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 چکیده

یابی به فراوانی طولی، پراکنش، تعیین توده  این پژوهش، با هدف دست

های میگوی سفید  وزن میگوی سفید سرتیز در صیدگاه-زنده و رابطه طول

وسیله تور ترال و به روش مساحت  ی بهبردار نمونه. سرتیز انجام شد

طول . صورت پذیرفت 1313لغایت اسفند  1311جاروب شده از بهمن 

 به دست متر میلی 74و  32برای جنس نر و ماده به ترتیب  پاسبیشینه کارا

طولی  هبیشترین فراوانی طول کاراپاس برای هر دو جنس مربوط به باز. آمد

همچنین میانگین بیشترین طول کاراپاس برای هر . بود متر میلی 22الی  22

وزن  -رابطه طول . دو جنس در کل سال در ماه اسفند تشخیص داده شد

و برای جنس  W = 3E-06TL3.1465 سرتیز برای نرها  سفید میگویبرای 

آمده  به دست bبا توجه به عدد  .آمد به دست W = 4E-06TL3.149ماده 

همچنین . رشد میگوی سفید سرتیز آلومتریک مثبت تشخیص داده شد

در . تن تخمین زده شد 122برابر با  1313میزان بیومس این گونه در سال 

های عمقی مشخص شد که بیشترین بیومس مربوط  یهالدر بررسی پراکنش 

 . متر بود 22تا  12به الیه عمقی 

 

وزن، توده زنده، آنالیز کوهورت، -رابطه طول :های کلیدیواژه

Metapenaeus affinis . 
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Abstract 

This study, aimed to achieve carapace length 

frequency, depth distribution, determining biomass and 

length-weight relationship of Metapenaeus affinis in 

shrimp fishing grounds of Hormomzgan province. 

Sampling was carried out by Trawl net and swept area 

method from January 2010 to February 2011. Samples 

were transferred to the laboratory and biometric 

information entered on special forms. Maximum 

Carapace length was 35 and 47 mm for males and 

females, respectively. Maximum Carapace length 

frequency was belonged to 20-22 mm range for both 

sexes. Also maximum carapace length of population 

was found in March for both sexes. Length-weight 

relationship was W = 3E-06TL3.1465 for males and W = 

4E-06TL3.149 for females. According to the b factor, 

Metapenaeus affinis had a positive allometric growth. 

Biomass of M. affinis was calculated 822 ton in 2011.  

In the distribution of deep layers, it was found that 

maximum biomass was related to layer 10-20. 

 

Keywords: Length-weight relationship, Biomass, 

Cohort analysis, Metapenaeus affinis. 
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 مقدمه
آبزی در صنعت تجارت جهانی  ینتر میگو مهم

آن از صادرات  ساالنه ی شیالت است که ارزش
میزان ارزش . باالتر است دیگر گونه های شیالتی

 23میلیارد دالر یا  21صادرات سالیانه میگو حدود 
 Fournier) درصد کل صادرات شیالتی جهان است

et al., 1991). با نام علمی  میگوی سفید سرتیز
Metapenaeus affinis نیز  2که به میگوی جینگا

ی با ارزش اقتصادی در ها گونهمعروف است جزو 
شود و هر ساله درصد باالیی از  یمجهان محسوب 

 .دهد یمصید را در میان میگوها به خود اختصاص 
، اندونزی، مالزی، کنگ هنگین میگو در کشورهای ا
 Pérez)د ایلنت ایوان،ت ریالنکا،س یپین، سنگاپور،یلف

Farfante and  Kensley, 1997) پاکستان و 
(Holthuis, 1980)  جزو صید هدف و اقتصادی

 .شوند منطقه محسوب می

 Metapenaeus affinis، (سرتیز)میگوی سفید 
های استان  های مهم تجاری در آب یکی از گونه

رود که هر ساله در طول فصل  شمار میه هرمزگان ب
صید ( از اوایل مهرماه آغاز و تا آبان ماه)صید میگو 

