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 :نوع مقاله

 پژوهشی
 چکیده 

 ریاای   اطالعات زیست سنجی از ماهیان صید شده باا تورووشاگیر  ر  مسقطی،  هوورریزی به منظور بررسی الگوی تخم

ختلا   نتایج حاصل از  رصاد رراوانای مراحال م   جمع آوری ور ید.  1386عمان و سواحل سیستان و بلوچستان  ر سال

ی عماان  ریزی طوالنی از آبان تا ار یبهشت را برای هوورمسقطی  ر  ریاا ، یك  وره تخم(GSI) جنسی و شاخص ونا ی

ای بار  (Lm50%) بلاو  جنسای   چنگاالی  ار یبهشت باو . میاانگین طاول    -ررور ینهای ماه نشان  ا ند که اوج آن  ر

ان صید شده  رصد ماهی 70متر به  ست آمد، که بر اساس مقایسه آن با رراوانی طولی بیش از سانتی 4/62هوورمسقطی 

 . رابطاه  تری نسبت به ماا ه  ار نشان  ا  که جنس نر طول بزرگطول د. بررسی نسبت جنسی به تفکیك نباشنابالغ می

ی نسابت باه   متر ماهیان نار از وزن بیشاتر  سانتی 61های بزروتر ازوزن به تفکیك جنس نر و ما ه نشان  ا  که  ر طول

 ر ریاای  ن باشند. به منظورمدیریت ذخایر ماهی هوور مسقطی و صاید بیشاتر ماهیاان باالغ آ    ماهیان ما ه برخور ار می

 عمان، نیاز است تا چشمه تورهای ووشگیر بهینه ور ند.  
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 مقدمه

ر ه سرعت  بوجو  آمده است. تالش کل صیا ی های زیا ی به ماهیان نگرانیهای اخیر  ر خصوص وضعیت ذخایر تون ر سال

ید پرساین صبر آن  ماهیان جوان  ر صید ارزایش نسبی پیدا کر ه است. عالوهنرخ صید  رحال کاهش و تعدا  تون ،حال ارزایش

بر صید  هایی نیز مبنینیز توسعه یارته است.  غدغه (FADs: fish aggregation device) ی اجسام تجمیع کننده ماهیبوسیله

بیل قهای اصلی منطقه حارّه از به وجو  آمده است که ممکن است بر توان تولید مثلی وونه FADsماهیان از طریق ی تونرزاینده

ین این باور ، از طریق صید ماهیان جوان، تأثیر سوء بگذار . همچنThunnus albacares Bonnaterre, 1788 (ویدرتون زر باله )

چیانی که ها و شکارشکار آن ،ماهیانشکل صید ممکن است باعث تغییر اکوسیستم از طریق تغییر ررتار تونوجو   ار  که این 

 .(Ardill, 2001) ور   ،شوندجمع می FADsاطراف 

 شیل
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-های تون ر مقایسه با  یگر وونه (Katsuwonus pelamis Linnaeus, 1758) مسقطی توان تولید مثلی باال از مشخصات بارز هوور

آوری بسیار سال(. هم 5یا  4ویر  )ی زندوی آن کوتاه و  ر مدت کوتاهی از زندوی مور  بهره بر اری قرار میباشد.  ورهماهیان می

طلبی  ر تمام طول سال  رکل مناطق نیمه استوایی اقیانوس هند  ر شرایط مناسب باالیی  ار  و با استفا ه از صفت ررصت

 باشدتر از اقیانوس اطلس وکوچکتراز اقیانوس آرام میندازه این وونه  ر اقیانوس هند نسبتاً بزرگکند. میانگین اریزی میتخم

(IOTC, 2004)ویدر( و ماهیان جوان تون چشم  رشت .  ر طبیعت ماهی هوورمسقطی با ماهیان جوان ماهی تون زر باله( 

(Thunnus obesus (Lowe, 1839) )شوندهای سطحی ورمسیری محدو  میآب هند که بیشتر به تشکیل وله می (WPTT, 

2005). 

