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حلوا سفید ماهی جمعیت بررسی پویایی
فارس خلیج غربی درشمال Pampus argenteus 
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چکیده
نمونه  پژوهش در این است. فارس خلیج آبهاي ارزشمند از ماهیان ( Stromateidae (خانواده Pampus argenteus سـفید حلوا ماهی
هندیجان آبادان وسجافی چوئبد ة صیادي تجاري اسکلههاي صیدهاي ماهیانه از صورت به و 1383 سال ماه نخست 8 طی برداري
سفید بررسی حلوا ماهی قطعه 6557 طول چنگالی اطالعات از اسـتفاده با انجام شد. خوزسـتان) و شرقی استان غربی (سـواحل
عبارتند از: شده زده تخمین  I الفان روش و FiSAT II برنامه  از با اسـتفاد ه وان برتالنفی که رشـد پارامترهاي ، مد ت این د ر شـد ه
و ضریب مرگ (M) و طبیعی میر و مرگ ضریب این ماهی، جمعیت (Z) کل میر مرگ و ضریب t°  =-0 / 56،k = 0/56 ، L∞ = 335 mm

بهره آمد. ضریب بدست 101 میلیمتر این ماهی صید جمعیت طول یا Lc گردید. و 98/ 0 1/11 ، برابر 2/09 ترتیب به (F) صیادي میر
گونه این جمعیت براي شده برداري محاسبه بهره یا حد بهینه E10 شد. در حالیکه محاسبه با 0/47 برابر مذکور جمعیت (E) برداري
بر صید فشار باالي اعمال دهندة نشان تحقیق از این حاصل نتایج و فعلی شرایط برد اري در بهره ضریب بودن باالتر 0/40 میباشد.

است. ذخیره این حد از بیش از بهره برد اري گونه و این جمعیت روي

میر و مرگ ضرایب رشـد – پارامترهاي برتالنفی - وان  - فارس - خلیج (Pampus argenteus) سـفید ماهی حلوا کلیدي: کلمات
-  ضریـببهـرهبـرداري
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Population dynamic of Pampus argenteus in the northwest of Persian Gulf

By: N. Amrollahi Biuki, PhD Student of Marine Biology- Faculty of Marine Science, Khorramshahr. Marine Scien 

& Technology University-Iran, P. Kuchnin,  Department of Fisheries - Khorramshahr Marine Science & Technology   

University-Iran.,  J. Ghafle Maremazi, Head of   South  Fisheries Research Organization- Iran,  Gh. Eskandary, 

South Fisheries Research Organization - Iran, V. Yavary, Department of Fisheries - Khorramshahr Marine Science 

& Technology  University-Iran.

Pampus argenteus (Stromateidae) is a prime, valuable fish in the Persian Gulf.  Sampling from the eastern and western 

coast landing of Northern part of Persian Gulf (Khozestan province) was done once a month for 8 month (from 

March until october 2004 1383). Random speciments were collected from the commercial catch. Fork length of 6557 

individual fish were measured. . Growth parameters of Von Bertalanffy equation obtained by using FiSAT II Software 

and ELFFAN I method. Asymptotic fork length ( ) and annual curvature parameter (K) for this population are 

335 mm and 0.56 . The total mortality rate (Z) was estimated as 2.09 . Natural mortality (M) and fishing mortality 

(F) rates were estimated as 1.11 and 0.98 . Lc or length at capture obtained as 101 mm. The exploitation ratio (E) for 

zobaidy population estimated as 0.47 . E10 or optimal state of  exploitation estimated as 0.40 . Result of this study and 

exploitation ratio ; indicated that the stock of pomfret is in high pressure of catch and overexploited.

Key words:  Pampus argenteus, Persian Gulf, Von bertalanffy, Growth parameter, Mortality rate, Exploitation rate

مقدمه
لحاظ زیست کشور از برداري آبهاي قابل بهره و ذخایر شناخت منابع
طرح جهت ، غیره و اقتصاد ذخایر2، ارزیابی ــی1، شناس ــی، پویایی شناس
از دارد. اي ویژه اهمیت صید صنعت و ــیالت ش ــعه توس برنامههاي ریزي
ــئوالنه مس برداري بهره و صید میزان افزایش ــیالت ش برنامه که آنجایی
وضعیت دقیق از و علمی ــناخت ش بدون گفت می توان ــت، اس آبی منابع
موفقیت آمیز ــی برنامههاي مدیریت ریزي وتدوین ــرح ط ذخایر، و ــع مناب
60 درصد منابع نشان داد که جهان ــی وضعیت ذخایر بررس بود. نخواهد
خود هستند برداشت ــطوح قابل س باالترین یا در ماهیگیري اصلی جهان
ــعه توس حال در هنوز مابقی درصد 40 ــتند. هس تولید حال کاهش د ر یا
وجود ندارد پایین برداري بهره سطوح در ماهیگیري منابع و هیچ هستند

.( 13 )
آبهاي و خصوصاً فارس خلیج در ماهیگیري ــد وضعیت به نظرمی رس

( 2 نباشد ( جهانی وضعیت از جداي نیز استان خوزستان
Silver Pomfret ــی انگلیس نام داراي Pampus argenteus ــی ماه
میشود. گفته زبید ي صورت محلی به سفید است که حلوا ــی فارس نام و
واسطه و به شمارمیآید به ممتاز خلیج فارس ماهیان از حلوا سفید ماهی
د رزمان آنها ــدن ش ریخته فلس(به دلیل ــتن لذیذ، نداش گوشت ــتن داش
ارزش اقتصادي د اراي ــوارش، گ ــتگاه دس محتواي حجم بودن کم صید)،
ــوب محس فارس خلیج ماهی ترین قیمت گران که بطوري ــت. اس باالیی
از قبل این آبزي صید از د رصدي تا ــده ش ــبب س ویژگی این ــود. میش
در محلهاي صید در ایران صیادي مجاز اسکلههاي و به ساحل ــید ن رس
با شود . قاچاق فارس حاشیه خلیج ــورهاي کش یا به ــد فروش برس به دریا
مختلف مناطق در مطالعات وسیعی ماهی، اقتصادي این اهمیت به توجه

