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 (Trichurus lepturus) استان هرمزگان( عمان يايج فارس و دريخل يها در آب( 
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 دهيچک
عماان در   يايا ج فاار  ي در يخل يَا ترداضت آن در آب کٍ است ياوياز جملٍ ماَ (Trichiurus lepturus) يال اسثي يماَ
تٍ خاار  از کطاًر    يه ماَيذ اياز ص يا ، تخص عمذٌيافتٍ است. تا تًجٍ تٍ عذم مصرف داخليص ير تٍ ضذت افساياخ يَا سال

 Beverton and Holt's relative yield per recruit)تًرتًن ي ًَلت يايذ تر احيق حاضر از مذل تًليضًد. در تحق يصادر م

model)  يايا ج فاار  ي در يخلا  يَا در آب يال اسثي ير ماَيدر مًرد سطح ترداضت از رخا يتيريمذ يَاٍ يٍ تًصيارا يترا 
ر طاًل کا    ي، مقااد يترتاالىف  ي استفادٌ از معادلاٍ رضاذ ين  ومًوٍ(  1301) يطًل يفراياو يَا عمان استفادٌ ضذ. تٍ کمک دادٌ

ه يتخما ساال   -22/0ي در سال  41/0، متر يساوت 3/111ة ي، تٍ ترت(t0)ي سه در طًل صفر  (K)ة رضذ ي، ضر(∞L) ت يوُا يت
 ةي، تٍ ترتيپائًل يي فرمًل تجرت ذيص يخط يمىحى يَا لٍ ريشيتٍ يس (M) يعير طثيم ي مرگ ي (Z)ر ک  يزدٌ ضذ. مرگ ي م

ذ. حاذاکرر  ي)در سال( ترآيرد گرد 44/0 (F) يادير صيم ي مرگ هيه زدٌ ضذوذ. َمچىي)در سال( تخم 76/0ي  )در سال( 11/1
کٍ  ييترآيرد ضذ. از آوجا 72/0 تراتر تا ضًد يحفظ م يوسث يايذ تر احيکٍ حذاکرر تًل يزماو يترا (Emax) يتردار ة تُرٌيضر
جٍ گرفت يتًان وت ي، ممحاسثٍ ضذ (E) يخالص تُرٌ تردار سانيتر از م تسرگ  Emax يتردار ة تُرٌيحذاکرر ضر قيه تحقيدر ا

ه گًواٍ تاا   يا ا يتر ري ياديص ه يجًد، در حال حاضر کٍ تالشيضًد. تا ا يص از اوذازٌ ترداضت وميت يال اسثي يرٌ ماَيکٍ رخ
ماذت   يساالوٍ ي طاًالو  يَا صيازمىذ پاي، ويال اسثي يَر گًوٍ مايت تُتر رخايريص است، مذيدر حال افسا يريسرعت چطمگ

 است.

 
 عمان يايج فارس و دريت، خليجمع يشناس يياي، پوايد بر احي، مدل توليال اسبي :يديکلمات کل

 
 وًیسىذٌ مسئًل*
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 مقدمه 

 يبًضيه يا گًَِ (Trichiurus lepturus)اػجي  هبّي يبل
ْبى ٍ ّبي گشهؼيشي ٍ هؼتذل خ اػت كِ دس توبم آة

 ,Randall)پشاكٌؾ داسد  Sº45  ٍNº60ي يػوذتب ث

تب ػوك حذٍد  ياػجي اص هٌبطك ػبحل يبل ي. هبّ(1995
 يّب هتش پشاكٌؾ داسد ٍ هؼوَال ثِ صَست دػتِ 350

 Randall, 1995, Kwok)ؿًَذ  يبفت هيثضسگ ٍ هتشاكن 

and Ni, 2000). ي يا يحذاكثش طَل گضاسؽ ؿذُ ثشا
ٍ  www.fishbase.org)طَل كل )هتش  يػبًت 234 يهبّ

 Chiou et)ػبل  اػت  15حذاكثش ػي گضاسؽ ؿذُ آى 

al., 2006)بى يػوذتب ؿبهل هبّ يي هبّيا يين غزاي. سط
گَ اػت. ّش چٌذ يض هيبى ٍ ًيهبّ ي ٍ هَتَيض هبًٌذ ػبسديس
ي گًَِ يّن دس ا (Cannibalism) يخَاس ّوٌَع يگبّ

 (. 1390ٍ ّوکبساى،  يگضاسؽ ؿذُ اػت )تمَ
هٌبثغ ت پشاكٌؾ ٍ يٍضؼػوبى  يبيح فبسع ٍ دسيدس خل   

 يّب هختلف دس طَل ػبل ػوذُ ايي هبّي دس اػوبق
ٍ  يدّمبً) گزؿتِ هَسد ؿٌبػبيي لشاس گشفتِ اػت

ٍلي  ٍ 1384، ًؼت ٍ ّوکبساى يٍل؛ 1383ّوکبساى، 
(. ثش طجك Shojaei and Taghavi, 2011 ؛1392 ًؼت،
ثِ طَس  يخٌَث يّب اػجي دس آة لّب، هبّي يب ي گضاسؽيا

ػوذُ دس هٌطمِ ػيشيك، ٌّگبم، ساع هيذاًي ٍ هٌطمِ 
ي ٍخَد اص ًمطِ يبف داساي ثيـتشيي تشاكن اػت. ثب اطه