اندونزی بیشترین میزان صید را به خو  اختصاص  ،هوورمسقطی  ر اقیانوس هند بر ار از ذخایرازمیان کشورهای مختل  بهره

های بعدی باشد. کشورهای مالدیو، اسپانیا، سریالنکا و ایران به ترتیب  رجایگاه هد که ابزار صید اصلی آن تورهای ووشگیر میمی

که  ویر انسه انجام میپرساین توسط کشورهای اسپانیا و رر ابزار صید تور طریق  ارند. بیشترین سهم صید هوورمسقطی از قرار

ی، ابزار صید مور  استفا ه برای کشور مالدیو غالباً قایق باشد.  ر صید هوورمسقطتنها ابزار صید مور  استفا ه برای آن کشورها می

های جنوب کشور کل صید این وونه(.  ر ایران، میانگین صید ساالنه هوورمسقطی  رآب %90باشد )بیش از مجهز به طعمه می

 Statistical Yearbook of the Fisheries) استماهیان  رکشور ازکل صید تون %20باشد که سهم صید آن تن میهزار 37دو   رح

Organization, 2004-2017.) ای  رارتباط با بررسی خصوصیات زیستی، ساله مطالعات تحقیقاتی وستر ه، هر ر اقیانوس هند

-ویر  که نتایج آن  رکاروروه تونماهیان از جمله هوورمسقطی انجام میمهاجرت تون وضعیت ذخایر و تغییرات به وجو  آمده و

 ور  . ارائه می (IOTC)ماهیان  ر اقیانوس هند زیرنظرکمیسیون مدیریت صید تون (WPTT)ماهیان منطقه حارّه 

ری حدهای ررآوولیه واامنطقه، تأمین موا  به  لیل اهیمت ذخایر هوور مسقطی  ر  ریای عمان و نقش آن  ر اقتصا  صیا ان بومی 

ی حاضر تا مطالعهین راسمثل این وونه تحقیق صورت ویر .  ر همباشد تا  ر مور  الگوی تولیدنیاز می ،و مدیریت بهتر این ذخایر

 1386سال ر  ووشگیر  ر سواحل استان سیستان و بلوچستان تورهای ویری از ماهیان صید شده  ر بخش صید سنتی با نمونه

 صورت وررته است. 

 هامواد و روش

 واقع  رون تماهی  کنسرو جاتکارخانتولید مثل از جهت مطالعهقطعه ماهی هوورمسقطی  597تعدا   1386 ر مجموع  ر سال 

ویری  ر تمام نهنمو. و ندشده بهای بریس، رمین، چابهار و پزم خریداری واهاین ماهیان عمدتاً از تخلیهجمع آوری ور ید. چابهار 

ویری از اندازه ویری پسه.  رهر مرحله نمونور یدهای مانسون )اواسط خر ا  تا اواسط شهریور( انجام ام سال به استثنای ماهایّ

خلیه و به تماهی  نا کیلوورم( به تفکیك هروونه، وبه متر( و وزن کل بدن )سانتیبه  ور برانش ) ،متر(سانتیبه طول چنگالی )

ن جنسیت ط به تعییاطالعات مربو ،جهت بررسی منتقل وشت.  ر آزمایشگاهچابهار -های  ورتحقیقات شیالتی آب مرکزه آزمایشگا

ساس روش ابر . بررسی تعیین مراحال جنااسی ور یدما ه ثبت ماهی ورم( و مراحل جنسی به ) ونا یا ما ه(، وزن  )نر

یین  وره برای تع . نجام شد( ا1995) Timochinaو  Romanovای ذکار شاده تااوسط روش شش مرحالهبه وسیله  ماکروسکوپی

ر و ما ه نجنس  (GSI) ونا ی ( و شاخصIV,V,VI,VI-III,VI-IV) ما هماهی  ریزی از  رصد رراوانی مراحل جنسی پیشررتهتخم