گرفته است: صورت آن بر روي فارس خلیج از جمله و
مطالعه .( 25 ) ــت کوی ــور درکش این ماهی ــی ذخایر ــه ارزیاب مطالع
این ذخایر ارزیابی .( 21 ) ماهی د رخلیج بنگال ــن ای بیولوژي ــادي و صی

کره. درآبهاي ( سفید ( 24 حلوا ماهی رشد و ــن س تعیین و ( 23 ) گونه
اندونزي کشور به ترتیب د ر ماهی این و وضعیت ذخایر رشد پارامترهاي
ذخایر این بررسی است. ) بررسی گردید ه 33 ) بنگالد ش کشور و ( 18 )
از سال همکاران و پارسامنش توسط ــتان خوزس استان سواحل د ر ماهی

.( 2 است ( شده انجام تا 1379 1372
جهت بهره صیادي فشار که گردیده سبب گونه این اهمیت اقتصادي
ارزشمند ذخایر بطوریکه ــدت انجام گیرد ، با ش ذخیره از ــتر بیش برداري
و با است فراوانی گردید ه نوسانات دستخوش ــالهاي اخیر طی س گونه این
توجه با نیز اخیر تحقیق .( 5 ــت ( ــده اس ش همراه گونه کاهش صید این
اشاره گردید آنها به فوق که در اصولی ماهی و این بر صید وجود فشار به
شده داده ــخیص تش ضروري ذخایر، جانبه همه و مطالعه ادواري لزوم و
و ارائه راهکارهاي برداري بهره در بهینه گیري تصمیم در نهایت به تا است

منجرگردد. چه بیشتر این ذخیره جهت حفظ هر مناسب مدیریتی
اکولوژي ــردي واحد هاي کارب زیر از ــی یک جمعیت پویایی ــه مطالع
ــت ــی ذخایر ماهی اس ــی بیولوژیک بررس ــی ــی اساس مبان از و ــت جمعی

می تواند حالت  بوده و کاربردي ــتر بیش تحقیق این حاصل از نتایج .(22)
همین مورد در دنیا ــر سراس در ــده ش انجام مطالعات دیگر ــهاي با مقایس
مکان در ــن همی براي اي ــه مقایس حالت ــد. همچنین باش ــته داش گونه

: تا شده مطالعه سعی این مختلف باشد.در زمانهاي
ــر می و ــرگ م ــب t0 )، ضرای و L4 و K3)ــد رش ــاي پارامتره
و (E)8 برد اري بهره ضریب ،(Z)7 کل و (F) صیادي6 ، (M) ــی5 طبیع
د ر منطقه ذخیره بازسازي10 این ازاي به ــبی نس زند ه و تود ه محصول9
از ــتفاده اس با نهایت ــی قرارگیرد. در بررس مورد فارس، ــمال خلیج ش
در شده ایجاد تغییرات و اخیر ــال در چند س زنده توده تغییرات روند
نظرات شود و بینی آینده پیش در وضعیت ذخیره ، گونه این جمعیت
تر صحیح مد یریت ــال اعم جهت اجرا قابل ــی مدیریت ــنهادهاي پیش و

گردد. ارائه
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و روشها مواد
جمعیت ــد رش ــبه پارامترهاي و محاس جمعیت پویایی براي مطالعه
جهت همین ــود. به میش مطرح کافی دادههاي بودن د ارا لزوم ــان، ماهی
(تور تجاري صیدهاي از روي ،1383 ــال س ــت نخس ماه 8 و طی ماهیانه
صیادي ــکله اس به فروش براي که میلیمتر) 140 ــمه با چش نت11 ــل گی
طول ــات، مختص با ــتان خوزس ــتان اس غربی ــواحل س در آباد ان چوئبدة
ــکله اس و 30° 10′ / جغرافیایی 010 و عرض 48° ــی 342/35′ جغرافیای
طول ــات، با مختص ــتان اس ــرقی این ش ــواحل س در هندیجان ــجافی س
ــیدند، میرس 30° 04′ ــی360/ جغرافیای و  49° 33′ / 625 ــی جغرافیای
میشد ند و سنجی زیست مذکور صیدهاي ــفید ماهیـان حلوا س از بخش
اطالعات تا ــد میش گیري اندازه میلیمتري دقت با چنگالی12 آنها ــول ط
ــتري بیش قطعیت و نتایج حاصل، ــود ش فراهم طولی فراوانی کافی براي
و طول بین ــه کردن رابط معناي پیدا آبزیان به ــد رش مطالعه کند. ــدا پی
جمعیت و (پویایی) دینامیک و ذخایر ارزیابی ــهاي روش تمام ــن است. س
مورد ماهیان د ر ــت. اس مبناي همین اطالعات بر ــاً اساس آبزیان، مدیریت
فلسها بهره روي بر سالیانه رشد حلقههاي از نمیتوان ــیري گرمس مناطق
اي براي پیشرفته اي رایانه برنامه هاي و نوین روشهاي امروزه گرفت. البته
توسعه یافته ــد ــنی و رش س اطالعات به فراوانی – طولی اطالعات تبدیل
رشد آبزیان براي مدل ریاضی یک 1934 در سال Von bertalanffy.است
برقرار می نماید (31): آن سن و آبزي طول بین که رابطهاي نمود ابداع

(L(t) = L∞ (1 – exp (-K(t - to))       (1 رابطه
میتواند به یک آبزي که ــت اس طولی حداکثر L∞ معادله این طبق
ماهی سرعت رسیدن دهنده نشان و میباشد انحناء k پارامتر برسد. آن
طول زمان، آن د ر ماهی است که زمانی نشان دهندة t0 میباشد . L∞ به
است معنی بی شناسی زیست نظر از تعریف این باشد. د اشته صفر معاد ل
آن زمان داراي د ر که گشایی شروع میشود تخم با ــد ماهی رش که زیرا

.( 31 ) دارد جنبه تئوریکی تعریف تنها است. این صفر از بزرگتر طول
ــد میباش ودرال13 _ پاول نمودار ، L∞ پارامتر برآورد روش ــن بهتری

(31)
آن وابسته متغیر است که خطی ــیون رگرس یک صورت نموداربه این

گروه  ــر ه پایین ــد. کرانه می باش ــتقل آن مس ــر متغی و ( )
طولی14میباشد.