 Catch per)ذ دس ٍاحذ ػطح يضاى صيي هيـتشيًظش ث

unit of area) ت دس اػوبق يح فبسع ثِ تشتيآى دس خل
kg/nmهتش ) 30-20

kg/nmهتش) 50-30(، 5/201 2
2 

kg/nmهتش ) 20-10( ٍ 6/171
ػوبى ثِ  يبي( ٍ دس دس78 2

kg/nmهتش ) 10-20ت دس اػوبق يتشت
2 2/866 ،)100-50 

kg/nmهتش)
kg/nmهتش ) 50-30( ٍ 9/513 2

2 5/469 ٍ )
30-20 (kg/nm

ًؼت ٍ  ي( گضاسؽ ؿذُ اػت )ٍل2/382 2
 (. 1384ّوکبساى، 

ش يش ػياخ يّب دس ػبل يبل اػجي يذ هبّيضاى كل صيه   
تي دس  3338كِ اص  يثِ خَد گشفتِ اػت ثِ طَس يصؼَد
ذُ اػت يسػ 1395تي دس ػبل  47574ثِ  1385ػبل 
-يشاى، هزاكشُ ؿخصيالت ايذ ػبصهبى ؿيتِ آهبس صي)كو
 يّب ذ آةياص كل ص يبل اػجي يذ هبّي(. دسصذ ص1396

دس ػبل  %9/7ثِ  1385دس ػبل  %8/0خٌَة اص حذٍد 
دس  يي هبّيذ ايي دسصذ صيـتشيثذُ اػت. يسػ 1395
كل  %59هشثَط ثِ اػتبى ّشهضگبى ثب حذٍد  1395ػبل 
ثَدُ اػت. ثؼذ اص كـَس  يخٌَث يّب دس آة يي هبّيذ ايص

ثلَچؼتبى، ثَؿْش ٍ  ٍ  ؼتبى يػ يّب اػتبى ّشهضگبى، اػتبى
 يثؼذ يّب دس ستجِ %1ٍ  ، %9، %31ثب   تيخَصػتبى ثِ تشت
ي گًَِ تالؽ يذ ايؾ صيافضا يلدالاص  يکيلشاس داؿتٌذ. 

ثش  ػوبى اػت. يبيبى دس دسيهبّ ذ فبًَعيتَػؼِ ص يثشا
كِ  ييّب يكـت يذ ضوٌياص ص ييضاى ثباليطجك آهبسّب ه

ثبؿذ.  يه يبل اػجيبى اػت، يهبّ ذ ّذف آًْب فبًَعيص
فشاّن ؿذى ، يبل اػجيبى يهبّ  ذيؾ صيگش افضايل ديدل

خبسج اص كـَس دس  ي گًَِ ثِيا تدبسي صبدساتاهکبى 
ذ يص يبداى ثشايت صيش اػت كِ ػجت تشغياخ يّب ػبل
  ؿذُ اػت. يبل اػجي يهبّ
ي يـتشي( ث1385-1395ك دِّ گزؿتِ )يدس طَل    

ثب ثَدُ اػت،  يبل اػجي يذ هشثَط ثِ هبّيدسصذ سؿذ ص
ٍ  يتيخوؼ يّب دس هَسد پبساهتش ياطالػبت كو ي ٍخَديا
ٍ  يَد اػت )تمَذ هثل آى هَخيتَل يؼت ؿٌبػيص

(. ّذف Muhammad et al, 2017؛ 1390ّوکبساى، 
ثَستَى ٍ  يبيذ ثش احيك حبضش اػتفبدُ اص هذل تَليتحم
دس هَسد ػطَح  يتيشيهذ يّبِ يِ تَصياسا يثشا َّلت

ح فبسع يخل يّب دس آة يبل اػجي يش هبّيثشداؿت اص رخب
 تحميكح ياص ًتب يثخـ ايي همبلِ،. ثبؿذ يهػوبى  يبيٍ دس

ح فبسع ٍ يدس ػَاحل خل يبل اػجي  يش هبّيخبهغ رخب
 .سا اسائِ هي دّذػوبى  يبيدس
 

 مواد و روش ها
 يمىطقٍ مًرد مطبلعٍ ي ومًوٍ ثردار

ح فبسع ٍ هٌطمِ يشُ لـن دس خليك حبضش، خضيدس تحم
 يّب ؼتگبُيػوبى ثِ ػٌَاى ا يبيك ٍ خبػك دس دسيگبثش
ذ دس هٌطمِ ياس ص(. اثض1اًتخبة ؿذًذ )ؿکل  يثشداس ًوًَِ
دس خبػك ٍ لـن اص  يثَد ٍل يگ فمط تَس پشُ ػبحليگبثش
هَسد اػتفبدُ دس ش يتشال ٍ گَؿگ يتَسّب يذ ضوٌيص
ّب، دس  ؼتگبُيي اياػتفبدُ ؿذ. ػالٍُ ثش ا يبديص يّب كيلب

ذ يحبصل اص ص يّب ض ًوًَِيك ٍ پـت لـن ًيشيهٌطمِ ػ
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ٍ  807ؾيؾ )كيكالع ك يبديص يّب يكـت كفشٍة
ثشداسي ثِ صَست  ًوًَِ. ( هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتٌذ811

 1386ك ػبلِ اص هْش هبُ يهبّبًِ ٍ تصبدفي دس يك دٍسُ 
صَست پزيشفت. دس توبم هشاحل  1387َس هبُ يتب ؿْش
هتش ٍ دلت  يػبًت 1/0  طَل يشيگ ك دلت اًذاصُيتحم
كل ٍ  گشم ثَد. دس هدوَع طَل 1/0ٍصى  يشيگ اًذاصُ
  .(1)ؿکل  ًوًَِ ثجت ؿذ 1309 دتؼذا يهخشخ طَل

 

 
َبي  یبل اسجي در آة مبَي ثرداري َبي ومًوٍ : ایستگب1ٌشکل

 خليج فبرس ي دریبي عمبن )استبن َرمسگبن(

Figure 1: Location of the sampling stations for T. 

lepturus in the Persian Gulf and Oman Sea. 