 : (Batalyants, 1992) باشدشرح ذیل میه استفا ه شد. ررمول مور  استفا ه برای این شاخص ب

GSI =
wg 

FL3 
  

  FL=(طول چنگالی )سانتی متر،  gW =)ورم( وزن ونا  ،  GSI=شاخص ونا ی

بندی ماهیان ه، پس از طبقباشند(یبالغ م یانماه یتاز جمع %50که  ر آن  یطول: Lm50%) برای تعیین اولین طول بلو  جنسی

  محاسبه و  رصد های طولی مختلجنسی به باال(  روروه 3ماهیان بالغ )مرحله متر،  رصد احتمال سانتی 3های طولی  ر کالس

 رسیم ور ید: تزیر  (King, 2007) ها به تفکیك کالس طولی با استفا ه از رورسیون غیر خطی مطابق معا له لجستیكتجمعی آن
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طول اولین بلو  : mLشیب معا له لجستیك و : rمتر، طول چنگالی به سانتی :Lبینی شده، نسبت ماهیان بالغ پیش :pکه  ر آن 

 شوند:باشد.  و پارامتر اخیر به صورت زیر محاسبه میمی 5/0جنسی که مطابق با احتمال 
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 باشد.شیب منحنی می bضریب شکست منحنی و  aکه 

 (:King, 2007) شرح ذیل استفا ه ور یده بیان رابطه بین طول و وزن از رابطه توانی ببرای 
W = a.Lb 

W = (وزن کل بدن )کیلوورم،FL = متر(طول چنگالی )سانتی،a = ضریب ثابت،b = توان منحنی 

 نتایج

که نتایج  ه بو ندقطعه ماهی ما  282ماهی نر و  315تعدا   شده یسنج یستز یهوور مسقط یقطعه ماه 597 ر مجموع از تعدا  

 باشد:هر بخش به تفکیك ذیل می
 مراحل جنسی 

 اطالعات  رصد رراوانی مراحل مختل  جنسی، به تفکیك مراحل جنسی به شرح ذیل می باشد:

 مرحله از کل رراوانی را به خو  اختصاص  ا ه است.  %49/0 ر مجموع  .های آذر،  ی و مهر  یده شدتنها  ر ماه(: I) یك مرحله

(. از خر ا  تا %51/34) بر اری مشاهده ور ید و بیشترین  رصد رراوانی را به خو  اختصاص  ا زمان نمونه ر تمام مدت (: II)  و

بر اری مالحظه ور ید و با همانند مرحله قبل  ر تمام مدت نمونه (: III) سه مرحله آبان  رصد رراوانی آن روند ارزایشی  اشت.

بیشترین مقدار را به خو  اختصاص  ا ه  کل رراوانی  ر جایگاه سوم قرار  ار . میزان آن  ر اسفند، ار یبهشت و خر ا  تقریباً 23%

های کر ه بو . میزان آن  ر ماه آن خو  وانی را ازازکل ررا %15 ،بر اریعالوه برحضورآن  رتمام مدت نمونه (: IV) چهار مرحله بو .

شهریور  رتمام مدت  -به استثنای خر ا (: V) پنج مرحله بر اری نشان  ا .های نمونهآذر تا خر ا  بیشترین  رصد را  ر بین زمان

ه ب آن از بهمن تا خر ا  تقریباًکل رراوانی را به خو  اختصاص  ا ه بو . میزان  %9بر اری وجو   اشت. عالوه برآن، زمان نمونه

از کل  %8بر اری مالحظه ور ید و  ر تمام مدت نمونه( II-VI) 2به  6ه مرحل بر اری بو .بیشتر از بقیه مدت نمونه طوریکسان

 شهریور، هر و مرحله جنسی به استثنای خر ا  و (IV-VI) 4 به 6و ( III-VI) 3به  6 مراحل اختصاص  ا ه است. رراوانی را به خو 

