .4

متفاوت در فصول هاي  دليل استفاده از تورهاي با چشمه به
هاي مختلف در آبهاي خليج فارس در منحني صيد براي گونه

فراواني طولي حالت انتخاب پذيري را شاهد نيستيم و 
كنيم و  متر را مشاهده مي سانتي 41تا  15ي طولي از  دامنه

قابل مشاهده است، حداكثر صيد در  2همچنان كه در شكل
متري انجام شده  انتيس 27و  25، 23هاي طولي برابر با  دامنه
 است.

دست  متر بهسانتي 56/25ميانگين طولي صيد شانك زردباله 
آمده كه نزديك بودن ميانگين طولي صيد به طول استاندارد 

تواند بيانگر اين موضوع باشد كه برداشت از ماهيان با طول  مي
 شود. تر از طول استاندارد در سطح قابل توجهي انجام ميپايين

 ,Biswasي تواني برقرار است ( وزن ماهي، رابطه بين طول و

ي  محاسبه شده در رابطه bو  aبر اين اساس ميزان  ).1993
ترتيب  باله در اين تحقيق به طول و وزن براي ماهي شانك زرد

پائولي اختالف  tاست. آزمون  861/2و  0379/0برابر با 
در  3) و عدد 86/2محاسبه شده ( bداري را بين مقدار  معني

آزمون پيرسون،  ).<05/0Pدرصد نشان نداد ( 95سطح 
همبستگي قطعي بين طول چنگالي و وزن را نشان داد 

)99/0r= ( دهد رشد اين ماهي در تمام ابعاد بدن  كه نشان مي
عبارتي همگون شود و به صورت يكسان انجام مي به

مقايسه نتايج ساير  3). جدول King, 1995(ايزومتريك) است (
  دهد.  ات با تحقيق فعلي را نشان ميتحقيق

  محاسبه شده در تحقيق حاضر با ساير تحقيقات bو  aمقايسه مقادير ـ 3جدول 
طول مورد 
 b a استفاده

مكان انجام 
 تحقيق

 منبع

 تحقيق حاضر هاي هرمزگان آب 037/0 86/2طول چنگالي

 Hussainand Abdullah, 1997 سواحل كويت 05/0 85/2طول استاندارد
 Mathews and Samue, 1991 سواحل كويت 02/0 79/2طول استاندارد
طول استاندارد

 (جنس نر)
98/2 02/0 

طول استاندارد  1376حسيني،  هاي بوشهر آب
 (جنس ماده)

76/2 04/0 

        
هاي  نه تنها در گونه bو aوزن، مقادير  ـ در رابطه طول

اوت دارند. يكديگر تفهاي يكسان نيز با  متفاوت، بلكه در گونه
توان به نوسانات فصلي، پارامترهاي  علت اين اختالف را مي

آوري  ماهي در زمان جمع يزيست محيطي، شرايط فيزيولوژيك
 نمونه، جنسيت، تغذيه و مراحل باروري ماهي نسبت داد

)Biswas, 1993(.  
نقش مهمي در تعيين ديگر  Kو ∞L محاسبه ضرايب 

ت يك گونه دارد و از سوي ديگر، پارامترهاي پويايي جمعي
شناختي و مطالعات انجام گرفته در خصوص  شناخت اوليه زيست

  ).Pauly, 1980افزايد ( آبزيان تا حدود زيادي بر دقت محاسبات مي
ترتيب  به 1كمك روش الفان در اين تحقيق به Kو  ∞Lميزان 

در سال محاسبه شد. با توجه به مقدار  29/0سانتي متر و  05/43
ي  ، اين ماهي در زمره ضريب رشد محاسبه شده براي اين گونه

). Jennings et al., 2002گيرد، ( ماهيان با رشد سريع قرار مي
محاسبه شده براي اين گونه در بخش جنوبي خليج  Kو ∞Lميزان 

گزارش  2/0و  5/44 برابر با ترتيب هاي كويت) به فارس (آب
دست  هكه با اعداد ب )Mathews and Samuel, 1991شده است (