 

 رشذ َبي  ثرتبلىفي ي پبرامتر ينرشذ مذل 
اص هذل  يبل اػجي يتحميك ثشاي تخويي سؿذ هبّي يادس 

ثشتبلٌفي ثش اػبع  ثشتبلٌفي اػتفبدُ ؿذ. هؼبدلِ ٍى سؿذ ٍى
 :(King, 2013) طَل ٍ ػي ثِ صَست صيش هي ثبؿذ

Lt = L∞ [1-exp(-K(t-t0))] 

ثشاثش  ∞t  ٍLَل هبّي دس ػي طثشاثش ثب  Ltي هؼبدلِ يدس ا
حذاكثش طَلي  يؼٌي هتش يبًتثش حؼت ػ ًْبيت طَل ثي ثب

 اػت كِ هبّي هوکي اػت دس طَل ػوش خَد ثِ آى ثشػذ.
)دس  يضشيت سؿذ هبّهؼبدل  Kي يي هؼبدلِ ّوچٌيدس ا
 ٍ ػي دس طَل صفش يت ػي هبّيثِ تشت t  ٍt0اػت. ػبل( 

ك ثشاي هحبػجِ يي تحميدس ا ثبؿٌذ. يه)ثش حؼت ػبل( 
ُ دس هؼبدلِ هَسد اػتفبد (∞K  ٍ L)ّبي سؿذ  پبساهتش
 يهبّبًِ تَصيغ فشاٍاًي طَلي هبّ يّب اص دادُ يثشتبلٌف ٍى
ّبي سؿذ اص سٍؽ الفبى  پبساهتشاػتفبدُ ؿذ.  يبل اػجي

(ELEFAN)  ي ثشاي هحبػجِ ػي يذ. ّوچٌيثشآٍسد گشد
تدشثي پبئَلي اػتفبدُ ؿذ   اص ساثطِ (t0)دس طَل صفش 

(Pauly, 1983): 
Log (-t0) = -3922/0 – 2752/0  Log L∞ - 038/1  Log K 

ش يشاي هحبػجِ طَل ػوش اص ساثطِ صث دس ايي تحميك
 :(Pauly, 1983) اػتفبدُ گشديذ

tmax = t0 +  / K 

سؿذ ثِ دػت آهذُ  يّب پبساهتش  ثِ هٌظَس همبيؼِّوچٌيي 
اػتفبدُ  ('φ)ثب ػبيش تحميمبت اص آصهَى في پشين هًَشٍ  

ِ ثِ ايٌکِ طَل ثب تَخ .(Pauly and Munro, 1984)ؿذ 
ثشاي 'φ داسد، هيضاى  Kساثطِ هؼکَػي ثب  (∞L)ثي ًْبيت 
 Pauly and)شُ تمشيجب ثبثت خَاّذ ثَد يك رخيگًَِ ّبي 

Munro, 1984): 
φ'= log K+2 log L∞ 

 يثشا (CV)شات ييت تغيضاى ضشيهـبثِ ه يّب شُيدس رخ
φ'  هحبػجِ  ي. ثشا ـتش ثبؿذيدسصذ ث 5ذ اص يًجبّبCV  اص
 :(Gayanilo and Pauly, 1997)ش اػتفبدُ ؿذ يِ صساثط

CV=(S.d./ Mean)*100 
بس ٍ يت اًحشاف هؼي، ثِ تشتS.d.  ٍMeanي ساثطِ يدس ا
 هَخَد اػت. يّب 'φي يبًگيه
 

 (Cohorts) َبي َمساد  جذا کردن گري ٌ
ثبتبچبسيب اص سٍؽ  ّبي ّوضاد  گشٍُ خذا كشدى ثشاي

(Bhattacharya) ػتفبدُ ؿذ ا(Pauly, 1983) ثشاي .
اػتفبدُ اص ايي سٍؽ ثبيذ تَخِ داؿت كِ هٌحٌي فشاٍاًي 

 اًذيغ داساي ّن اص ّبي ػٌي هدضا طَلي هتؼلك ثِ گشٍُ

 ثبؿٌذ ثضسگتش اص دٍ (Separation Index: S.I)ي خذاػبص
                :(King, 2013) 

 
ّبي طَلي هتَالي  ثشاثش ثب هيبًگيي   La ٍLb  ي ساثطِيدس ا
ٍSa   ٍSb سٍؽ ّبي هتَالي ّؼتٌذ. دس  اًحشاف هؼيبس

ّب كبّـي  ي سًٍذ تفبضل هيبًگيييذ ّوچٌيثب ثبتبچبسيب
 .(Gulland and Rosenberg, 1992)ثبؿذ 
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  يت ثُرٌ ثرداریضري  مير  ي مرگ  يَب ورخ

هٌحٌي  ب كوك سٍؽث (Z)ش كل يهشگ ٍ هك يي تحميدس ا 
 ,King)گشديذ  ثشآٍسد (Catch curve analysis) صيذ

ػَاهلي غيش اص   دس ًتيدِ  (M) يؼيش طجيهشگ ٍ ه. (2013
صيبدي اص لجيل ؿکبس ؿذى ثِ ٍػيلِ ػبيش هَخَدات، 

سيضي، گشػٌگي ٍ ػي ثبال اتفبق  ثيوبسي، اػتشع تخن
ثشاي هحبػجِ  . (Sparre and Venema, 1998)افتذ هي

 تدشثي پبئَلي اػتفبدُ  اص ساثطِ (M)ش طجيؼي يهشگ ٍ ه
ّبي سؿذ ًيبصهٌذ هيبًگيي  ؿذ. ايي هؼبدلِ ػالٍُ ثش پبساهتش