از  %3و  %7ر اری  یده نشد. به ترتیب هر کدام ب ر آبان نیز  ر نمونه 4 به 6 یهها وجو   اشتند. عالوه بر اینکه مرحل ر بقیه ماه

 کل رراوانی را از آن خو کر ند.
 شاخص گنادی 

 شان  ا هن 1شکل  ر  ماه تفکیكنر و ما ه به  جنسبرای روند تغییرات زمانی این شاخص به همراه خطای معیار و تعدا  نمونه 

این  و  رسید. پس از آنبه اوج خررور ین رزایش یارته و  ر ابر اری  ر آبان با شروع نمونه این تغییرات  ر جنس ما ه است. شده

 ر تمام مدت  .  ر مور  ماهی نر روند شاخص ونا ی مشابه ماهی ما ه بو ه است.کاهشی به خو وررت روندتا آبان میزان 

 بر اری میزان شاخص جنس ما ه از میزان عد ی بیشتری نسبت به جنس نر برخور ار بو . نمونه
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خطوط ) .1386در سال  جنس نر وماده در دریای عمانک به تفکی هوور مسقطیروند میانگین شاخص گنادی ماهی : 1 شکل

 ( هد.های مانسون نشان می رماه بر اری راخطوط نقطه چین عدم نمونه  هد.و اعدا  تعدا  نمونه را  رهر ماه نشان می خطای معیار

  (Lm50%) میانگین طول در بلوغ جنسی

 47و  جنسی متر نشان  ا  که حداقل طول بلسانتی 3های طولی بررسی  رصد تجمعی بلو  جنسی ماهی ما ه به تفکیك وروه

آن ماهیان  ر  حاصل وشت. بر اساس مترسانتی 4/62جنسی برای این جنس  طول اولین بلو میانگین . (2)شکل متر بو  سانتی

 .بالغ بو ند %100متر از نظر جنسی سانتی 74طول 
 

 
 1386در سال  اده و میانگین طول بلوغ جنسی در دریای عمانهور مسقطی م: درصد بلوغ جنسی ماهی 2 شکل

 

 نسبت جنسی به تفکیک طول 

% مابقی نر بو ند. 54ها ما ه و آن %46ماهی هوورمسقطی از نظر جنسی مور  بررسی قرار وررتندکه قطعه  597مجموع تعدا   ر 

ه شده ترین طول مشاهدترین و بزرگنیز نشان  ا که کوچك مترسانتی2بررسی  رصد نسبت جنسی به تفکیك کالس طولی 

متر نسبت سانتی 49های طولی تا با ارزایش وروه. (3شکل )متر بو ند سانتی 91و  31مربوط به جنس نر بو که به ترتیب  منحصراً

اما پس از آن این  ،مساوی بو  متر این نسبت تقریباًسانتی 61تا  52جنس نرکاهش و نسبت جنس ما ه ارزایش پیدا کر . از طول 

نشان  ا  که  هابررسییت بو . حنسبت جنسی نر به ما ه  ر ارج مترسانتی 77میزان  چار تغییرات وشته و تا وروه طولی 

 جنس نر بو ند. متر به باال تماماًیسانت 81های طولی صید شده از وروه

Lm50%=62.4 cm
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 .1386در سال  به تفکیک کالس طولی دردریای عمانهوور مسقطی : نسبت جنسی ماهی  3 شکل

 وزن  -ی طول رابطه

برای جنس نر و ما ه  (a) است. ضریب شکست منحنیمشخص ور یده  4 ر شکل طول و وزن به تفکیك جنس نر و ما ه  یرابطه

بو . از  002/3و  971/2بدست آمد. شیب منحنی بدست آمده به تفکیك جنس به ترتیب  000018/0و  000021/0به ترتیب 

 متر نر نسبت به ما ه از رشد وزنی بیشتری برخور ار بو .سانتی 61معا له  وجنس مشخص شدکه ازطول  برازش

 1386در سال  در دریای عماننر و ماده وزن ماهی هوورمسقطی به تفکیک جنس  -چنگالی رابطه نمائی طول:  4شکل 