پراکنش این (. Kamrani et al., 2005)شود  می
های استان هرمزگان از منطقه طوال در  گونه در آب

های ساحلی خلیج جاسک در شرق  غرب تا آب
میگوی سفید سرتیز از (. Safaie, 2001)باشد  می
تراکم و صید، رتبه دوم بعد از میگوی موزی  نظر

(Penaeus merguiensis )های هرمزگان  را در آب
با توجه به کاهش صید . به خود اختصاص داده است

های اخیر و اخطارهای شیالت  میگو در سال
(Gerami, 2011 ) در مورد در خطر بودن ذخایر

برخی آبزیان داشتن اطالعات کافی در مورد ذخایر 
 .رسد ان ضروری به نظر میآبزی

وزن یک ابزار مناسب جهت ارزیابی -رابطه طول

                                                                     
1. Jinga 

بینی وزن از طریق ذخایر شیالتی است که به پیش
طول خاص در عملکردهای ارزیابی ذخایر کمک 

همچنین در محاسبات (. Froese, 2006)کند  می
وزن -رابطه طول توان از میزان یک بیومس ایستا می

در محیط (. Garcia et al., 1998) استفاده کرد
به )گیری وزن تقریباً غیرممکن است دریایی اندازه

اما (. های قایق یا کم شدن وزن در زیر آب دلیل تکان
وزن -رابطه طول. گرفتن طول آبزی کاری ساده است

برای هر گونه مشخص، به راحتی این اجازه را 
در . کس تبدیل کنندالعدهد که وزن را به طول یا ب می
یان، سایز گونه بیشتر از سن گونه به موارد آبز

زیرا فاکتورهای محیطی و . بیولوژیکی مربوط است
گذارد  فیزیولوژیکی بیشتر بر روی سایز گونه تأثیر می

-Martin) و تأثیر کمتری بر روی سن گونه دارد

Smith, 1996).  
یکی از ابزارهای مناسب جهت پویایی شناسی 

های فراوانی طولی  دادهها استفاده از  جمعیت گونه
های مختلف  باشد تا با استفاده از مدل گونه می

ارزیابی ذخیره گونه به یک صید پایدار از آن گونه 
ای طولی ه واقع آنالیز داده در. مشخص دست یابد

ها است که به عنوان روشی جهت تخمین نرخ  مدت
رشد، ساختار سنی و یا مرگ و میر آبزیان استفاده 

فراونی طولی دارای (. Mayart, 1970)شود  می
کدام بیانگر یک گروه همسان  مدهایی است که هر

ها در  سنی از آبزی مورد نظر است و این کوهورت
تر  تر آبزی مشخص سنین اولیه به دلیل رشد سریع

مطالعات بسیاری در زمینه آنالیز فراوانی . هستند
 Casale)های طولی در آبزیانی نظیر الک پشت  داده

et al., 2011) میگو ،(Fournier et al., 1991) 
انجام  (Froese and Binohlan, 2000)ماهی 

هایی نظیر رشد، مدت  شده است و در آنها شاخص
زمان تولیدمثل، طول در اولین بلوغ، محاسبه گردیده 

ای  اطالعات پایه ههدف از این تحقیق ارائ .است
-های سنی میگوی سفید سرتیز و رابطه طول گروه

های ارزیابی ذخایر این  وزن آن جهت استفاده در مدل
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 .باشد گونه می
 

 ها مواد و روش
وزن و بیومس و فراوانی -طول هدر این تحقیق رابط

طولی کاراپاس میگوی سفید سرتیز در طول 
های میگوی استان  در صیدگاه 83-88های  سال

از  یبردار نمونه. هرمزگان محاسبه و ارائه گردید
اطراف  یها واقع در مناطق آب های یدگاهص

ماه ا اسفندآغاز و ت 2988سال  ماهبندرعباس از بهمن
محدوده عملیاتی این  .ادامه یافت 2983سال 