بينهايت  طول ًاند.هرچند كه معموال كآمده از تحقيق حاضر نزدي
برداري، ميزان فشار  برداري، زمان نمونه با توجه به ابزار نمونه

 ي اي به نقطه خيره و عوامل زيست محيطي از نقطهصيادي بر ذ
ديگر متفاوت است و بر همين اساس ضريب رشد نيز كم و بيش 

  از نوساناتي برخوردار است.
گيرند  پارامترهاي رشد تحت تاثير درجه حرارت قرار مي 

)Jones, 1981گذاري شرايط محيطي نظير درجه  دليل تأثير ). به
حرارت، اكسيژن محلول، شوري و ساير عوامل محيطي ديگر بر 

ن، پارامترهاي رشد براي يك گونه در نقاط مختلف متابوليسم ماهيا
طور شاخص  ي غذايي قابل دسترس به متفاوت است. ميزان ذخيره

هاي دماي  گذارد. از طرف ديگر دگرگوني نهايت تاثير مي بر طول بي
نهايت  زيست محيطي، هم بر ضريب رشد و هم بر طول بي

لگاريتمي با  به طور Kآيد كه مقدار  نظر مي تاثيرگذار است و به
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يابد و از سوي ديگر از ميزان طول  افزايش دماي آب افزايش مي
نهايت به  شود، هر چند كه كاهش طول بي نهايت كاسته مي بي

 ,SparreandVenemaنسبت كمتر از افزايش ضريب رشد است (

ي واحد نيز ممكن  مقادير اين پارامترها حتي در يك منطقه .)1998
). همه King, 1995( حيطي متفاوت باشددليل تغييرات م است به

هاي گوناگون و  اين عوامل در كنار تراكم جمعيتي ذخيره، آلودگي
تواند ضرايب و  شناسي رفتاري جانور مي ها در بوم برخي دگرگوني

ها داللت دارد بر اين كه  نرخ رشد آن را دگرگون كند، كه همه اين
دليل  تواند به مي اختالف موجود در پارامترهاي رشد محاسبه شده،

  شرايط ذكر شده باشد.
سن در طول صفر از نظر بسياري از محققين  ي اگرچه محاسبه

شود  ان مفهومي مجازي در نظر گرفته ميعنو ست و بهسودمند ني
)SparreandVenema, 1998(، توان نمودار  اما بدون وجود آن نمي

. مقدار رشد برتاالنفي را از نقطه مناسب محور مختصات عبور داد
دست آمد، كه با نتايج  هسن در طول صفر در اين تحقيق منفي ب

گزارش شده براي اين گونه در بخش جنوبي خليج فارس 
بيانگر  پارامترهاي كويت) مطابقت دارد. مقدار منفي براياين  (آب

د سريعتري اين است كه اين گونه در مرحله الروي داراي رش
  ).King, 1995( ي بلوغ است نسبت به مرحله

كمك  طول عمر ماهي شانك زردبالهيا حداكثر سن اين ماهي به
سال محاسبه گرديد، كه علت اختالف آن  5/9رابطه تجربي پائولي 

 ـ92/0و  k= 16/0( 6/8هاي كويت به ميزان  ي حاصل از آب با نتيجه
 =t0ي محاسباتي طول عمر تحت تاثير ميزان  ) در اين است كه رابطه

  ).Gulland, 1991در طول صفر است (ضريب رشد و سن 
هاي مختلف از الگوي رشد يكسان  هاي يكسان در مكان گونه

برخوردارند و اين بدين معني است كه فاي پريم آنها يكسان 
فاي پريم مونرو براي  .)SparreandVenema, 1998( است

دست آمد كه در  هب 73/2 برابر با پارامترهاي رشد محاسبه شده،
. اين مقدار و نزديك به تحقيقات كويت است ل قبولقاب ي دامنه

 Mathewsگزارش شده است ( 65/2 برابر با هاي كويت در آب

and Samuel, 1991(. دهد كه  ي اين دو منطقه نشان مي مقايسه
  مشابه است. ًهاي متفاوت اين ماهي تقريبا الگوي رشد در جمعيت
 و مير طبيعي در سال، مرگ 16/1 برابر با مقدار مرگ و مير كل