L - L' = a + b L'                                           (2  (رابطه
L∞ = -a / b
اي رایانه ــزار اف از نرم ــتفاده اس با ،L∞ ــبه محاس از K پس ــر پارامت
Iــه الفان میگردد. برنام ــبه ــالیانه محاس س صورت ــه ب FiSAT Ii (16)
هیستوگرامهاي بر پارامترانحناء  منطبق برنامهFiSAT  بهترین در موجود

میکند. محاسبه را طولی
محاسبه شده گفته روشهاي آبزي مربوطه با در سالیانه K و L∞وقتی
داده ( 20) LFDAبه برنامه داد درون به عنوان مقادیر این آنگاه گشت،

شود. محاسبه toبهینه میزان شد  تا
به یک ــد را رش پارامترهاي نمیتوان که ــت این اس توجه نکته قابل
بدست محاسبات درصد اعتبار تعیین براي بلکه نمود. ــه هم مقایس یک با
نمود. آزمون مقایسه هم با را ــده ش ترسیم ــد رش منحنیهاي باید آمده،
معتبر رشد آبزیان پارامترهاي ــه مقایس مورد در که ــهوري مش و معروف

Munro's Phi) میباشد Ǿ مونرو فاي پریم ــت تس ــت، اس کاربرد يتر و
:( 31) است صورت این به تست این prime).رابطه  test

Ǿ(phi prime)  =  Log  k  +  2 Log L∞ (رابطه 3)          
اثر در میر و مرگ ،  (M)طبیعی و میر مرگ ضریب ــبه محاس جهت
این گرد ید در ــتفاده اس پائولی تجربی فرمول از ، صیادي از غیر عوامل

(28) باشد آبزي کل طول باید بر حسب نهایت بی طول معاد له
ln(M) = -0/0152 - 0/279 ln(L∞) + 0/6543 ln(K) + 0/463)

ln(T
انجام آن د ر ــت اهمی د لیل (Z)به ــان و میر کل آبزی ــرگ م ــب ضری
روش چند ین ذخایر، از از برداري بهره میزان دیگر، بخصوص ــبات محاس

گردید: محاسبه مختلف
(31) پاول- ودرال روش -

Z / k  =  - (1+b)  /  b                                              (4 رابطه)
معادله پارامتر انحناء Kو ودرال رگرسیون خط رابطه شیب این در b

برتالنفی است. رشد وان
(9) Holt و Bevertan روش -

متداولترین روش که این از ــتفاده با اس آبزیان میرکل و مرگ میزان
پارامترهاي بودن دارا با است و اینگونه مطالعات در روش ــومترین مرس و

میگردد: محاسبه زیر رابطه از برتالنفی، وان معادله رشد
Z = K [(L∞ ) / ( -Ĺ)]                         (5 (رابطه
آن، از و بزرگتر طول این د اراي ماهیان تمام است که طولی قتی و
بزرگتر و مساوي ماهیان طول میانگین ــتند. هس کامل برداري بهره تحت

میباشد. Ĺ از
(7) Ehrhardt و Ault - روش

ــت. ــده اس ارائه ش میانگین طول مبناي بر قبل مانند روش روش این
مورد کوتاه عمر ــول ط با ــیري گرمس براي گونههاي خصوصاً روش ــن ای

میگیرد. قرار استفاده
[L∞- L max  /  - L’ ]

z / k
= [ A(L') / A(Lmax]   

(6 A(L')  (رابطه = Z(L'- ) + K (L∞- )
A(Lmax) = Z(Lmax- ) + K (L∞- )

(32) Larkin Seentongo و - روش
Holt را و Beuerton روش تعاریف که همان و روش ــن ای در

درمحاسبه هستند. شده استفاده تعداد آبزیان n و دارند
Z =(nK)  /  [(n+1) ln [(L∞ - L')  / (L∞- )]]   (7 (رابطه

( 29 ) صید منحنی به طولی فراوانی روش تبدیل
آبزي براي گونه شده محاسبه رشد پارامترهاي از با استفاده روش این
میزان ــبی، نس ــن س به طولی هرگروه میانه طول تبدیل و ــی بررس مورد
گروه طولی هر د ر تعداد ماهی نسبت محاسبه میکند. را کل و میر مرگ
تعداد از ــرف نظر ص روش این در میگردد. ــبه ماهیانه محاس صورت ــه ب
نظر در مساوي وزن با ماه هر نمونههاي ــده، برداري ش نمونه کل ماهیان
(N)بر مدت طولی گروه هر براي شده حاصل نسبتهاي ــوند. میش گرفته
باال کرانه پائین به طول کرانه از آبزي رشد کند و تا ــت اس الزم زمانی که
ازاي به یعی لگاریتم طب رسم با سپس تقسیم میشود. ــد ، برس گروه
(سمت نزولی بخش بر که منطبق رگرسیون خطی و مربوطه نسبی ــن س

ماهی... جمعیت پویایی بررسی
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میشود. تعیین صید باشد، منحنی راست)
خواهد بود. ومیرکل مرگ میزان موجود بیانگر خط شیب

ln[ Ni / ∆t i] = a + b. ti
i گروهاي طولی از موجود درهرکدام Ni/∆ti تعداد ماهیان

باال است. به پائین رشد ازکرانه براي زمان الزم است،
و مرگ ضریب ــتن دانس F )  ، با صیادي( میر ــب مرگ و ضری
میر و مرگ موجود، ضریب رابطه از ــتفاده اس با و طبیعی و میرکل