پژوهش از لحاظ موقعیت جغرافیایی از منطقه طوال و 
 14درجه و  14کشتی سوخته با موقعیت جغرافیایی 

دقیقه طول  13درجه و  63دقیقه عرض شمالی و 
درجه و  13از و تا منطقه سیریک با موقعیت شرقی آغ

دقیقه طول  14درجه و  64دقیقه عرض شمالی و  16
 21تا  6متر،  6 یردر اعماق زو  شرقی ادامه داشت

 یلهبه وسید ص .متر بود 91تا  متر 21از  یشترمتر، ب
با اندازه چشمه ) یگومجهز به تور ترال م چوبیشناور 

روش مساحت  و به( تور یسهدر ک cm 1کشیده 
روز تورکشی و  6هر ماه . جاروب شده صورت گرفت

بار تور کشی و هر تورکشی  26تا  21در هر ماه بین 
عمق مورد استفاده جهت . یک ساعت انجام شد

متر متغیر بود و با توجه به  91متر تا  6تورکشی از 
ایستگاه  981در پابان  .اقدام به تورکشی شد ،عمق

 2132تعداد ی قرار گرفت و داربر نمونهمورد بررسی و 
عدد میگوی ماده بیومتری  2384عدد میگوی نر و 

پس از  یستگاهبه دام افتاده در هر ا یها نمونه .شدند
به  ،(GPS) ید با استفاده ازص یاییجغرافیت ثبت موقع

قطعه جهت  71الی  91تفکیک نر و ماده، از هر یک 
گروه سخت  یشگاهثبت اطالعات مورد نظر به آزما

 یایفارس و در یجخل یپوستان پژوهشکده اکولوژ
 یستاطالعات ز یشگاهدر آزما. عمان انتقال داده شد

یی که از قبل تعبیه ها فرممیگوها در  مربوط به یسنج
دام ه های ب جهت تازه ماندن نمونه .شده بود ثبت شد
ی پر از یخ شده، نگهداری ها تانکافتاده، همگی در 

گرم و طول کل  12/1وها با دقت وزن میگ. شدند
 .متر اندازه گیری شد با دقت نزدیک به میلی ها آن

 

 
  بندرعباس منطقه در گویم دگاهیص .1ل شک

 (Google Earth از ریتصو)

 
برای تعیین میزان توده زنده میگو سرتیز، با 

آخر شهریور ماه  استفاده از یک فروند شناور محلی در
این زمانی که جمعیت اصلی  (قبل شروع فصل صید)

 کند، به صیدگاه مهاجرت میاز مناطق ساحلی گونه 
 6 تا 1ق در این صید اعما .اقدام به صید ترال گردید

متر مورد بررسی  11تا  21متر و باالی  21تا  6متر، 
میزان میگوی سفید سرتیز صید شده در . قرار گرفت

میزان بیومس از طریق . هر الیه عمقی مشخص شد
فرمول زیر برای هر  یلهساحت جاروب شده به وسم

الیه عمقی حساب گردیده و مجموع بیومس در 
الذکر به عنوان توده زنده اعالم  مختلف فوق های یهپا

 (.Sparre and Venema, 1992)شد 
 

 

 
 

 :ها در این معادله
B :توده زنده       

Cw :میزان صید بر حسب وزن 
a : یاندازمساحت تورکشی در هر تور 

A : (در اینجا الیه عمقی)کل منطقه مورد بررسی 
X1 :یضریب به دام افتادگ 
X2 :ضریب بازشدگی دهانه تور 
H :طول طناب باالیی تور 
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 یها طبق محاسبه تعیین توده زنده در سال
و ضریب بازشدگی  3/1گذشته ضریب صید برابر با 

و  صفایی)در نظر گرفته شد  6/1دهانه تور برابر با 
 (.2944مرانی، کا

های  در الیه CPUEهمچنین برای تخمین 
 :(Gulland, 1983) زیر استفاده شد هعمقی از رابط