 بحث

 آبان تاهای ماهریزی طوالنی برای هوورمسقطی ازکه یك  وره تخمتوان  ریارت می با نگاه کلی به روند شاخص ونا ی جنس ما ه

وجو   ار . بررسی رراوانی مراحل مختل  جنسی پیشررته پیش از ار یبهشت -ررور ینهای ماه همراه با اوج آن  رار یبهشت 

زمانی ذکر شده به  یهای باالئی را طی  وره( نیز نسبتIII-VI, IV-VIریزی )( و پس از تخمVریزی ) رحال تخم ،( IVریزی )تخم

که  عنوان کر ند اقیانوس اطلسهای هوور مسقطی  رآبریزی  ر بررسی رعالیت تخمHorie (2015 )و   Ashidaوذار .نمایش می

دوی ور  .  ر ا امه یریزی آن  چار پیچریزی خاص این وونه  ر بعضی شرایط ممکن است که تعیین  وره تخم لیل ررتار تخمه ب

 ار که وله  مایی طی باشد و بستگی به شرایمتفاوت می ر رصول مختل  ریزی برای هروله که زمان بلو  جنسی و تخم ارزایندمی

 10قیانوس هند  ر اریزی هوورمسقطی  ر غرب (  ر بررسی رعالیت تخم1995) Romanoveو  Timochina شو .با آن مواجه می

ژوئن -زمستانه را به ترتیب  ر آوریل-تابستانه و پائیزه-ریزی بهاره رجه جنوبی منطقه استوایی  و اوج تخم 10  رجه شمالی و

ن یور ند. این محققآبندی شده رراوانی مراحل جنسی بدست  ی( ازطریق اطالعات  سته-ژانویه )آبان -خر ا ( و نوامبر-)ررور ین

ریزی  ائمی  ر طول ریزی مخال  ذکرکر ند. چنین شرایط تخمتخم چرخهریزی مذکور را وجو   و جمعیت با  و  لیل  و اوج تخم

 ,Alekseev and Alekseeva) نز یك استوا  راقیانوس اطلس  یده شده است ینمونه  رمنطقه یز با بررسی تعدا  زیا ین سال
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1984 .)Fonteneau (2003یك  وره تخم ) ریزی  ائمی را برای هوورمسقطی  ر اقیانوس هند بیان کر که همراه با  و اوج

مر ا (  ر خالل مانسون جنوب شرقی -ت )خر ا او-غربی و ژوئن رخالل مانسون شمال اسفند(-مارس )آبان-ریزی نوامبرتخم

 رجه  24طلبی  ر شرایطی که  رجه حرارت باالتراز کند که این وونه با استفا ه از صفت ررصتباشد. همچنین اضاره میمی

 8/10 از نظر مساحت چنین شرایط مناسبی  ر اقیانوس هند برابر، کند. براساس آنریزی پیدا میورا  باشد قدرت تخمسانتی

ریزی هوورمسقطی  راقیانوس هند و اطلس نشان بررسی توزیع مکانی رعالیت تخم ور  شده است.آمیلیون مایل مربع  ریایی بر

ها به منطقه استوایی  لیل مهاجرت آنه ریزی مخال  هم وجو   ار که ب هد که جمعیت متفاوتی از این وونه با  و  وره تخممی

( 2014و همکاران ) Grande(. Timochina and Romanov, 1995) کند ر طول سال را نمایان میریزی  ائمی تصویری از تخم

های میان جمعیتی باشد و این اوج به تفاوتریزی  ر نواحی غربی اقیانوس هند  ر زمان مانسون میبیان کر ند که اوج زمان تخم

 ها بستگی  ار . آن

مترطول چنگالی سانتی 47ی است که به طولزمانریزی هوورمسقطی ما ه مان تخم هدکه اولین زنتایج تحقیق حاضر نشان می

های سه با یارتهمتر  یده شده است. این نتایج  ر مقایسانتی 4/62آن  ر طول  (Lm50%)رسیده باشد. همچنین طول بلو  تجمعی

