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 چکیده

  
ویژه موتوماهیان از ذخایر با ارزش اقتصادی خلیج فارس بوده که نقش مهمی در زنجیره هماهیان بشگ

با هدف تعیین میزان ذخایر  1394-1395های پژوهش حاضر، طی سالنمایند. اکولوژیک و غذایی آن ایفاء می

برداری در سواحل جنوبی یدار از آن در جزیره قشم انجام گرفت. نمونهموتوماهیان و تنطیم الگوی برداشت پا

در در بنادر صیادی رمچاه، سوزا، مسن و سلخ صورت گرفت.  1395تا ماه شهریور  1394جزیره قشم از ماه مهر 

 22/4 -79/8ماهیان صید شده در دامنه طولی  سنجی گردید.نمونه ماهی موتو زیست 2553این تحقیق، تعداد 

گرم بود. بیشترین وزن کل ماهی صید شده  2/2متر و میانگین وزن سانتی 42/6متر با میانگین طولی سانتی

متری، سانتی 5در بررسی فراوانی ماهیان در طبقات بود. گرم 56/0گرم و کمترین وزن کل معادل  36/6معادل 

ماهیان مزبور در دامنه گزارش گردید. درصد  5/36متر با سانتی 5/6-7بیشترین فراوانی مربوط به طبقه طول 

ماهیان  سال بود. از نظر ترکیب سنی، غالب ماهیان صید شده را 76/1ساله با میانگین سن  3سنی صفر تا 

 kمتر و پیراسنجه رشد سانتی 03/11بشینه طول کل حدود خود اختصاص داده بود. درصد به 78/68دوساله با 

مرگ و میر  تعیین گردید. همچنین مقدار -38/0برابر با  0tبر سال و مقدار  52/0با استفاده از روش شفرد برابر 

 44/0برداری معادل و مقدار ضریب بهره 14/2معادل  Zو مقدار  84/0و  3/1ترتیب معادل طبیعی و صیادی به

، 9/1( معادل maxFر مقدار بیشینه ضریب مرگ و میر صیادی )بل، د -اساس مدل تامپسون دست آمد. برهب

که دست آمد درحالیهکیلوگرم ب 89400کیلوگرم و زیتوده کل  38000( حدود MSYحداکثر صید قابل برداشت )

کیلوگرم بوده که بیانگر امکان افزایش  35400مقدار صید صورت گرفته در دوره صیادی ذکر شده، معادل حدود 

سبی است. اهیان دارای شرایط نسبتاً مناحال حاضر، ذخیره موتومهرحال درهباشد. بدرصدی صید می 10حدود 

ویژه هتوجه به اهمیت و جایگاه ویژه موتوماهیان در زنجیره اکولوژیک خلیج فارس بگردد بااما پیشنهاد می

 هزار کیلوگرم فراتر نرود. 40جزیره قشم، میزان صید نباید از 

 :های کلیدیواژه

 (، سواحل جزیره قشم، خلیج فارسMSYصول قابل برداشت )ارزیابی ذخایر، موتوماهیان، حداکثر مح           

 

 مقدمه | 1 

وجود منابع عظیم آبزیان دریایی از دیر باز مورد توجه بشر بوده و به 

آوری، هر روز بر ابعاد آن افزوده شده است موازات پیشرفت صنعت و فن

(Esmaeelnia and Adeli, 2001 اما محدودیت صید در دریاها و .)

ها و نیازهای روبه فزونی مصرف آبزیان و اشتغال از یک سو و نوساقیا

کنان نوار ساحلی موجب اجتماعی این مسئله برای سا -تبعات اقتصادی

اندازی امیدوارکننده را فراروی افزایش سختی بتوان چشمشده است به

 Khayati andمیزان تولید از محل صید آبزیان دریایی تصور کرد )

Mashowfi, 2006 .) ریزی از این رو رشد و توسعه منطقی و برنامه

فایی اقتصاد تواند ضمن حفظ ذخایر ارزشمند آبزی، در شکوشده آن می

رو، استحصال مطلوب از ثر واقع گردد. از اینمحلی و ملّی بسیار مؤ

کید نگرش مدیریتی و اقتصادی خاص با تأمنابع تجدیدپذیر آبزی، تابع 

ماهیان سطح زی  یزی و مدیریت صحیح است.ربر دوراندیشی، برنامه

بویژه موتوماهیان و ساردین ماهیان جزو منابع ماهیان سطح زی ریز 

تجدیدپذیر هستند که بیشتر دوران زندگی خود را در الیه های سطحی 

    سدانشگاه گنبدکاوو | 1400   ©              9(1: )25-33؛ 1400، کاربردیشناسی ماهی هایپژوهشنشریه 