CPUE = Cw / h 
وزن از فرمول -یابی به رابطه طول دستجهت 

 :(Biswas, 1993)زیر استفاده شد 
W= a.L

b 

W :بر حسب گرم وزن یانگرنما 
 L : متر میلیطول کل بر حسب 
a :عدد ثابت 

b : ناهمگون بودن  یاهمگون  یصتشخ یبرا یعدد
 (وزن-شیب خط رگرسیون در رابطه طول) یرشد آبز

سپس رابطه میان طول و وزن به یک رابطه 
. log W= log a + b log L: لگاریتمی تبدیل شد

به روش آنالیز رگرسیون خطی  bو  aپارامترهای 
در رابطه لگاریتمی شده، و ( روش حداقل مربعات)

به وسیله ( Lو  W) ها دادهوستگی میان درجه پی
R)ضریب تعیین 

محاسبه  bمقدار .محاسبه شدند( 2
مورد مقایسه قرار  9با عدد  t-testتوسط آنالیز  شده

 . گرفت
جهت دستیابی به فراوانی طولی کاراپاس میگوی 

های به دام افتاده  سفید سرتیز، طول کاراپاس نمونه
متر  میلی 61تا  8های طولی از  ثبت شد و به بازه

وزن با -جهت دستیابی به رابطه طول. تقسیم شد
، از روش 28ویرایش  SPSSافزار  استفاده از نرم

رگرسیون خطی ساده و حداقل مربعات استفاده شد 
(Everhart and Youngs, 1981). 

 

 نتایج
برای جنس نر و ماده به ترتیب  طول بیشینه کاراپاس

همچنین در . آمد به دست متر میلی 74و  96
ها مشخص شد بیشترین فراوانی طول  بررسی

الی  11کاراپاس برای هر دو جنس مربوط به طول 
طول کاراپاس . طول کاراپاس است  متر میلی 11

و برای  متر میلی 17/12میانگین نیز برای جنس نر 
دامنه طول . محاسبه شد متر میلی 17/ 83جنس ماده 

و برای  متر میلی  74تا  22کاراپاس برای جنس ماده 
 . .بود متر میلی 96تا  21جنس نر 

 برای میگوی سرتیز برای نرهاوزن -رابطه طول 
W=3E-06TL

 و برای جنس ماده  3.1465
W=4E-06TL

و برای هر ترکیب هر دو جنس  3.149
W=3E-06TL

 .(9و  1شکل )آمد  به دست  3.1689
 

 
 جنس وزن برای جنس ترکیب هر دو-رابطه طول .2شکل 

 
 

 

 
 وزن برای جنس نر و جنس ماده-رابطه طول .3شکل 
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شد که  های عمقی مشخص بررسی الیه در
توده میگوی سفید سرتیز در الیه بیشترین میزان ذی

همچنین میزان (. 2جدول )متر است  11تا  21عمقی 

تن تخمین زده  811بیومس میگوی سفید سرتیز در 
ماهیانه و  صورتهمچنین فراوانی طول کاراپاس به .شد

 .نشان داده شده است 6و  7تفکیک دو جنس در شکل 
 

 های عمقیدر الیه( Metapenaeus affinis) سفید سرتیزتوده میگوی  میزان ذی .1جدول 
 کل 21-11 6-21 1-6 (متر)الیه عمقی 

 تن 811 کیلوگرم 2/639131 کیلوگرم 3/162113 کیلوگرم  7/4314 میزان بیومس

 
 های عمقی در الیه( CPUE) صید به ازای واحد تالشمیزان  .2جدول 

 کل 21-11 6-21 1-6 (متر)الیه عمقی 

 61 6/2113 3/2432 9161 (Kg)به ازای واحد تالش صید 

 

 

 