قیانوس هند ریزی ما ه هوور مسقطی  ر اتخم( اولین زمان 1995) Romanoveو  Timochina  هد. یگر محققین اختالف نشان می

 Auو  Goldbergمتر بو . سانتی 43طول چنگالی ذکر کر ند که طول بلو  تجمعی محاسبه شده برای آن  مترسانتی 40را  ر طول 

که  دکر ن وزارش (1980و همکاران ) Churمتر طول چنگالی بدست آور ند. سانتی 51های برزیل ( این طول را  ر آب1982)

( متوسط 1972) Battsکه   رصورتی، شوندمتر بالغ میسانتی 39ای شرق اقیانوس اطلس  ر طول ههوور مسقطی  ر مناطق حارّ

های ام اقیانوسریزی هوورمسقطی  رتمکه تخم عنوان کر  Fonteneau (2003)متر  ر شمال کارولینا ذکرکر . سانتی 50طول را 

ور جمعی  ر هوتل بلو  ارتد. بخشی از  الیل اختالف بین طو ریك سالگی اتفاق میو  ان زندویشان نیا  ر سنین بسیار پائین  ور

 از ابیشترآنه یا %50 ستا ممکن که ماهیانی وله از بر ارینمونه بر اری، بهنمونه طولی ی امنه بر عالوه ،مسقطی  رمناطق مختل 

 .(and Au, 1982 Goldberg) ور  می باشند بر بالغ جنسی نظر

تر بو . لببو که جنس نر نسبت به ما ه کمی غا 1:18/1های طولیبدون  ر نظروررتن وروه ،نسبت جنسی کلی تحقیق حاضر

 راکتورهای رتأثی آنکه به شرط ،های جهان استهای بزرگ  یگرمناطق اقیانوسمشخصه تمام نمونه 1:1نسبت جنسی نز یك به 

 نرها باال متربهسانتی 65 طول از  ا که نشان بررسی این ،همچنین(. Chur et al., 1980) ور   حذف بر ارینمونه هنگام رصلی

 توسط شده ارائه هایارتهی با  رمقایسه نتایج این. بو ند نر تماماً متر به بعدسانتی 81 طول از و ترهستندها غالبنسبت به ما ه

Timochina  وRomanove (1995)  تر  ه کمی بیشباشد.  ر بررسی اخیر نسبت جنسی نر به ماسازوار می تقریباً ر اقیانوس هند

 86طوریکه از ه ب یارت،می کاهش هاما ه نسبت چنگالی( مترطولسانتی 70)از طول ارزایش بااساس  این (. بر1:08/1) بو 

نشان ( Lm50%) نسیمسقطی با طول بلو  جرراوانی طولی ماهی هورر بررسی مقایسه متر تمام ماهیان صید شده نر بو ند.سانتی

برای  رهای ووشگیرباشند، که  ر این خصوص الزم است اندازه چشمه تو رصد از ماهیان صید شده نابالغ می 79 ا  که بیش از 

 سازی ور  . این وونه بهینه
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Abstract 

In order to determine the spawning pattern, the biometric parameters for Skipjack tuna made from 

artisanal gillnet fisheries during the years 2007 in Oman Sea along Sistan and Balouchestan coastal 

waters. The frequency of maturity stages and GSI values obtained from the species showed a long 

spawning period from November to May, peaking in April-May. Lm50% was obtained as 62.4 for 

Skipjack tunas, and more than 70 percent of the species was immature when compared with the length 

frequency of the catches. Sex ratio by size group showed a predominance of males with larger fish. 

Length-weight relationship by sex showed that in length larger than 61 cm the male accounted for the 

larger weight. In order to manage the Skipjack resources with aiming at capturing more mature fish, it 

needs to optimize the mesh sizes of gillnets.    

Keywords: Skipjack tuna, Spawning pattern, Gonadosomatic index, Oman Sea 
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