 شناسی کاربردیماهی هایپژوهش هنشری
 

Journal homepage: http://jair.gonbad.ac.ir 
 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دانشگاه گنبد کاووس
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ها از یک منطقه به منطقه دیگر نیز آب گذرانده، حرکت و مهاجرت آن

-ان سطحکل ماهیدرحال حاضر، میزان صید شود.در سطح آب انجام می

 2013زی ریز در کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان در سال 

هزار تن بوده است، که سهم  135های خلیج فارس و دریای عمان از آب

 6درصد و سایر کشورها  2درصد، امارات  43درصد، ایران  49عمان 

درصد، موتوماهیان  53ماهیان با بوده است، که از این بین ساردین درصد

خود اختصاص داده درصد بیشترین سهم را به 11ل با درصد و طال 25با 

زی ریز ( ماهیان سطح2013تا  1980ساله ) 33اند. بررسی روند صید 

در منطقه بیانگر روند کاهشی صید برای امارات و روند افزایشی و روبه 

(. میزان صید در Fishstat, 2016رشد در ایران و عمان می باشد )

است، در هزار تن بوده  535 برابر با 1393ایران در سال  جنوبهای آب

هزار تن  65های ایران در آبزی ریز همین سال صید ماهیان سطح

درصد از  92هزار تن، حدود  59گزارش شده است، استان هرمزگان با 

 Office ofخود اختصاص داده است )زی ریز را بهصید ماهیان سطح

Planning and Budget, 2015)زی ریز در . ترکیب صید ماهیان سطح

ماهیان درصد ساردین 35درصد موتوماهیان،  62استان هرمزگان شامل 

های جنوب جزیره قشم با باشد. آبدرصد نیز سهم سایر آبزیان می 3 و

خود اختصاص داده، زی را بهد باالترین میزان صید ماهیان سطحدرص 76

های درصد در رتبه 11رجاسک با د و بنددرص 13که بندرلنگه با درحالی

تاکنون چند  (.Alizadeh and Auliaei, 2015دارند )بعدی قرار 

گزارش از بررسی خصوصیات زیستی و نیز ذخایر موتوماهیان گزارش 

 گردیده است. 

برداری از این ذخایر، نقش حیاتی در طورکلی، مدیریت بهینه بهرههب

شت. صید بیش از توان و مازاد ایجاد وضعیت اکولوژیک پایدار خواهد دا

محیطی، وه بر ایجاد مسائل و مشکالت زیستظرفیت محیط، عال

ویژه در آینده هحال حاضر و بت اقتصادی و اجتماعی زیادی را درمعضال

بار آن بر صیادان و جامعه کامالً مشهود همراه خواهد داشت و آثار زیانبه

 (. FAO, 1981خواهد بود )

شناسی و تعیین نقطه ز تحقیق حاضر، پویاییرو، هدف ااز این

 Encrasicholina) ( موتو معمولیMSYحداکثر محصول پایدار )

punctifer) های آتی شیالتی و صید مسؤالنه در ریزیجهت برنامه

 جزیره قشم بوده است.   

 هامواد و روش | 2
 .E) برداری از موتوماهیاندر در سواحل جزیره قشم با نمونه این مطالعه

punctifer) با  1395تا شهریور  1394طور ماهیانه از مهر سال هب

استفاده از پرساینرهای دو قایقی در بنادر صیادی رمچاه، سوزا، مسن و 

 (. 1سلخ صورت گرفت )شکل 

 
  (خرمچاه، سوزا، مسن و سلجزیره قشم )صیدگاه های های ساحلی جنوب مناطق اصلی صید موتو معمولی در آب  -1شکل 

 5تا  4طور ماهانه از صید تخلیه شده حدود هنظر بهای موردنمونه

آوری شد. در طول دوره بررسی، تعداد صورت تصادفی جمعهکیلوگرم ب

سنجی شدند که طی آن طول چنگالی با قطعه ماهی زیست 2553

کمک متر و وزن ماهی بهمیلی 1/0دقت  استفاده از کولیس دیجیتال با

 گیری گردید. گرم اندازه 01/0ل با دقت ترازوی دیجیتا

از رابطه کل و وزن چنگالی ل بطه بین طوآوردن راست دجهت به

 (.Huxley, 1924)نمایی زیر استفاده شد 

 
tW وزن کل به گرم؛ :a  ضریب ثابت در رابطه نمایی؛ :L طول :

و وزن : شیب خط رگرسیون بین طول چنگالی  bمتر؛ چنگالی به سانتی

 .کل

وزن، با  -دست آمده از رابطه توانی طولهب bکه مقدار در صورتی

داری داشته باشد، رشد آبزی ناهمگون و چنانچه اختالف معنی 3عدد 

داری وجود نداشته باشد رشد آبزی همگون است. جهت اختالف معنی

استفاده شد  tاز آزمون  3با عدد  bداری اختالف مقدار آزمون معنی

(Pauly and Martosubroto,1984  .) 