 
 های میگوی استان هرمزگان در صیدگاه 2988-83میگوی سفید سرتیز  فراوانی طول کاراپاس در جنس ماده ماهیانه نمودار .4شکل 
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  2988-83میگوی سفید سرتیز  فراوانی طول کاراپاس در جنس ماده ماهیانه نمودار. 4شکل ادامه 

 های میگوی استان هرمزگان در صیدگاه
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 های میگوی استان هرمزگان در صیدگاه 2988-83نر میگوی سفید سرتیز فراوانی طول کاراپاس در جنس  ماهیانه نمودار .5شکل 
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  2988-83نر میگوی سفید سرتیز فراوانی طول کاراپاس در جنس  ماهیانه نمودار .5شکل ادامه 

 های میگوی استان هرمزگان در صیدگاه

 

 بحث
با  توان یرا نم وزن-طول هرابطهمواره تخمین دقیق 

زیرا هیچ راه مستقیم یا . دقت فراوان محاسبه کرد
اگرچه میگو . مطمئنی برای این موضوع وجود ندارد

مثل یددر طول دوره رشد یک جمعیتش بارها تول
زیرا  سازد یو این خاصیت، کار را مشکل م کند یم

سنی مختلف از منحنی رشد جدا  یها بایستی گروه
. (Pérez Farfante and Kensley, 1997) شوند

پذیری  یکی دیگر از مشکالت عدیده عدم آسیب
باشد موجود میها به تمامی ابزارهای صید کامل گونه

ها یا افراد بسیار جوان جمعیت وارد ابزار و تمامی الرو
. (Sparre and Venema, 1992) شوندصید نمی

وزن در تمامی طول سال ثابت -در واقع رابطه طول
نیست و بر اساس فاکتورهای غذایی، اعم از وجود یا 
عدم وجود غذا و یا فاکتورهای تولیدمثلی مانند تکامل 

 ,Bagenal and Tesch)تفاوت است گنادی، م

برای هرگونه به صورت  bبا این حال پارامتر . (1987
 ,.Gonzales Acosta et al)اختصاصی است 

که ممکن است فصلی و  aو برخالف پارامتر  ،(2004
 Bagenal and)ر کند؛ ثابت است ییحتی روزانه تغ

Tesch, 1987) .های  محققین دیگر در رابطه  یافته
وزن در دیگر -طول هدر رابط bان پارامتر با میز

. های میگو نشان از متغیر بودن این پرارمتر دارد گونه
 Mohammadkhani and Pourبه عنوان مثال 

Soufi (2007 )وزن را برای میگوی -رابطه طول
 به دست (Palaemon adspersus)دریای خزر 
W=0.0072 CLآوردند که 

همچنین . بود 2.3123
Mehanna (2000 )وزن را برای -نیز رابطه طول

 به دست (Penaeus semisulcatus)میگوی موزی 
 W=0.00665این میزان برای جنس نر . آورد
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TL
 W=0.00644و برای جنس ماده   3.06803

TL
و برای ترکیب هر دو جنس  3.09221

W=0.00654 TL
 .آورد به دست 3.07522

Rآمده بر طبق عدد  به دستنتایج 
از ارتباط  2

عدد میگوی سفید سرتیز از  1912 طول و وزن
دهد که یک  های استان هرمزگان نشان می صیدگاه

رابطه قوی در بین طول کاراپاس و وزن در 
گیری از رابطه با بهره .های نر و ماده وجود دارد جنس

توان پس از  نمایی طول کاراپاس و وزن می
گیری طول کاراپاس، وزن میگو را حساب کرد و  اندازه

در ( bوa) وزن-های رابطه طول مشخصه .بالعکس
بررسی ارزیابی ذخایر آبزیان بسیار مهم است و 

توان از روی آن الگوی رشد یک گونه آبزی را در  می
همچنین آن .بین مناطق مختلف مورد مقایسه قرار داد