شد: محاسبه صیاد ي
Z = F + M                                                             (8 رابطه)
E معاد له = از با استفاده نیز برداري ذخیره بهره نرخ ضریب یا

گردید (17). محاسبه F / Z
ــتفاده اس جمعیت، بینی روش هاي پیش متداولترین از ــی یک
از منحنی ــتفاده اس با ــد. میباش (10) Holt و Beverton روش از
ــی بررس مورد جمعیت آبزي طولی از فراوانی ــد ه ــت آم صید بدس
گروههاي از هر کدام صید احتمال ، FiSAT ــه ــري برنام بکارگی و
بدست ماهی این جمعیت براي  Lc یا L50 و گردید محاسبه طولی
طول، این داراي ماهیان ــت که اس طولی تعریف (طبق ــد ش آورد ه
درون داد عنوان به طول این است.). درصد 50 ــان صیدش احتمال
زندة و توده بازسازي ازاي نسبی به محصول محاسبات میزان براي
ذخیره آتی وضعیت پیشگویی همچنین و بازسازي ازاي به ــبی نس

گرفت(10). قرار استفاده مورد
U = 1- (Lc  /  L∞)                                 (9 رابطه)
        m = (1-E)  /  (M / K) = (K /Z)               
E = F / Z                                                                       
Ý/R =  E U M/K {1- 3U/(1+m) + 3U2/(1+2m) +)}

U3/(1+3m

B´/ R = (Ý/R)/ F
شامل Von bertalanffy معادله پارامترهاي رشد ــبه محاس در
LFDA 5و (16 ) FiSAT II اي رایانه برنامه دو از ، tcو L∞ ، K

ارزیابی مباحث به مربوط محاسبات ــایر س گردید. استفاده ( 20)
انجام شد. FiSAT II توسط برنامه نیز مورد نظر گونه ذخایر

نتایج
ــفید س حلوا ماهی ــه قطع 6557 ــی و وزن ــی طول ــات اطالع
و ــد  ثبت ش این پروژه طی فارس غربی خلیج ــمال ش ــه منطق در
ترسیم صورت آبزي بدین این چنگالی طول فراوانی - ــتوگرام هیس

(1 (شکل گردید.
بیشترین درصد می شود ، مشاهده ــکل ش این در که همانطور
و 12/07 مقد ار می باشد با 145-155 طولی گروه به مربوط فراوانی
می باشد 305-315 طولی گروه به مربوط فراوانی درصد کمترین
-155 از بزرگتر طولی گروههاي ــی فراوان بعالوه . 0/04 مقدار ــا ب

دارد.   145 روند  کاهشی
برابر با   ودرال – ــاول پ ــیون رگرس ــم از رس ــتفاده اس با L∞

(2 شد. (شکل آورده د ست 335، به mm

اتوماتیک جستجوي کمک با ،L∞ مقدار شدن مشخص از پس
مناسبترین ، ELEFAN 1 در برنامه موجود (Automatic search)

خلیج فارس غربی شمال منطقه در سفید حلوا ماهی طولی فراوانی- هیستوگرام : 1 شکل

حلوا سفید ماهی بینهایت در طول محاسبه براي شده رسم ودرال _ پاول : رگرسیون شکل2

سال 1383 نخست ماهه 8 د ر سفید حلوا ماهی براي شده رسم رشد منحنی مناسبترین  : شکل3
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مقدار و رسم ماهیانه طولی هیستوگرامهاي فراوانی – بر منطبق منحنی
ــاس اس بر kانتخاب گرد ید. نحوه ــخص مش منحنی این ــالیانه براي س K
L∞ و Kهماهنگی ضریب Rn می باشد. آمده بدست Rnمقدار بیشترین
این روش در بدست آمد ه kمیباشد. مقدار ــم شده منحنی هاي رس براي

در سال میباشد. 0/56 
فراوانی هیستوگرامهاي منطبق بر  Kبهترین و L∞ ــبه پس ازمحاس
toتئوریکی مقدار LFDA برنامه از استفاده با ــفید س حلوا ماهی طولی در

.(1 گرد ید(جدول محاسبه بهینه صورت به
to = -56/ 0

نیز مونرو پریم فاي ــد مقدار پارامتر رش پارامترهاي ــبه ازمحاس پس
.(3 گردید (شکل 2 /8 با برابر و محاسبه

هیستوگرامهاي بر منطبق منحنی این میشود ــاهد ه مش که همانطور
در بررسی شده سفید حلوا ماهی جمعیت براي ماهیانه، – طولی فراوانی

فارس)میباشد. غربی خلیج خوزستان (شمال استان سواحل
(رابطه Von ber Talanffy معادله رشد پارامترهاي ــبه محاس پس از
استان خوزستان(شمال ــواحل س د ر ــفید حلوا س ماهی جمعیت براي (1

.(4 شد(شکل حاصل اینگونه فارس) خلیج غربی
L t = 335  (1 – e  – 0/56  ( t – ( -0/56)

حلوا ماهی ــی وان برتالنف ــد رش معادله گرافیکی نمایش ــکل ش این
طول ازمعادله حاضر، با استفاد ه که مطالعه است مورد در منطقه ــفید ، س

.(5 است(شکل گردیده محاسبه مختلف سنین در سفید حلوا ماهی
آن در نتایج ــد که ــبه گرد ی محاس روش کل از 5 میر ضریب مرگ و

است. شده آورده 2 جدول
خط رگرسیون تعیین و نسبی سن ازاي به طبیعی لگاریتم رسم با
برنامه در شده رسم صید منحنی راست) ــمت نزولی (س بخش بر منطبق