    

  
Sd (LnFL)های : انحراف از معیار لگاریتم طبیعی طول

 های کل: انحراف از معیار لگاریتم طبیعی وزن Sd (LnW)چنگالی؛
2r   ضریب تعیین بین طول چنگالی و وزن کل؛ :b شیب خط :

 .ها: تعداد نمونه nرگرسیونی بین طول چنگالی و وزن کل؛ 
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27       |                                                                                                                                                                                                            ...و تعیین حداکثر محصول قابل برداشت پایدار شناسیپویایی

 

جهت تعیین ارتباط بین طول و سن نسبی از رابطه رشد غیرفصلی 

 (: 1987ون برتاالنفی بصورت زیر استفاده گردید )پائولی، 

 

: k متر؛برحسب سانتی t: طول چنگالی در سن tLکه در آن : 

حسب نهایت؛ بر: طول چنگالی بی ∞L(؛ year-1ضریب رشد بر سال )

زمانی که طول آبزی  : سن صفر ماهی )سن فرضی درot؛  مترسانتی

 حسب سال.: سن ماهی برt حسب سال؛ صفر باشد( بر

ست با استفاده از زیربرنامه پشتیبانی فای ∞Lمحاسبه شاخص 

صورت گرفت. در تعیین  %95بینی حداکثر طول با حدود اطمینان پیش

گیری ( بهرهs method,rdShephاز روش شفرد ) kمقدار شاخص رشد 

 Pauly andشد. محاسبه سن صفر با استفاده از رابطه زیر انجام شد )

Martosubroto,1980:) 

 

های رشد دست آمده شاخصههجهت ارزیابی صحت محاسبات ب

نهایت و ضریب رشد و مقایسه با سایر مطالعات رشد ماهی از طول بی

 ,Sparre and Venema)پریم مونرو استفاده گردید  -تست فای

1998.) 

 

( از روش منحنی صید بر پایه Zبرای برآورد ضریب مرگ و میر کل)

( با M(. ضریب مرگ و میر طبیعی )King, 2007طول استفاده شد )

 27استفاده از فرمول تجربی پائولی، با در نظر گرفتن دمای متوسط 

ا های جنوب کشور محاسبه گردید. همچنین بگراد آبدرجه سانتی

ای زیستن توجه به نوسان کم دما در مناطق نیمه گرمسیری و نیز گله

 Sparreضرب گردید ) 8/0موتو ماهی، عدد بدست آمده در ضریب 

and Venema, 1998.) 