تدشثي پبئَلي ثِ   ًيض هي ثبؿذ. ساثطِ (T)ػبالًِ آة  يدهب
 :(Pauly, 1980)صَست صيش اػت 

 
ش ثِ ياص ساثطِ ص (F)ش صيبدي يضشيت هشگ ٍ هي يّوچٌ

    : (Sparre and Venema, 1998)دػت آهذ
F = Z – M 

ك اص ساثطررِ يرري تحميرردس ا(E)  يثررشداس ت ثْررشُيضررش
E=F/Z .ثِ دػت آهذ 

 
 Relative yield per) يوسج يبيذ ثر احيمذل تًل

recruit) 
 Beverton) لتَلِ هذل ثَستَى ٍ ّيثَػ بءيذ ثش احيتَل

and Holt's model) ذ يهحبػجِ گشد(King, 2013): 
 

 
 

 
 

ٍ  يؼيش طجيه هؼبدل هشگ ٍ  E = F/Z ،Mي ساثطِ يدس ا
K  ٍL∞  ي يثبؿٌذ. ّوچٌ يسؿذ ه يّب بساهتشپLc 

(Length at first capture)  ّاػت دس  يصهبً يطَل هب
بء ٍ ًوَداس آى ٍ يذ ثش احيتَلاص هذل  ؿَد. يذ گشفتبس هيص

ت يي حذاكثش ضشييتؼ يثشا E = F/Zض ساثطِ يً
 (Fmax) يبديش صيٍ حذاكثش هشگ ٍ ه (Emax) يثشداس ثْشُ
حفظ  يًؼج يبيذ ثش احيكِ حذاكثش تَل يصهبً يثشا
ت يي سٍاثط، ضشيؿَد، اػتفبدُ ؿذ. ثِ كوك ّو يه
شُ يتَدُ رخ يدس آى صكِ  يبديش صيٍ هشگ ٍ ه يثشداس ثْشُ
 كٌٌذُ يضيس تخن

(Spawning stock)  تَدُ  ي% ص50دس
   ذ.ياػتفبدُ گشد (5/0E  ٍ5/0F) ثوبًذ يآى ثبل

 
 جينتا

 ثرتبلىفي   ين رشذ َبي رشذ ي مذل پبرامتر

ي ػي يّوچٌٍ L∞ ٍ  Kبساهتشّبي سؿذ پك يي تحميدس ا
، طَل كلهتش  ػبًتي 3/111ِ تشتيت ث، t0 دس طَل صفش،

ي سٍ يي صدُ ؿذًذ. اص ايػبل تخو -28/0دس ػبل ٍ  41/0
ثب خبيگضيٌي پبساهتشّبي هحبػجِ  ثشتبالًفي ٍىهؼبدلِ سؿذ 

 (.2 ؿکلثشآٍسد ؿذ )ؿذُ ثِ صَست صيش 

]((28/0+t) 41/0-exp (-1 [3/111Lt = 
ػبل تخويي صدُ  8/6 يبل اػجيي طَل ػوش هبّي يّوچٌ
ثِ  70/3ض يبي پشين هًَشٍ ثشاي پبساهتشّبي سؿذ ًفؿذ. 

مبت يثب دس ًظش گشفتي تحم CV يهمذاس ػذد دػت آهذ.
حبػجِ ه 45/4فبئَ ثشاثش ثب  يبديص 51هـبثِ دس هٌطمِ 

دس سا  يبل اػجي يسؿذ هبّ يّب پبساهتش 1خذٍل . گشديذ
ؼِ يگش دس هٌبطك هختلف همبيد مبتيك ثب تحميي تحميا
 كٌذ. يه
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 خليج فبرس ي دریبي عمبن َبي  در آة (T. lepturus)ثرتبلىفي مبَي یبل اسجي  مىحىي رشذ ين :2شکل 

Figure 2: The von Bertalanffy growth curve for T. lepturus in the Persian Gulf and Oman Sea.  

 

  در خليج فبرس ي دریبي عمبن ثب تحقيقبت مشبثٍ (T. Lepturus)مقبیسٍ پبرامتر َبي رشذ مبَي یبل اسجي : 1جذيل

Table 1: Summary of the growth parameters estimates of T. lepturus in different regions. 
 هٌجغ 'L∞ (cm) K (1/year) t0 (year) φ طًل جىس مکبن اوجبم تحقيق

ضگبىاػتبى ّشه 30/111 طَل كل ًش ٍ هبدُ   41/0  28/0-  71/3  تحقيق حبضر 
70/129 طَل كل ًش ٍ هبدُ ػَاحل ثوجئي ٌّذ  50/0  001/0   Chakraborty, 1990 

56/0 129 طَل كل ًش ٍ هبدُ ػبحل ؿشلي ٌّذ   97/3  Thiagarajan et al., 1992 

ًُش ٍ هبد ؿوبل غشثي ٌّذ 64/0 109 طَل كل     Somavanshi & Antony, 
1989 

90/58 طَل هخشخي ًش ٍ هبدُ آة ّبي خٌَة چيي  17/0  68/2-   Kwok & Ni, 2000 

20/50 طَل هخشخي ًش ٍ هبدُ ػَاحل ؿشلي تبيَاى  72/0  22/0-   Chen & Lee, 1982 
80/70 طَل هخشخي ًش ٍ هبدُ دسيبي صسد  11/0  82/2-   Lin & Zhang, 1981 

ًُش ٍ هبد فيليپيي 70/0 78 طَل هخشخي     Ingles & Pauly, 1984 

 

 