در سال 47/0 برابر با در سال و مرگ و مير صيادي 69/0 معادل
برآورد گرديد، كه در مقايسه با بخش جنوبي خليج فارس 

در  31/0 برابر با هاي كويت) كه ميزان مرگ و مير طبيعي (آب
) داراي Samuel and Mathews, 1987سال گزارش شده است (

التر بودن مرگ و مير طبيعي ، كه اين تفاوت در بااختالف است
دليل شرايط محيطي،  هاي سواحل كشورمان، مي تواند به در آب

  .)Gulland, 1991( دما و موجودات شكارچي باشد
جمعيت ماهي شانك زردباله معادل  E برداري ضريب بهره

ي  ن است كه گونهعدد فوق بيانگر اي محاسبه گرديد كه 41/0
 .نيست بررسي تحت فشار صياديباله در منطقه مورد  شانك زرد

ي طول و وزن ماهي شانك و ميزان  با استفاده از اطالعات رابطه
برداري فعلي ماهي شانك  ، الگوي بهره1389صيد اين گونه در سال 

ي الگوي  نشان داده شده است.محاسبه 4محاسبه شد كه در شكل
دهد كه بخش مهمي از  ماهيان نشان مي برداري فعلي شانك بهره
 38شود (بيش از  هاي غير استاندارد صيد مي ماهيان در اندازه نكشا

ي طولي ثبت شده در طول  درصد فراواني طولي). دامنه
دهد. از سوي ديگر ميزان  برداري هم اين موضوع را نشان مي نمونه

دهد كه اگرچه ذخاير  برداري محاسبه شده نشان مي ضريب بهره
برداري از  ا الگوي بهرهماهيان تحت فشار صيد نيست، ام شانك
هاي  دليل استفاده از تورهاي با چشمه به ماهيان احتماالً شانك

متفاوت، مناسب نبوده كه ادامه اين روند عالوه بر اين كه ذخاير 
دليل آن كه بخش مهمي از آنها قبل از بلوغ صيد ها را به آن
دهد، بلكه ضرر و زيان صيادان در  شوند، تحت تاثير قرار مي مي
 همراه خواهد داشت. برداري از ذخاير را به بهره

  سپاسگزاري. 5

بدينوسيله از تمامي اساتيد و كارشناسان محترمي كه در پيشبرد 
اند نهايت تشكر و قدرداني به  اين تحقيق به اينجانب ياري رسانده

  آيد. عمل مي

 منابع

. بررسي 1376 ،ابراهيمي، م.؛ محبي نوذر، ل.؛ جوكار، ك.؛ آقاجري، ن.
هاي ساحلي استان هرمزگان،  خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب

هاي تحقيقاتي. موسسه تحقيقات شيالت ايران.  گزارش نهايي طرح
 .صفحه 32

. بررسي تمايز جمعيتي ماهي شانك زردباله 1379، .باقرتجريشي، م
Acanthopagrus latus  در آبهاي خوزستان و بوشهر، پايان نامه

  ارشد، واحد تهران شمال. كارشناسي
. تغذيه و بررسي رابطه طول و وزن با توان باروري 1376 ،حسيني، ع.
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كارشناسي ارشد، دانشكده  هدر ماهي شانك خليج فارس، پايان نام
  صفحه. 72منابع طبيعي و علوم دريايي، دانشگاه تربيت مدرس.

گزارش . 1384 ،خورشيديان، ك. ؛كمالي، ع. ؛دهقاني، ر. ؛ت. نسب،ولي
  .صفحه 105هاي تحقيقاتي. موسسه تحقيقات شيالت ايران.  نهايي طرح

. 1390 ،خاني، ح.صفي ؛مبرزي، ع.  ؛مومني، م. ؛آژير، م.  ؛نسب، ت.ولي
هاي تحقيقاتي. موسسه تحقيقات شيالت ايران.  گزارش نهايي طرح
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