 
Mمیر طبیعی )بر سال(؛ و: نرخ مرگTین ساالنه درجه : میانگ

نهایت : طول بی∞Lگراد(؛ اساس )درجه سانتیحرارت سطحی آب بر

 متر.حسب سانتیل چنگالی( بر)طو

از ومیر طبیعی ومیر صیادی از تفاضل ضریب مرگضریب مرگ

: (Sparre and Venema, 1998)آید دست میهمیر کل بوضریب مرگ

        
میر صیادی و ضریب حد مرگ و میر صیادی وضریب بهینه مرگ

 667/0و  5/0بیعی در میر طوتیب با استفاده از ضرب مقدار مرگترهب

( )میزان بقاء Exploration ratio) بردارینرخ بهره. محاسبه گردید

میر کل( از فرمول وصیادی نسبت به مرگمیر وجمعیت ضرب در مرگ

   شود: زیر محاسبه می

               
بینی آثار تغییر میزان تالش صیادی مدل تامپسون و بل برای پیش

 و تجزیه از دهستفاا با لمد ینشود. اد )یا تولید( استفاده میبر صی

 از ستهد هر در میروگمر و شدر خنر سساابر و زیمجا جمعیت تحلیل

 شاخص یک لعماا با که میکند حیاطر را مدلیی، بزآ طولی نیاوافر

 ،تولید انمیز دیصیا میروگمر در بضر (X (F-Factor)) دیعد

 در. نمایدمی محاسبه را لمحصو ارزش مچنینهو  هندز دهتو میانگین

 انمیز و هشد جمع باهم طولی مختلف طبقات شتدابر انمیز نهایت

 دیعد شاخص یشافزاین اساس با ا بر. ددمیگر اجستخرا تولید نهائی

ی محاسباتی نیز افزایش یافته هاولجد از امهرکد در نهائی تولید انمیز

 تولید در یشیافزا تنها نه قفو شاخص یشافزا با تا جایی که دیگر

 بیشینه نقطه انعنوبهرا  نقطه ینا. مییابد کاهش بلکه نگشته حاصل

در  (.Sparre and Venema, 1998نامند )می (MSY) ارپاید تولید

 این مدل روابط زیر وجود دارند:

 حسب سال طولی بر معادله سن در هر طبقه

T(L1) = - 
 ات طولی مجاور  معادله اختالف سن طبق

                             
 معادله فاکتور مرگ و میر طبیعی 

                                  
 معادله تعداد بقاء )توده زنده(

                    
 برداریمعادله نسبت بهره

                                            F / Z=  
 معادله مرگ و میر صیادی 

                                            
 معادله مرگ و میر کل  

                                    
 معادله وزن متوسط )تن(  

                             
   × تعداد متوسط  معادله

                                 

  × معادله بقاء )توده زنده( 

                          
 معادله میزان تولید )تن(

                                   
 معادله میزان ارزش )واحد(  

                              
L1,C) : سن آبزی در حد پائین طبقه طولی؛ T(L1)T=(1)که در آن:  

L2) 2(: صید در هر طبقه طولی؛T( سن آبزی در حد باالی طبقه طولی : 

ئین : طول در حد پا 1L ؛: متوسط توده زنده در هر طبقه طولی 

: طول در حد 2L ی؛طول : قیمت واحد در هر طبقه v(L1,L2)طبقه طولی؛ 

: تعداد  N(L2)حد پائین طبقه طولی؛ :تعداد در N(L1) ؛باالی طبقه طولی

 .حد باالی طبقه طولیدر

( همچنین با کاربرد MSYحداکثر محصول پایدار قابل برداشت )

 ;Sparre and Venema, 1998معادله کادیما نیز محاسبه شد )

Gullan, 1983.)   
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: Y: حداکثر محصول پایدار قابل برداشت؛ MSYدر این معادله: 

 : میانگین زیتودهBمیر طبیعی؛ و: ضریب مرگ Mمیزان صید ساالنه؛ 

در این تحقیق، آمار صید ساالنه از اداره کل شیالت بندرعباس اخذ 

و  FiSatIIافزارهای ها با استفاده از نرمتمام تجزیه و تحلیل داده شد.

 استفاده گردید Excel 2010افزار رها با استفاده از نرمرسم نمودا

 نتایج | 3
، 1375-1392های در بررسی میزان صید موتوماهیان طی سال

مشاهده شد که میزان صید از یک روند صعودی برخوردار بود، 

 کیلوگرم رسید.     35393کیلوگرم به  284که از میزان صید کل طوریبه

 
  1392تا  1375های وتوماهیان در طی سالمیزان صید م -2شکل 

 سنجی گردید.نمونه ماهی موتو زیست 2553در این تحقیق تعداد 

متر با میانگین طولی سانتی 22/4 -79/8ماهیان صید در دامنه طولی 

گرم بود. بیشترین وزن کل ماهی  2/2متر و میانگین وزن سانتی 42/6

در بود. گرم 56/0کل معادل گرم و کمترین وزن  36/6صید شده معادل 

متری، بیشترین فراوانی سانتی 5بررسی فراوانی ماهیان در طبقات 

درصد گزارش گردید  5/36متر با سانتی 5/6-7مربوط به طبقه طول 

 (.  3)شکل 

ساله بود. از نظر ترکیب  3ماهیان صید شده در دامنه سنی صفر تا 

خود درصد به 78/68با  ماهیان دوساله سنی، غالب ماهیان صید شده را

   (.1اختصاص داده بود )جدول 

 
 متر( در قشم( صید شده در طبقات مختلف طول کل )سانتیE. punctiferدرصد فراوانی موتو معمولی ) -3شکل 

 مقادبر سن، طول چنگالی و درصد فراوانی موتوماهیان صید شده در منطقه قشم -1جدول 

گین طول چنگالیمیان انحراف معیار درصد فراوانی  سن 

84/5  32/0  22/4  0+ 

96/18  47/0  77/5  1+ 

78/68  43/0  88/6  2+ 

42/6  56/0  79/8  3+ 

L∞=  03/11   K= 52/0   

 