 َمساد  يگريٌ َب
ح يخل يب پٌح گشٍُ ّوضاد دس آة ّبيثِ كوك سٍؽ ثبتبچبس

 يي طَليبًگيؿذ كِ ه ييؿٌبػب ػوبى يبيفبسع ٍ دس
، 99/78، 49/63ت يك تب پٌح ثِ تشتيّوضاد  يّب گشٍُ
طَل كل ثَد )خذٍل هتش  يػبًت 07/103ٍ  56/96، 07/89
 يّب ت دس گشٍيت ثِ تشتيي خوؼيكوتشي ٍ يـتشي(. ث2

 ذُ ؿذ. يد 5ٍ  2ّوضاد 

 

  يت ثُرٌ ثرداریضري  مير  ي مرگ  يَب ورخ

ثرِ كورك    يبل اػرج ير ثرشاي هربّي    (Z)هشگ ٍ هيش كرل  
  11/1، 94/0 يت ّوجؼرررتگيثرررب ضرررش هٌحٌررري صررريذ 

ش ثررَد  يرر هتغ 28/1تررب  93/0ي صدُ ؿررذ كررِ اص   يتخورر

ظرش گرشفتي   ثرب دس ً  (M)ٍ هيرش طجيؼري    شگهر  (.3ؿکل )
دسخررِ  5/26دهرربي هتَػررط آثْرربي ػررطحي ثررِ هيررضاى  

 ضيررً (F)شگ ٍ هيررش صرريبدي  هرر ٍ 67/0ػرربًتيگشاد، 

ي ير دس ا(E)  يثرشداس  ت ثْرشُ يهحبػجِ گشديرذ. ضرش   44/0
 ثِ دػت آهذ. 40/0ك يتحم
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 َبي خليج فبرس ي دریبي عمبن در آة (T. lepturus): خريجي مذل ثبتبچبریب ثراي مبَي یبل اسجي 2جذيل

Table 2: The result of Battacharya method for age determination of T. lepturus in the Persian Gulf and Oman Sea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

  يوسج يبيذ ثر احيج مذل تًلیوتب
 يبل اػجي يبء هبّيتَدُ ثش اح يبء ٍ صيذ ثش احيهذل تَل

 يثشداس ثْشُهدبص  ًـبى داد كِ حذاكثش حذ 

(Exploitation rate: E)  بء سا يذ ثش احيتَلي يكِ ثبالتش
ثبؿذ  62/0 ثشاثش ثب E اػت كِ يدّذ، صهبً يثِ دػت ه

 يضيس شُ تخنيتَدُ رخ يٌکِ صيا يي ثشاي. ّوچٌ(4ؿکل )
ثوبًذ،  يآى ثبل ًخَسدُ ِ دػتيتَدُ اٍل ي% ص50 دس كٌٌذُ
ثبؿذ  37/0تش اص ذ ثضسگيًجب  (E)يثشداس ت ثْشُيضاى ضشيه
(37/0;5/0Eهمذاس ػذد .)ي Fmax  ٍ5/0F  ثب فشض ثبثت ثَدى

ي يتخو  41/0ٍ  68/0ت يثِ تشت (M) يؼيش طجيهشگ ٍ ه
 صدُ ؿذ.

 

 

 

 

 .T)س تًليذ ثر احيبء ثراي مبَي یبل اسجي : آوبلي4 شکل

lepturus) در آة َبي خليج فبرس ي دریبي عمبن 

Figure 4: Yeild-per-recruit analysis for T. lepturus in 

the Persian Gulf and Oman Sea 

 

گريٌ 

 َمساد

ميبوگيه طًل 

محبسجٍ شذٌ 

 )سبوتي متر( 

اوحراف 

 معيبر

جمعيت 

 گريٌ

اوذیس 

 جذاسبزي

1 49/63  59/3  148 - 
2 99/78  44/4  620 86/3  
3 07/89  97/3  407 40/2  
4 56/96  25/2  116 41/2  
5 07/103  68/2  18 64/2  
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 بحث 
ّ  يطرَل  يفشاٍاً يّب ك حبضش هب اص دادُيدس تحم بل ير  يهرب
ذ ير ي تَليٍ ّوچٌ يتيخوؼ يّب پبساهتش يبثياسص يثشا ياػج
 يطررَل يفشاٍاًر  يّرب  ن. دادُيآى اػرتفبدُ كررشد  يبير ثرش اح 

ٍ  يؿرٌبخت  ؼتيص يّب يظگيدس هَسد ٍ ياطالػبت اسصؿوٌذ
بس هرب  يش دس اختيك هَخَدات هبًٌذ سؿذ ٍ هشگ ٍ هياكَلَط
بصهٌرذ  يّرب ً  ي دادُيي ٍخَد اػتفبدُ اص ايدٌّذ. ثب ا يلشاس ه
اػت. ثِ ػٌَاى هثبل، اص ًظرش   يهختلف يّب بصيً ؾيت پيسػب
ذ يك ػبلِ ثبيك دٍسُ ي يبص ثشايت، حذالل دادُ هَسد ًيكو
ذ ثِ طرَس هبّبًرِ ٍ   يًوًَِ اػت كِ ثب 1500تب  1000ي يث

 ,Gulland and Rosenberg) ؿرًَذ  يآٍس خورغ  يهتَال

ثب فشض كبّؾ افشاد هؼي ثرِ   ،ضيت ًيفي.  اص ًظش ك(1992
ذ ير ب ثبير ًورَداس ثبتبچبس ي ٍ صيبدي، ػلت هشگ ٍ هيش طجيؼ

ي ثرِ  ييّورضاد پرب   يّرب  تؼذاد افشاد سا اص گشٍُ يسًٍذ كبّـ
 1309ك حبضرش  ير ّوضاد ثبال ًـبى دّرذ. دس تحم  يّب گشٍُ