موجود بدست آمد .      خط روي شیب FiSAT II مقد ار Z  از
ــانتیگراد در نظر س پس از 25 درجه (M) طبیعی و میر مرگ ضریب
و مرگ زده شد. ضریب تخمین سال در 1/11 با دماي محیط برابر گرفتن
سال در  2/09 و Holt برابر Beverton روش شده از محاسبه  (Z)کل میر
ضریب نهایت د ر ــد و گرفته ش نظر در ضریب مرگ و میر کل ــه عنوان ب
یا نرخ برآورد گردید. ــال س در معادل 98/ 0 (F) نیز صیادي مرگ ومیر
خلیج غربی شمال د ر ــفید برداري (E) جمعیت ماهی حلوا س بهره ضریب

برابر میر، و مرگ ضرایب محاسبه از آمده بدست نتایج از استفاده با فارس
.(6 به دست آمد(شکل 0/47 با

صید ــتفاده از منحنی اس با طولی گروه هاي از کدام هر صید احتمال
جداگانه طور مورد بررسی به سفید حلوا براي جمعیت ماهی شده، ترسیم

گردید. محاسبه
می دهد. ــان نش را مختلف طولی گروههاي صید احتمال ــکل ش این
بعد به طولی 155-165 گروه است از مشخص ــکل ش این از همانطورکه
به است یا دارا  را ممکن مقدار بیشترین ــفید س حلوا ماهی صید احتمال
101/23 برابر با روش این از آمده ــت ــت. L50 بدس اس یک برابر عبارتی
ترتیب به ــکل ش از همین ــتفاده اس با نیز L75 و L25 ــد. میباش میلیمتر

شد. محاسبه 112/94 و 90 /71
براي جمعیت گونه  Lc M و L50 یا ، K ، E که مقاد یر از آن پس
روابط از استفاده با ــد ، ش آورده بدست ــمت هاي قبل قس از مورد مطالعه
ــم رس ــازي ازاي بازس ــبی به نس زنده توده و محصول نمودار ــد ه ش ذکر

.(7 گردید(شکل
تولید را ثابت ــول محص ــینه بیش که ــت اس برداري بهره ضریب Emax

و احتیاطی ــش افزای درآن که ــت برداري اس بهره ضریب E10 ــد . میکن
آن ــدار مق ( دهم یک ) ــازي 1/10 بازس ازاي به ــبی نس محصول ــدي ح
50 درصد به ذخیره درآن که است Eاز مقداري E50 ــد. میباش E=0در

.( 31) مییابد کاهش نشده، برداري بهره زنده توده
چین  خط صورت که به این شکل از بدست آمد ه  E50و E10و Emax 
محاسبه 0/302 و و 401/ 0 0/530 : با ترتیب برابر به ــده ش داد ه ــان نش

شدند.

گیري نتیجه و بحث
با آنها حیاتی ــاي پارامتره و ــتند هس پویا ماهیان و ذخایر ــت جمعی
شاخصها این  مد ت ثبات طوالنی میکند، درنتیجه تغییر زمان ــت گذش
جهت همین به غیرممکن است. جمعیت ــاختار س شاخصهاي به عنوان

.(30 ، 8) شوند بررسی مختلف زمانهاي د ر باید پارامترها این
سفید   حلوا ماهی جمعیت براي حاضر مطالعه در آمده د ست به  L∞
طول ــینه بیش با نمونه ماهی وجود به توجه با ــد. ش میلیمتر با 335 برابر
ماهی این ــت جمعی براي آمده ــت دس به L∞ میلیمتر، 312 ــی چنگال

سفید حلوا ماهی براي جمعیت t0 محاسبه نتیجه جدول1 :
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چه د یگران ــابه تحقیقات مش از حاصل نتایج با آن ــد. تفاوت میباش قابل قبول
-410 عددي دامنه ، با دیگر مناطق چه و استان خوزستان ــاحلی س درآبهاي
محیطی شرایط ناشی از میتواند است ــد ه آورده ش در ادامه که ، میلیمتر 280

.( 8 باشد( متفاوت صید فشار و مختلف
صورت ــر تحقیقات دیگ با تحقیق این د ر آمده ــت بدس L∞ مقدار ــه مقایس
از کاهش )، حاکی میلیمتر( 3 میلیمتر( 2 ) و 375 گرفته درهمین مکان 410

است. اخیر سالهاي در ــفید س ماهی حلوا بینهایت جمعیت طول
ــال س چند در صید ــار دلیل افزایش فش کاهش میتواند به این
کافی ــد رش اجازه صید باال، ــار فش د لیل به واقع د ر ــد. باش اخیر
تفاوتهاي د لیل میتواند به همچنین ــت. اس ــد ه داده نش آنها به
روي که ( 6 باشد( فارس خلیج شمال د ر ــده ش اکولوژیکی ایجاد

باشد. گذاشته اثر گونه این اي تغذیه رفتار
با نتایج ــه مقایس گردید که در برابر با 0/56 Kعدد ي مقدار
بین 0/26 د امنه د ر است شده آورده ادامه د ر که تحقیقات دیگر
شد ه ــم رس ــد رش منحنی ــی بررس از ــت. اس گرفته قرار 0/99 تا
داراي ذخیره این مطالعه، زمان در که میشود مشخص (شکل3)
از منحنیهاي که همانطور ــد. میباش جدا از هم ــنی س گروه 4
مشخص هیستوگرام ترین نقاط روي مناسب از ــده ش رسم رشد
و کند  ــنین باالتر س حلوا سفید در ماهی ــد رش سرعت ــت، اس
ــبه محاس از پس ــت. اس ــده ش کمتر یکدیگر از منحنیها فاصله
مقایسه نخستین اقدام، آبزي، گونه یک رشد جمعیت پارامترهاي
د یگر، افراد توسط شده انجام تحقیقات نتایج با آمده بدست نتایج
علت ــد . وجود، میباش صورت در ذخیره ــه یا گون همان روي ــر ب
پویایی بررسی د ر (رابطه 3) Ǿ مونرو فایم پریم تست از استفاده
صورت تحقیق ــار واعتب تعیین صحت در آن ــت اهمی ــت، جمعی
ذخایر براي بدست آمده ــد رش منحنیهاي که چرا ــت. اس گرفته
Ǿ ∞L می تواند K و از متفاوتی مقادیر با دارا بودن حتی مشابه