متر( و وزن کل )گرم( ماهی، در بررسی رابطه طول کل )سانتی

مبستگی قوی بین دهنده هنشان 92/0 معادل مقدار ضریب تعیین

( E. punctiferپائولی، موتو معمولی )اساس آزمون و وزن است برطول

تخمین طول (. 4کند )شکل از الگوی رشد ایزومتریک تبعیت می

 03/11کل حدود  بینهایت از زیربرنامه پشتیبانی، بیشینه طول

با استفاده از روش شفرد و  kدست آمد. پیراسنجه رشد همتر بسانتی

دست هسال ببر 52/0دست آمده برابر هنظر گرفتن طول بینهایت ببا در

برابر با  0tدست آمده، مقدار تفاده از مقادیر پیراسنجه رشد بهآمد. با اس

ه رشد ون برتاالنفی ماهی موتو تعیین شد. بنابراین معادل -38/0

 e-= 11.03(1tL-(t+0.38)0.52(             آید:دست میهصورت زیر ببه

(، E. punctiferمیر در موتو معمولی )ودر بررسی ضرایب مرگ

میر ومرگمشاهده گردید که این ماهیان در سواحل قشم دارای ضریب 

 است با 94/0و صیادی  2/1میر طبیعی و؛ ضریب مرگ14/2کل معادل 

است که در محدوده مناسب قرار دارد )جدول  44/0برداری ضریب بهره
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 موتو صید شده در قشم رابطه بین طول چنگالی و وزن در ماهیان  -4شکل 

 شناسی ماهی موتو در قشم در سال برخی پارامترهای پویایی -2جدول 

 مقادیر پیراسنجه

L∞ 03/11 متر()سانتی  

K 52/0 )بر سال(  

φ 81/1 )بر اساس لگاریتم(  

Z 14/2  

M 2/1  

F 94/0  

Fopt 6/0  

Flimit 8/0  

E 44/0  

 

ییرات میزان تالش بینی آثار تغبل برای پیش-مدل تامپسون

شود. این مدل روش بسیار صیادی بر صید )محصول نهایی( استفاده می

های مدیریتی مانند تغییر در خوبی برای نشان دادن آثار اتخاذ سیاست

حداقل چشمه تور، کاهش یا افزایش تالش صیادی یا فصول ممنوعیت 

تخصصین مرود. بسیاری از شمار میبر صید، توده زنده و ارزش صید به

 ,Kingند )ادهنهام پیشبینی نال یک مدرا بل ن و تامپسول شیالتی مد

میر وبق با نمودار رابطه بین ضریب مرگ(. نتایج نشان داد که مطا2007

( جهت maxFمیر بیشینه )ویادی و زیتوده و تولید، ضریب مرگص

 (.3باشد )جدول می 9/1رسیدن به مقدار بیشینه تولید برابر با 

میر صیادی، حداکثر تولید پایدار ودار بیشینه ضریب مرگدر مق

(MSY حدود )کیلوگرم و  89400کیلوگرم، زیتوده کل  38000

( با فرض واحد بودن قیمت موتو MEYحداکثر ارزش اقتصادی )

 25460000معادل  تومان 670کیلویی ( واحد E. punctiferمعمولی )

طر نشان ساخت در این خا البته باید (.5دست آمد )شکل هتومان ب

تمام بیوماس قابل برداشت ماهی صید خواهد میر، تقریباً وضریب مرگ

( طبق MSYحداکثر محصول پایدار قابل برداشت )اساس فرمول برشد. 

کیلوگرم و  45100معادله کادیما، میزان بیوماس قابل برداشت حدود 

 کیلوگرم محاسبه گردید. 90210بیوماس کل معادل 

  
 بل -رابطه بین ضریب مرگ و میر صیادی و زیتوده و تولید در مدل تامپسون -5 شکل

 

 

 

 

 

MSY, MEY 
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 محاسبه مقادیر بیوماس و محصول با استفاده از مدل تامپسون بل –3جدول 