ؿرذًذ كرِ    يؼرت ػرٌد  يك ػربلِ ص يًوًَِ دس طَل دٍسُ 
ب ير تَػرط سٍؽ ثبتبچبس  يّورضاد آًْرب ثرِ دسػرت     يّب گشٍُ
سا  يضرشٍس  يّرب  فرشض  ؾيپ ،ّب ي سٍ دادُيك ؿذ. اص ايتفک
 اػتفبدُ دس هؼبدالت داسا ثَدًذ. يثشا

گررشٍُ  5ب، ير ك ثرب اػرتفبدُ اص سٍؽ ثبتبچبس  ير ي تحمير دس ا   
ي يبًگير ؿرذ كرِ ه   ييؿٌبػرب  يبل اػجي يهبّ يّوضاد ثشا
ٍ  56/96، 07/89، 99/78، 49/63ت يررآًْرب ثرِ تشت   يطرَل 
  Chakraborty ثررَد. (طررَل كررل)هتررش  يػرربًت 07/103
سا دس ػَاحل ٌّذ  يبل اػجي يهبّ يي طَليبًگيه( 1990)
 3/112، 101، 5/82، 2/51 تيثِ تشت يػبلگ پٌحك تب ياص 
 . ػتا گضاسؽ كشدُ  هتش )طَل كل( يػبًت 2/119ٍ 

ي گرشٍُ ّورضاد   يتؼذاد افشاد اٍل ييّوچٌ بيثبتبچبسدس سٍؽ 
ِ  دس ّوضاد دٍم ٍ ػَم ثَد. يّب اصگشٍُ كوتش  ايري  حبلي كر
. (King, 2013)ثبؿرذ   ييثيـتش ثبيذ تئَسيك ًظش تؼذاد اص
ذ يػرذم صر  دِ يذ ٍ دس ًتيص يّب اثضاس يثبال يشياًتخبة پز
ب ير احيربء   پذيذُك طشف ٍ ياص  تش كَچك يطَل يّب كالع

 )هوکري  ،گشيد ػَياص  (Recruitment) يالتيثبصگـت ؿ
 گربُ  صيذ ثِ ًَصادگبُ اص كبهل طَسِ ث كَچك هبّيبى اػت

ذُ ير ي پذير ا يثرشا  يتَاًذ ػربهل  يهذ( ًکشدُ ثبؿٌ هْبخشت

 Gulland and Rosenberg, 1992; Sparre  (ثبؿرذ 

(and Venema, 1998. 
 يّرب  دس آة ،كير ي تحمير دس ا ،يبل اػرج ي يهبّ ػوش طَل
. اص ي صدُ ؿرذ يتخور  ػبل 8/6 ػوبى يبيح فبسع ٍ دسيخل
 50ًْبيرت ثريؾ اص    كِ ثشاي هبّيربى ثرب طرَل ثري     ييآًدب

ثيـررتش اص همررذاس  يػوررش ٍالؼرر هتررش همررذاس طررَل  ػرربًتي
، (Pauly, 1983صدُ ؿذُ تَػط ايي ساثطرِ اػرت )   تخويي
طرَل   يض داساير ً يبل اػجي يتَاى اًتظبس داؿت كِ هبّ يه

 يػلت تفبٍت طَل ػوش هبّ ػبل ثبؿذ. 8/6اص  يػوش ثبالتش
 هٌحٌري  سٍي ثرش  ػبصي خذا ّوضاد ثب تؼذاد گشٍُ يبل اػجي

 ّورضاد  ّربي  گشٍُ ّوپَؿبًي تػل ثِ تَاًذ يض هيً ثبتبچبسيب
ثبؿرذ  ي ثربال  يدس ػرٌ  سؿرذ  ًرش   كٌرذي  خبطش ثِ تش هؼي
(King, 2013). 
 ،دس ايي تحميرك ثرِ كورك سٍؽ الفربى     L∞  ٍKهيضاى    
تخويي صدُ ؿذ. ثب تَخِ ثِ ايٌکِ ًش  سؿذ  41/0ٍ  3/111

(K)   1/0 (هحبػجِ ؿذُ اص ًش  سؿذ گًَِ ّبي كٌذ سؿرذ 
(K≤ ّي دس گرشٍُ آثضيربى كٌرذ سؿرذ     ثضسگتش اػت، ايي هب

  .(Jennings et al., 2002)گيشد  لشاس ًوي
 يبير دس دس 11/0ي گًَرِ اص  ير ا يگضاسؽ ؿذُ ثشا Kضاى يه
ي يپرريليدس ف 7/0تررب   (Lin and Zhang, 1981)صسد 

(Ingles and Pauly, 1984) ي يش اػررت. ّوچٌرريررهتغ
هتش طرَل كرل دس    يػبًت 109هحبػجِ ؿذُ اص  ∞Lضاى يه

 (Somavanshi and Antony, 1989)ٌّرذ   يشثؿوبل غ
ٌّررذ  ػررَاحلهتررش طررَل كررل دس    يػرربًت 7/129تررب 

(Chakraborty, 1990) (. 2ش ثرَدُ اػرت )خرذٍل    ير هتغ
مربت  يتحم  يك ًؼجت ثِ ثشخر يي تحميدس ا K يضاى ثباليه

 Kwok and Ni, 2000; Chen)ب يهـربثِ دس ؿرشق آػر   

and Lee, 1982)  ح يدس خلي گًَِ يًـبًگش آى اػت كِ ا
سػرذ. دس   يت هيًْب يؼتش اص آى هٌبطك ثِ طَل ثيفبسع ػش
ض ير ػوبى ً يبيح فبسع ٍ دسيفبئَ كِ خل يبديص 51هٌطمِ 
 يمرربت ثررش سٍ يـررتش تحمياص آى هٌطمررِ اػررت، ث  يرريخض