.( 31 ) باشد داشته مشابه
ماهی روي بر گرفته انجام مطالعات از برخی نتیجه ــن رو از ای

ارائه میگردد: مقایسه سفید جهت حلوا
برابر L∞ ( 25 ) کویت در آبهاي  گرفته صورت مطالعه د ر
72 با برابر  Ǿ 5/ 0 و ــادل مع ــالیانه ،  K س ــر 325 میلیمت ــا ب
از آمده بدست نتایج ــابه مش تقریبٌا ــت که گردیده اس /2 گزارش
( 12 ) جاوه دریاي در ــري دیگ تحقیق در ــت. همین مطالعه اس
گزارش گرد ید . و 2/97 0 /95 ، ترتیب 315 ــه ب Ǿ و L∞ ، K

کره آبهاي و چین دریاي پارامترها در شرق این ترتیب همین به
دو مطالعه شد . زده تخمین 2/47 و 0/26 ، 336 ( 24 ) جنوبی
را در نتایج این ( 27 ) و ( ــگال ( 26 خلیج بن ــاي ــزا در آبه مج
برابر Ǿ و  K ، میلیمتر 298 و 280 ــت: ∞L  معاد ل پی داش
ایرانی ــن محققی ــالش ت ــل حاص . 2 /67 ، 2/69 و 0/53 ، 0/63
) برآورد 3 ــی ( موس خور (2) و  ــتان خوزستان اس ــواحل س در
بینهایت طول ــت: بوده اس ترتیب این مورد بحث به پارامترهاي
Ǿ و 0/99 و معادل  0/92 سالینه K  ، میلیمتري 375 و 410

. و 3/13 19/ 3
محاسبه میشود، مقدار ــخص مش نتایج این از که همانگونه
Ǿ بدست مقدار میباشد. بین 3/19-2/47 د امنه Ǿ د اراي شده
قرارگرفته دامنه این میان در تقریباً ، 2/8 حاضر، مطالعه در آمده
اند ك بود. خواهد بررسی نتایج بود ن قبول قابل بر خود دلیلی که
جغرافیایی موقعیت ــاوت تف نتیجه ــت اس ممکن موجود اختالف
در فارس، ــج خلی بر حاکم هوایی و آب و ــک اکولوژی ــرایط ش و
روي که عواملی سایر این بر عالوه باشد. دیگر مناطق ــه با مقایس

خلیج فارس غربی شمال سفید در حلوا ماهی بدست براي رشد منحنی شکل4 :

سفید حلوا ماهی کل میر و مرگ میزان محاسبه براي شد ه رسم صید منحنی : شکل5
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باشد. د خیل نیز میتواند آبزیان مؤثرند، رشد پارامترهاي
177 با برابر مطالعه این د ر سفید حلوا ماهی چنگالی طول میانگین
طولی گروه ــق به متعل طولی گروه فراوانی نماي و ــد آم ــت بدس میلیمتر
آبهاي گزارش شده از ــابه مش نتایج با آن ــه مقایس با ــد. ش 145 – 155
تا 1372 سالهاي ; ( 2 ) اخیر سال چند در ــتان ــاحلی استان خوزس س
و 194 ، 186 ، 199 ، 184 چنگالی 167 ، 191 ، طول میانگین با 1378
، 170 – 180 ، 200 -210 طولی گروههاي نماي فراوانی و میلیمتر 184
، 200 – 210 ، 150 – 160 ، 160 – 170 ، 250 – 260 ، 170 – 180
فراوانی گروه و نماي چنگالی طول مقداري (عددي)میانگین شاهد کاهش

میباشیم. گونه این طولی
د ر تحلیلی مدلهاي نظریه و آبزیان در ــن س طول و ارتباط به با توجه
چند د ر طولی همچنین کاهش میانگین ، ( 31 ) ــان آبزی ــی ذخایر ارزیاب
در ــن مس افراد پایین علت درصد که به گرفت نتیجه میتوان اخیر ــال س
بی رویه صید معرض ذخیره در این مورد مطالعه، ماهی ــب جمعیت ترکی
از ــتفاده اس تنها با ــود. البته ش داده کاهش صید ــار باید فش قرارگرفته و

نمود. قاطعی گیري نتیجه نمیتوان جمعیت سنی ترکیب نتایج
ــرعت زوال س درك ــی) براي و طبیع میر(صیادي ــرگ و م ــب ضرای
تغییر زمان ــت گذش با ضرایب این چون ــت. الزم اس اضمحالل جامعه و
آنها ــالیانه) س (ترجیحاً دوره اي ــبه محاس ــن بنابرای ،( 30 و 8 ــد ( می کن

.( 31) است ضروري
ضریب مرگ تعیین د ر آن ــت اهمی دلیل کل به میر و مرگ ــب ضری
ــبه محاس روش 5 از ذخیره، از برد اري بهره میزان بالطبع و صیادي میر و
ــدول 1/98 بود( ج – 2/3 ــد دي ع دامنه داراي ــل حاص ــج ــد . نتای گردی
و Ault روش از ــل حاص نتیجه به متعلق ــه دامن ــدد ي این ع ــه میان .( 2
گونههاي براي ــتر بیش روش این که جهت آن از ــد. میباش (7) Ehrhard

جواب بعد ي نزدیک ترین میگیرد، قرار ــتفاده اس مورد کوتاه عمر با طول
2/09 در برابر ،(9) Holt و Beverton روش از آمده ــت بدس نتیجه یعنی
بر این، عالوه ــد . میر کل گزارش گرد ی مرگ و ــوان ضریب عن به ــال ، س
روش ها سایر به ــبت روش نس ــومترین و مرس ترین متداول مذکور روش
بازسازي ازاي به نسبی زندة و توده محصول میزان محاسبات جهت و بوده
بحث اد امه ــه در ک ذخیره آتی وضعیت ــگویی و همچنین پیش ــت جمعی