 محصول

 )کیلوگرم(

 میانگین بیوماس

 )کیلوگرم(

 میانگین

 وزن )گرم(

مرگ و میر 

 کل 

 مرگ و میر

طبیعی   

مرگ و میر 

 صیادی

 بقا 

 )تعداد(

ی سن نسب

 )سال(

 صید 

 )تعداد(

 نمونه

د()تعدا  

 دامنه طولی

متر()سانتی  

1/141  5338 71/0  24/1  1/1  03/0  54205 08/1  200 38 5-5/4  

2/284  6383 95/0  25/1  11/1  04/0  44851 24/1  300 52 5/5-5  

8/742  8/7305  24/1  31/1  12/1  102/0  36398 42/1  600 110 6-5/5  

4/3006  8/7817  58/1  59/1  13/1  39/0  28658 61/1  1900 330 5/6-6  

1/10716  8/6992  98/1  74/2  15/1  53/1  20779 82/1  5400 932 7-5/6  

7/11264  6/4637  45/2  64/3  17/1  43/2  11115 06/2  4600 789 5/7-7  

8/3277  3/2670  98/2  44/2  19/1  23/1  4224 33/2  1100 182 8-5/7  

2/358  1/2013  58/3  39/1  23/1  18/0  2040 65/2  100 24 5/8-8  

5/1703  1/9145  26/4  38/2  29/1  17/1  1259 03/3  400 72 9-5/8  

5/501  9/772  5 86/1  39/1  65/0  445 51/3  100 10 5/9-9  

6/585  283 85/5  28/3  59/1  07/2  158 14/4  100 14 10-5/9  

9/32581  4/45673           

 گیریبحث و نتیجه | 4
برداری بهینه از ذخایر آبزی، نقش حیاتی در طورکلی، مدیریت بهرههب

ایجاد وضعیت پایدار اکولوژیک خواهد داشت. استحصال مطلوب از منابع 

تابع نگرش مدیریتی و اقتصادی خاص با تاکید بر تجدیدپذیر آبزی، 

توان و ریزی و مدیریت صحیح است.. صید بیش از دوراندیشی، برنامه

محیطی، بر ایجاد مسائل و مشکالت زیستمازاد ظرفیت محیط، عالوه

ویژه در آینده هحال حاضر و بت اقتصادی و اجتماعی زیادی را درمعضال

زیان بار آن بر صیادان و جامعه کامالً  همراه خواهد داشت که آثاربه

-Salar) (. ساالرپوری و همکارانFAO, 1981مشهود خواهد بود )

poori et al., 2011 های صید و صیادی ماهیان به آنالیز داده( اقدام

های مختلف و تغییرات تالش صیادی را در دورهزی ریز نمودند سطح

هی ساردین و موتو را در محاسبه و میزان قابل برداشت از ذخایر ما

 بینی نمودند.هزار تن پیش 98تا  60گان را بین های استان هرمزآب

( در منطقه جاسک E. punctiferطول بلوغ ماهی موتو معمولی )

درصد ماهیان صید  90دست آمده است و بیش از همتر بسانتی 5/15

های جزیره قشم، طولی کمتر از طول بلوغ دارند شده در آب

(Salarpoori and Darvishi, 2006 .) در این تحقیق، موتو معمولی

(E. punctifer صید شده در دامنه طولی )متر سانتی 22/4 -79/8

توان های فراوانی طولی موتو معمولی میتر به دادهبودند. با نگاه دقیق

پی برد که اندازه چشمه تور برای صید موتو معمولی مناسب نیست و 

جمعیت این گونه تحت فشار صیادی قرار بگیرد شود حدس زده می

(Gayanilo and Pauly, 1997 در این بررسی، میانگین طول کل .)

 متر ثبت گردید،سانتی 42/6برای موتو معمولی در جزیره قشم 

معمولی در طبقه طولی طورکلی بیشترین فراوانی طولی برای موتو به

در تحقیقات ت کهدست آمد. این درحالی اسهمتر بسانتی 7-5/6

گذشته، بیشترین فراوانی طولی برای موتو معمولی در جزیره قشم و در 

(. Salarpoori et al., 2007) بندرلنگه در همین طبقه طولی بود

درصد از موتو  50طولی این ماهیان معلوم کرد که توزیع فراوانی 

اند سانتی متر صید شده 5/6معمولی در طبقات طولی کمتر از 

(Salarpoori, 2006 .)و همکاران )هد وایتWhitehead et al., 

متر گزارش سانتی 13(، بیشینه طول برای موتو معمولی را 1988

تا  75/2وزامبیک بین های مکردند. دامنه طول کل موتو معمولی در آب

(. همچنین Paula de Silva,, 1992دست آمد )همتر بسانتی 25/10

تا  5های سواحل هندوستان بین در آبکل موتو معمولی دامنه طول

متر بیشترین فراوانی را سانتی 5/8دست آمد که طبقه طولی هب 5/10

(. Agenbag et al., 2003; Rohit and Gupta, 2008داشتند )