ّ  يتيخوؼ يّب پبساهتش بًَع ٌّرذ  ير دس ال يبل اػرج ير  يهرب
(، ثرِ كورك   1990) Chakrabortyشفتِ اػت. يصَست پز
سا دس ػررَاحل   L ،K  ٍt0∞ش يهمرربد يطررَل يسٍؽ فشاٍاًرر

 50/0هتش )طَل كل(،  يػبًت 7/129ت يٌّذ ثِ تشت يثوجئ
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دس ػررَاحل  L  ٍK∞شيي صدُ اػررت. همرربديتخورر 001/0ٍ 
 64/0هتش )طرَل كرل( ٍ    يػبًت 109ض يٌّذ ً يؿوبل غشث

 ,Somavanshi and Antony)گررضاسؽ ؿررذُ اػررت 

(، دس 1992ٍ ّوکبساى )  Thiagarajanي ي. ّوچٌ(1989
 L ،K∞ سؿذ يبًَع ٌّذ همذاس پبساهتش ّبيال يػبحل ؿشل

 ثشآٍسد كشدًذ.   56/0هتش )طَل كل( ٍ  يػبًت 129سا 
دس ػررَاحل اػررتبى  يبل اػررجيررهرربّي  ('φ)فرربي پررشين    

ضاى فبي يتخويي صدُ ؿذ. ه 70/3دس ايي تحميك  ّشهضگبى
ب يبًَع ٌّذ ٍ ؿشق آػيدس ال يي هبّيا يپشين تخويٌي ثشا

ّبي يکؼبى دس  (. گ2ًَِش اػت )خذٍل ييهتغ 9/3تب  7/2اص 
کؼربى اص الگرَي سؿرذ    ي يکيط اكَلرَط يثرب ؿرشا   ييّب هکبى

  ايي ثذيي هؼٌي اػت كِ فبي پرشين  يکؼبًي ثشخَسداسًذ ٍ
 Sparre and) يکؼررربى اػرررت يآًْرررب ترررب حرررذٍد

Venema,1998). ن يپش يش فبيًضديك ثَدى همبد ياص طشف
تَاًرذ ثيربًگش صرحت     يهٌطمِ  ه كيمبت هختلف دس يتحم

 ّربي سؿرذ اػرت    ػوليبت اًدبم ؿرذُ دس تؼيريي ؿربخ    
(Pauly and Munro, 1984) .ضاى ياص آًدب كِ هCV   ِثر

مربت اًدربم   يتحم يي گًَِ ثرشا يا ي( ثشا45/4دػت آهذُ )
ترَاى   ي% اػت ه5كوتش اص صيبدي فبئَ  51هٌطمِ  ؿذُ دس
بًَع ٌّرذ  ير ي گًَِ دس هٌطمِ غرشة ال يدِ گشفت كِ ايًت
ْ   يداسا ذ تَخرِ  ير الجترِ ثب اػرت.   يسًٍذ سؿذ ًؼرجتب هـربث

حتي دس يك هٌطمرِ    L∞  ٍK سؿذ يّب داؿت كِ پبساهتش
ط هحيطري  يًيض ثِ ػلت تغييرش ؿرشا  کؼبى يشُ يثب رخٍاحذ 

. اص (King, 2013)هتفربٍت ثبؿرذ    يهوکي اػت تب حذٍد
 ثِ طَس هثربل   .تَاى ثِ دهب اؿبسُ كشد يي ػَاهل هيخولِ ا
ثِ طَس لگبسيتوي ثب افضايؾ دسخِ حشاست افضايؾ   Kهمذاس

ثِ آّؼتگي ثرب افرضايؾ      ∞Lهي يبثذ ٍ اص طشف ديگش همذاس
 ,Sparre and Venema)يبثرذ   دسخِ حشاست كبّؾ هي

1998) . 
)دس ػربل(   11/1،  (Z) ش كليك حبضش هشگ ٍ هيدس تحم   
طجرك   (M)شگ ٍ هيش طجيؼي هي يي صدُ ؿذ. ّوچٌيتخو
 (F)شگ ٍ هيرش صريبدي   هر  ٍ 67/0تدشثري پربئَلي،    ِساثط
بًَع ٌّررذ يرردس هٌطمررِ غررشة الهحبػررجِ گشديررذ.  44/0

Chakraborty (1990  ثِ كورك سٍؽ فشاٍاًر ،)يطرَل  ي ،
ت ير هشگ ٍ هيش كل، طجيؼي ٍ صريبدي سا ثرِ تشت   يًش  ّب

 Mohiteييي صدُ اػت. ّوچٌيتخو  91/0ٍ  05/1، 96/1

 ٍ Biradar (2001) ِهشگ ٍ هيرش هربّي يربل    ، دس هطبلؼ
هرشگ   يدس ٌّذ، ًش  ّب Maharashtraاػجي دس ػَاحل 

ٍ  77/0، 66/2ٍ هيش كل، طجيؼي ٍ صريبدي سا ثرِ تشتيرت    
ضاى هرشگ ٍ  ير )دس ػبل( هحبػجِ كشدًذ. ثبال ثرَدى ه  89/1
بًَع ٌّذ ًؼجت ثرِ  يمبت هشثَط ثِ اليدس تحم يبديش صيه
 يبديص ل ثبال ثَدى تالؽيك حبضش هوکي اػت ثِ دليتحم