است. قرار گرفته نیز مورد استفاده ، شده
،(28) Pauly تجربی روش با شده محاسبه طبیعی میر و مرگ ضریب
است. باالیی نسبتاً مقدار بود که 1/11 برابر با بررسی مورد براي جمعیت
ــتند هس باالیی طبیعی میر و مرگ ضریب داراي ــیري گرمس ــاي گونهه
با 8 ــري رابطه با بکارگی برابر صیاد ي و میر ــرگ م ضریب ــدار مق .(19)

گردید. سال د ر 0/98
،(25 ) در آبهاي کویت 6/ 1  ــت آمد ه بدس کــل و میر مرگ ضریب
تا بین 6/ 2  1379 ــا 1372 ت ــالهاي س در ایران ــاي آبه در و ( 4 ) 2/4
کل، صیاد ي و میر و مرگ ضرایب محاسبه از پس ــد. می باش (2 ) 10/2
خلیج غربی شمال د ر سفید حلوا ماهی جمعیت براي برداري بهره ضریب

گردید. با 0/47 برابر و محاسبه 9 رابطه از استفاده با فارس
ــفید  حلوا س ماهیان چنگالی میانگین طول بودن ــتر بیش به توجه  با
جنس ــفید س حلوا ماهیان چنگالی طول میانگین به ــبت نس ماده، جنس
ــفید حلوا س ماهی ماد ه جنس د رصد حضور بود ن ــتر بیش نتیجه و در نر
بیشتر همچنین ــده )، ــر نش منتش ( امراللهی، بزرگتر طولی درگروههاي
نتیجه میتوان ،(6 ــکل بزرگتر(ش طولی گروههاي در صید ــانس ش بودن
از ــتر بیش گونه این ماد ه جنس در برداري بهره ضریب احتماالً که گرفت،

میباشد. نر جنس
تور در بازمانی15 ــزان می افزایش ــبب س طولی میانگین بودن ــتر بیش
نر د ر جنس میشود. آن فرار از کاهش احتمال و ــگیر11 و گوش کفروب16
تور از فرار احتمال بود ن ــتر بیش و طولی بودن میانگین کوچکتر به دلیل
بهره که ضریب ــار میرود انتظ تور، در بازمانی کاهش میزان ــه درنتیج و
کمتر گونه این جمعیت در برداري بهره ضریب میزان باشد. کمتر برداري

بدست آمده  صید احتمال : 6  شکل
سفید  حلوا ماهی جمعیت مختلف طولی گروههاي براي FiSAT از برنامه

براي بازسازي ازاي به نسبی زند ه توده و محصول : 7 شکل
فارس خلیج غربی شمال د ر حلواسفید ماهی جمعیت

ماهی... جمعیت پویایی بررسی
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رفته بکار – ودرالروش هالتپاول ارهارتبورتون و و صیدآلت سنتاگو – الرکینمنحنی

شده محاسبه 1/982/092/082/012/3مقدار

ضریب بودن احتمال ــتر بیش به اما با توجه ــد. میباش (0/5) بهینه حد از
بهترین که میرسد نظر ــفید به س حلوا ماهی جنس ماد ه برداري در بهره
ــگیر مورد گوش کفروب و تورهاي ــمۀ چش قطر اجرا، افزایش قابل حل راه
پذیري انتخاب ــهاي آزمایش انجام با ــد . باش ماهی صید این د ر ــتفاده اس
میتوان موجود ، پیشرفته برنامههاي ــایر س و FiSATبکارگیري برنامه و
مورد استفاده براي تورهاي گوشگیر کفروب و ــمه تورهاي چش قطر بهینه

نمود. گونه را تعیین این صید
ــالهاي بین س منطقه همین در ــده آم ــت برد اري بدس بهره ــب ضری
البته  .( ــد( 2 میباش 0/84 تا 0/46 بین مقاد یري 1379 د اراي تا 1372
آیندة فعلی و وضعیت بیانگر نمیتواند تنهایی به نیز بهره برداري ــب ضری
به ازاي نسبی زند ه توده و محصول مطالعه این در این رو از ــد، باش ذخیره

گردید. محاسبه نیز جمعیت بازسازي
وجود با 1382 تا 1372 طی سالهاي ــفید س حلوا ماهی صید میزان
حلوا ماهی جمعیت .( 5 است( د اشته کاهشی صیاد ي، روند تالش افزایش
(ایران، فارس خلیج ــیه بین کشورهاي حاش مشترك جزء ذخایر ــفید س
این اخیر ــال س چند صید میزان بنابراین ــمارمیآید . ش به کویت) عراق،
میزان اطالعات گیرد. قرار ــی بررس مورد باید نیز ــورها کش این در آبزي
تا 1369)  2001 تا 1990 سالهاي بین که میدهد نشان  ( 14 صید (
این صورت به روندي داراي کویت کشور در ماهی این صید 1380) میزان
از آن از پس و داشته روند افزایشی 1373 تا 1369 ــال س از ــت: اس بوده
مید هد. به طوري که نشان را کاهشی ً روند شدیدا ــال 1374 تا 1380 س

است. رسیده تن 133 سال به در 1101 تن از آن صید میزان
ممکن غیر ــوالً آینده معم محصول ــگویی دقیق پیش ــش بینی و پی
ــتفاده اس با امروزه میآید . در ثابت صورت به بندرت ذخیره چون ــت اس
ذخیره ــدة زن توده ــطح س میتوان ــرفته، پیش ریاضیاتی ــاي روش ه از
ــگویی پیش نمود که جهت ــد ودي پیش بینی ح تا را آیند ه ــول محص و
در تغییر صید، ادوات ــش کاه یا مثل افزایش مدیریت و ــعه توس اثرات
مجاور مناطق و ــاص خ فصول در صید ممنوعیت ــور، ــمه ت چش کمینه