رسد که ابزار صید مورد استفاده برای صید موتوماهیان در نظر میبه

ان نابالغ را صید هایی است که اغلب، ماهیمنطقه قشم دارای چشمه

 (.Salarpoori and Darvishi, 2006) کندمی

 وزن برای موتومعمولی -لدر رابطه طو bدر تحقیق حاضر، مقادیر 

محاسبه و الگوی رشد ایزومتریک است. در بررسی ساالرپوری  1114/3

 92/2برای گونه موتو معمولی در جزیره قشم،  b(، مقادیر 1385)

 12/3های اندونزی رای موتو معمولی در آبدست آمد. این مقدار بهب

 E(، و برای گونهMaacka and George, 1999ارائه شده است )

.heteroloba دست آمد )هب 415/3تایلند  درSupongpan et al, 

 (Rohit and Gaputa, 2008روهیت و گاپوتا )(. همچنین 2000

 12/3و  87/2ترتیب به E. Devisiو  E. punctiferرا برای  bمقادیر 

شناسی جمعیت و ارزیابی وزن در پویایی -کردند. رابطه طولگزارش 

-Gulland and Rosenذخایر ماهیان موضوع اصلی و ضروری است )

berg, 1992 مقادیر .)b توجه به گونه، جنس و محیط زیست با تواندمی

 ,Sparre and Venemaرا داشته باشد) 5/3تا  5/2ای بین گونه دامنه

1998).  
 03/11( ماهی موتو معمولی ∞Lتحقیق حاضر، طول بی نهایت )در

های ضریب رشد گزارش شده دست آمد. مقایسه شاخصهمتر بسانتی

-نشان داد که پیراسنجه 2در سایر مناطق برای موتو معمولی در جدول 

که طوریهدست آمده در دامنه قابل قبول قرار دارند؛ بههای رشد ب

  محاسبه درصد 45/4رشد، برای موتو معمولی به تغییرات شاخص ضریب
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درتحقیق حاضر، بیشینه سن ماهیان موتو معمولی صید شده  شد.

توان بر این اساس و همچنین، سال تخمین زده شد که می 3حدود 

گونه را جزو ماهیان کوتاه عمر میر طبیعی، اینومیزان باالی مرگ

محسوب کرد. حداکثر سن در منطقه جزیره قشم برای موتو معمولی 

(. Salarpoori et al., 2007ن زده شد )سال تخمی 1/2ترتیب به

 دارد ماهی موتو معمولی دارای طول عمرکوتاه،اظهار می رودنبرگ

جز هرینگ (. بهMaacka and George, 1999باشد )سال می 1حدود 

عمر بوده و حدود ماهیان کوتاه(، سایر شگClupea harengusاطلس )

 (. Cole and Mc Glad, 1998کنند )سال زیست می 3-1

-های فیلیپین، مرگدر آب E. heterolobaبررسی بر روی گونه 

ومیر )در سال(، مرگ 66/1ومیر طبیعی )در سال(، مرگ 88/3 ومیر کل

اند دست آمدهبه 57/0برداری )در سال( و ضریب بهره 22/2صیادی 

(Aripin and Showers, 2000 ،برای موتو معمولی در جزیره قشم .)

میر و)در سال(، مرگ 14/2ومیر کل مرگ ضرایبدر این تحقیق، 

)در سال( با ضریب  94/0ومیر صیادی )در سال( و مرگ 2/1طبیعی 

(، Salarpoori, 2006و در تحقیق در این منطقه ) 44/0برداری بهره

)در سال( و  29/1میر طبیعی و)در سال(، مرگ 56/3ومیر کل مرگ

این گونه  بردارییب بهره)در سال( با ضر 27/2ومیر صیادی مرگ

رغم دهد علیتخمین زده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می64/0

طور هبرداری ب، اما میزان ضریب بهره1393ر سال افزایش میزان صید د

هار داشت که ذخایر توان اظرو مینسبی کاهش یافته است، از این

ریب حال حاضر تحت فشار صیادی قرار ندارند. از ضموتومعمولی در

ازای ریکروتمنت و برای تعیین میزان مناسب محصول بهبرداری بهره

شود حال برداشت استفاده میازای ریکروتمنت یک ذخیره درتوده بهزی

(Pauly and Morgan, 1987.) 