ثبال ثبؿذ. دس  يبديش صيدِ هشگ ٍ هيدس آى هٌبطك ٍ دس ًت
 يثرشا  يبديك ترالؽ صر  يي تحميكِ دس صهبى اًدبم ا يحبل
بس يػوبى ثؼ يبيح فبسع ٍ دسيدس خل يبل اػجي يذ هبّيص
 ي ثَدُ اػت.ييپب
 ياػرج  بلير  يبء هبّيتَدُ ثش اح يبء ٍ صيذ ثش احيهذل تَل   

كرِ  (Emax)  يثرشداس  ثْرشُ ًـبى داد كِ حذاكثش حذ هدربص  
 يدّرذ، صهربً   يبء سا ثِ دػت هر يذ ثش احيضاى تَليهي يثبالتش

 ِ ٌکرِ  يا يي ثرشا يثبؿرذ. ّوچٌر   62/0 ثشاثرش ثرب   E اػت كر
ِ ير ترَدُ اٍل  ي% ص50كٌٌرذُ دس  يضير س شُ تخرن يتَدُ رخ يص

  (E)يثشداس ت ثْشُيضاى ضشيثوبًذ، ه يآى ثبل  ًخَسدُ دػت
(. ثرب فرشض ثبثرت    5/0E;37/0ثبؿرذ )  37/0ذ ثضسگترش اص يًجب

،اص يثرشداس  دس هٌطمِ ًوًَِ (M) يؼيش طجيه ٍ  هبًذى هشگ 
ذ ثرش  ير ثِ دػرت آهرذُ اص هرذل تَل     Emax ٍ Fmaxکِ ييآًدب
( هحبػرجِ  44/0) E (40/0 ٍ )Fضاى ير ترش اص ه  ، ثرضسگ بياح

صهربى  درِ گشفرت   يتَاى ًت يك ّؼتٌذ هيي تحميؿذُ دس ا
 يذاسير ثِ طرَس پب  يبل اػجي يش هبّيك رخبيي تحمياًدبم ا

ي ٍخَد، دس حبل حبضش ثب تَخرِ ثرِ   يؿذًذ. ثب ا يثشداؿت ه
ش يت ثْتش رخرب يشيهذ ي، ثشايبديص ؾ سٍص افضٍى تالؽيافضا

ذاس، ير ذى ثرِ ثشداؿرت پب  يسػر  يثرشا  يبل اػجي يگًَِ هبّ
 ن.يثبؿ يهذت ه يػبالًِ ٍ طَالً يّب ؾيبصهٌذ پبيً

 
 يتشکر و قدردان

مبت ػلَم يمهَػؼِ تح" يهبل يّب تيك ثب حوبيي تحميا
صَست گشفتِ اػت. ًگبسًذگبى ثش خَد الصم  "كـَس يالتيؿ
كبسؿٌبػبى  يّب يّب ٍ ّوبٌّگ يداًٌذ اص ّوکبس يه

ػوبى، ػبصهبى  يبيح فبسع ٍ دسيخل يپظٍّـکذُ اكَلَط
ض ًبخذا ٍ يالت ّشهضگبى ٍ ًيشاى، اداسُ كل ؿيالت ايؿ

 811ٍ  807ؾ يكالع ك يبديص يّب يپشػٌل كـت
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ي يكِ ا يذيي اص اػبتيٌذ. هب ّوچٌيًوب يتـکش ٍ لذسداً
  ن.ييًوب يلشاس دادًذ تـکش ه يهمبلِ سا هَسد داٍس

 
 منابع
بن، یذي، م. خًرش  يشجبع يمطلق، س. ا. قذرت يتقً

ت ٍ ير خوؼ يؿٌبػر  ييبيپَ .1331ر، م. ت. یآش ي ک.
 Trichiurus) يبل اػررجيرر يهرربّ يؼررت ؿٌبػرريص

lepturus) يبير ح فربسع ٍ دس يخلر  يشاًر يدس ػَاحل ا 
كـربٍسصي.  ح يٍ ترشٍ آهرَصؽ   ،ػبصهبى تحميمبتػوبى. 

 صفحِ.   87. كـَس يالتيػلَم ؿهَػؼِ تحميمبت 
دَقبوي، ر. يلي وس ت، ت. کم بلي،  . ثُ سادي، س.    

گضاسؽ  .1333اکجري، ح.  ي دريیشي، م. اسذي، ٌ.
ًْبيي پبيؾ رخبيش كفضيبى اػرتبى ّشهضگربى ثرِ سٍؽ    

ٍ آهرَصؽ   ،ػربصهبى تحميمربت  .  هؼبحت خبسٍة ؿذُ
 يالتيػلررَم ؿرركـرربٍسصي. هَػؼررِ تحميمرربت ح يتررشٍ
 صفحِ.   89. كـَس

خًرش يذیبن،   ي يلي وست، ت. دَقبوي، ر. کمبلي،  .
گضاسؽ ًْبيي تؼيريي هيرضاى ترَدُ صًرذُ     . 1334ک.  

كفضيبى خليح فبسع ٍ دسيبي ػوبى ثرِ سٍؽ هؼربحت   
ح يٍ تررشٍآهررَصؽ  ،ػرربصهبى تحميمرربت خرربسٍة ؿررذُ.

 100. كـَس يالتيػلَم ؿكـبٍسصي. هَػؼِ تحميمبت 
 صفحِ.   

گضاسؽ ًْبيي تؼييي هيرضاى ترَدُ    .1332. يلي وست، ت
صًذُ كفضيربى خلريح فربسع ٍ دسيربي ػوربى ثرِ سٍؽ       

ٍ آهرَصؽ   ،ػربصهبى تحميمربت   هؼبحت خبسٍة ؿرذُ. 

 يالتيػلررَم ؿرركـرربٍسصي. هَػؼررِ تحميمرربت ح يتررشٍ
 صفحِ.    317كـَس. 
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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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