میباشد. مفید
ارزیابی ــتقیمیبین مس ــاط ــبب ایجاد ارتب س مدلها این ــن، بنابرای
تجزیه- و اساس پایه واقع ــوند. در میش ذخایر17 مدیریت و ماهی ذخایر
ارائه براي را الزم زمینه می آیند و اقتصاد ي بشمار و زیستی تحلیل هاي
در باید تدابیر این میکنند. فراهم طبیعی، ــبمنابع مناس مدیریتی تد ابیر
ــینه بیش یا  18 MSY صورت به منابع از برد اري بهره ــد که به جهتی باش
روي اقتصادي بیولوژیکی و تخریب ــچ هی تا منجر گردد؛ ثابت محصول

.( 31 ) نشود ایجاد ذخیره
سفید حلوا ماهی جمعیت براي آمد ه ــت بدس برد اري بهره ضریب
بنابراین 0/47 میباشد با برابر خلیج فارس(شکل7) غربی ــمال ش در

میتوان ــه ظاهر ب پس ــت. اس ــیده نرس مقدار  Emax خود به هنوز
اما در داد. ــش افزای ــی اندک را صید ــار فش محصول، ــش افزای ــراي ب
احتمال و طبیعی باال میر و ــرگ وجود م دلیل به ــیري گرمس مناطق
گرفته درنظر  MSY ــطح ــه عنوان س ب E10 تا ــده ش توصیه ، ــا خط
کمتر همواره اندکی E10 ــت سیاس اتخاذ تولید با میزان .( 31 ) ــود ش
و کم ــی اقتصاد ي کارای د اراي کلی طور ــه ب بود و ــد خواه  Emaxاز

ــت. بیشباالترياس
نظري د لیل هیچ بعبارت دیگر ــت. اس فرضی کامًال E10ــت سیاس
میري مرگ و ضریب ــال اعم با ذخیره، یک ــر اینکه محصول مبنی ب
حداکثر ــه ب ــود ، ش E10 حد در برداري ضریب بهره حفظ ــبب س که
حقیقت ــدارد. در ن وجود ــد، مان خواهد مطلوب ــا در حد ــد ی میرس
موارد ــب اغل در که ــت یک مقدار قراردادي اس E10ــد نظر میرس به
تغییرهاي ــن از مهمتری ــت سیاس ــت. این اس ــته داش خوبی عملکرد

ــد (1). میباش آبزیان ذخایر مدیریت نحوه در ــده ایجاد ش
جمعیت ــراي ب ــت آمده بد س برداري بهره ضریب ــدار مق ــن بنابرای
ــت. اس ــده(0/40) ش ــبه E10 محاس از مقدار  ــتر بیش ،(0/47) مذکور
طولی گروههاي فراوانی و نماي چنگالی میانگین طول در تغییر بنابراین
براي ــده ش ــبه محاس Ǿ و L∞ ،K مقاد یر  کاهش اخیر، ــالهاي س در
پریم به فاي ــوط مرب ــالهاي قبل ،که در بحث س به ــبت نس ذخیره این
ــنی س ترکیب و مدلهاي تحلیلی حاصل از گردید، نتیجه ــه منرو مقایس
در مسن ــفیدکه نشان دهندة کاهش تعداد افراد س ماهی حلوا جمعیت
ذخیره براي این آمد ه بهره برداري بدست ضریب است، همچنین ذخیره
ازاي نسبی به برآورد محصول از آمده بدست نتیجه مقایسه با (47/ 0) در
چند صید د ر میزان ــش پژوهش، کاه در این (0/40 ) E10 ــازي و بازس
بیش از برداري بهره دهندة ــان نش عوامل این همگی ، ( 5 ) اخیر ــال س

است. این ذخیره از حد
سفید ماهی حلوا ماده جنس حضور درصد بودن براین بیشتر عالوه
از ، قسمت دیگري ــر نشده منتش ، امراللهی بزرگتر( طولی درگروههاي
ــده ش صید آورده احتمال نتایج به توجه با همچنین ، همزمان) تحقیق
طولی شانس صید گروههاي بودن بیشتر ــان دهندة نش که ، شکل6 در
باشد. بیشتر نیز جنس این تا احتمال صید میرود انتظار است، بزرگتر
قرار برداري ــره مورد به ــتر بیش گونه این ماده ــه احتماالً جنس درنتیج

گرفته است.
محسوب گونه این نوزادگاه و تخمریزي محل ایران آبهاي طرفی از
ماده جنس حد از بیش برد اري بهره به توجه با بنابراین ــود (11). می ش
نشده داده ماهی این جمعیت به ــازي بازس و امکان تخمریزي جوانها، و
جوان روي جمعیت بر باال  صید فشار وجود با توجه به است. همچنین
روند این ادامه پیدا کردن در صورت که میتوان نتیجه گرفت گونه این

است. آورده شده 2 جد ول آن در نتایج که گرد ید محاسبه روش 5 و میرکل از مرگ ضریب آبزي براي جمعیت این مختلف روشهاي با شده محاسبه (Z) میر کل مرگ و نتایج : جدول 2
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فارس خلیج ــاي آبه موقع، به ــت صحیح و مدیری عدم ــدت و م دراز در
خواهد داد دست از گونه را این ذخیرة ارزشمند

پاورقیها
1-Dynamic

2- Stock assessment

3-Asymptotic length                                             

4-Curvature parameter                 

5-Natural mortality                     

6-Fishing mortality

7- Total mortality

8-Exploitation rate

9-Yield per recruit

10-Biomass per recruit

11- Gill net

12- Fork length

13- Powell - wetherall

14- Cut-off - length

15- Retention rate

16- Trawl net

17- Stock management

18- Maximwu sustainable yield
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