( میزان قابل Salarpoori et al., 2011ساالرپوری و همکاران )

ی استان هرمزگان را هازی ریز را در آببرداشت از ذخایر ماهیان سطح

درصد  31بینی کردند که از این بین هزار تن پیش 98تا  60بین 

حال حاضر میزان برداشت موتو تخمین زده شد. دردرصد  69ساردین و 

ماهیان( در استان هرمزگان  زی ریز )ساردین و موتواز ماهیان سطح

 ,Alizadeh and Olyaiiهزار تن گزارش شده است ) 57حدود 

زی توده برابر کمتر از میانگین 4/2ذخایر میزان برداشت از این  (.2015

برابر کمتر از بیشینه  5/1هزار تن(، و نیز  140ساالنه برآورد شده )

-خوبی میهمین امر به محصول قابل برداشت تخمین زده شده است.

 تواند گویای پتانسیل ویژه ذخایر این ماهیان برای افزایش برداشت
تحقیق میزان بیوماس قابل برداشت و صید در منطقه باشد. در این 

حال حاضر در هزار محاسبه گردید. 40تا  36صیادی قشم در محدوده 

ویژه در سواحل ههای استان هرمزگان بزی ریز در آبصید ماهیان سطح

بوده و البته  (Growth phase) جزیره قشم ظاهراً در مرحله رشد

اشد و چنانچه روند توسعه تالش بظرفیت کمی برای افزایش صید می

صیادی کنترل نشود، احتماالً در آینده شاهد افت صید و عواقب 

 اقتصادی، اجتماعی و بیولوژیک ناشی از آن خواهیم بود. 
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 و یکامران احسان آقای دکتر جناب راهنما اساتید بیکران از با سپاس

های ارزنده ها و راهنماییتسبب حمایجناب آقای دکتر محمد محبی به

سپاس فراوان از جناب آقای دکتر محسن صفایی که امر مشاوره شان و 

دانم تا اند. همپنین، برخود الزم میعهده داشتهبنده را در این تحقیق به

منی و جناب آقای یار عزیزم جناب آقای دکتر محمد مؤاز دوستان بس

-های بیارزنده و حمایت هایسبب راهنماییدکتر علی ساالرپوری به 

شان، سپاسگزاری نمایم. در پایان، ضمن سپاس از کلیه عزیزانی دریغ

گنجد، از خداوند ه نمیاند و در این مقالهکه در این راه مرا یاری داد

 نمایم. زون برای آنان مسئلت میمنان توفیق روزاف

 پست الکترونیک نویسندگان

 j.mehdi54@gmail.com               :سیدمهدی جبارزاده شیاده
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Abstract 
Clupeidae particularly Engraulidae is one of the most valuable supplies in the Persian 

Gulf, which plays an important role in the ecological and nutritional chain. The present 

study was done during from October 2015 to September 2016 with the aim of 

determining the amount of reserves of anchovies and adjusting its sustainable harvest 

pattern in Qeshm Island. Sampling was carried out in the southern shores of Qeshm 

Island in the fishing ports of Ramachah, Suza, Mesen and Salakh. In this research, 

2553 fish samples were weighted. The caught fish were in the fork length range of 

4.22-8.79 cm, with a mean fork length of 6.42 cm and an average weight of 2.2 g. The 

maximum weight of the fish caught was 6.36 g and the lowest total weight was 0.56 g. 

In the study of the frequency of fish in the 5 cm classes, the highest frequency was 

found in the range of 5.7-6 cm with 36.5%. The fish were in the range of 0 to 3 years 

old with an average age of 1.76 years. In terms of age composition, most of the fish 

were two years old with 68.78%. The maximum fork length was 11.3 cm and the value 

of K was determined by using the Shepherd method of 0.52 × time -1 and the value of 

t0 was -0.88 years. Also, their natural (M), fishing (F) and total (Z) mortality rates 

were 1.2, 0.94 and 2.14 respectively, and the exploitation was equal to 0.44. Based on 

the Thompson-Bell equation, the maximum fishing mortality (Fmax) was 1.9, the 

maximum sustainable yield was about 38,000 kg and the total biomass was 89400 kg, 

while the amount of fishing carried out during the fishing period is equivalent to 

35.400 kg, indicating an increase of 10% in catches. However, at present, the supply of 

anchovies is relatively good. Due to the importance and special position of anchovies 

in the Persian Gulf ecological chain, especially Qeshm Island, it is recommended that 

catching should not exceed more than 40,000 kg. 

Keywords: Stock Assessment, Anchovies, Maximum Sustainable Yield (MSY), 

Qeshm Beaches, Persian Gulf 
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