برای را به عنوان به عنوان یک شاخص کاربردی 
 ,Froese) تعیین وضعیت رشد آبزی به کار برد

به طور  (b)وزن -توان در رابطه طول. (2006
 ,Bagenal) است 7و  1معمول در آبزیان بین عدد 

باشد  9هنگامی که برابر یا نزدیک به عدد . (1987
آبزی دارای رشد همگون است و رشد آبزی در همه 

 ,Mayart) گیرد ابعاد به طور یکسان صورت می

باشد رشد  9تر از  تر یا کوچک بزرگ bاگر . (1970
باشد آلومتریک  9تر از  اگر بزرگ. آلومتریک است

باشد آلومتریک منفی  9تر از  مثبت و اگر کوچک
خواهد بود بنابراین در این آبزیان ضریب رگرسیون 

بوده و رشد  9تر از عدد  تر و یا بزرگ کوچک
. (Froese, 2006) شود در نظر گرفته می 2ناهمگون

های  در جنس bآمده برای  به دستبا توجه به میزان 
تر از  نر و ماده در میگوی سفید سرتیز این عدد بزرگ

است این گونه از رشد آلومتریک مثبت برخوردار  9
اما به طور معمول آبزی به طور کامل شکل . است

کند و  بدنش را در طول دوره زندگی حفظ نمی

                                                                     
1. Allometric 

ر دما، شرایط محیطی و برخی های فصلی نظی نوسان
های زیستی مثل جنسیت، سن بلوغ، شدت  مشخصه

 Everhart)ثیرگذار است أتغذیه در نحوه رشد آبزی ت

and Youngs, 1981) . در نتیجه در بیشتر آبزیان
. رشد با تغییراتی در اندازه و حجم بدن همراه است

برداری  برداری و همچنین ابزار نمونه البته زمان نمونه
وزن دخیل هستند -نیز در نتیجه نهایی رابطه طول

(Mathews, 1989)،  که در این پژوهش سعی بر
آن شد تا با کوچک گرفتن چشمه تور ترال این میزان 

 .خطا نیز به حداقل برسد
کاراپاس برای میگوی سفید سرتیز  هطول بیشین

به متر به ترتیب برای جنس نر و ماده  میلی 74و  96
. ها بود آمد که در مطابقت با دیگر پژوهش دست

Safaie and Kamrani (2003 ) طول بیشینه
 93کاراپاس را در میگوی سفید سرتیز برای جنس نر 

گزارش  متر میلی 6/79و برای جنس ماده  متر میلی
های  در آب Mathews (1989)همچنین . کردند

کویت میزان طول بیشینه کاراپاس را برای این گونه 
 به دست 74و  4/94جنس نر و ماده به ترتیب  در

در طی پژوهشی در Ghasemi (2000 ). آورد
های بوشهر میزان طول بیشینه کاراپاس را برای  آب

 به دست متر میلی 72و برای جنس نر  79جنس ماده 
 . آورد

تعداد میگوی صید شده توسط تور ترال بستگی 
اوانی پذیری میگو به تور و فربه ترکیبی از آسیب

 ,.Casale et al) کشی دارد ها در هنگام ترال آن

از آنجا که حدوداً تمامی جمعیت میگو در . (2011
متر  سانتی 1)صیدگاه با توجه به اندازه چشمه تور 

به صورت یکسان به تور ترال ( کشیده در کیسه تور
توان نتیجه گرفت که فراوانی  پذیر هستند می آسیب

متر  11تا  21میگوی سفید سرتیز در الیه عمقی 
مشاهده  6و  7با توجه به شکل . بیشتر بوده است

های موجود در  شود که در هر دو جنس کوهورت می
های طولی  سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت بازه

نی که بطور بدین مع. ها داشتند بزرگتری از دیگر ماه
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افتاده دارای  به داممیانگین در ماه اسفند میگوهای 
این اتفاق . بیشترین طول کاراپاس در کل فصل بودند

باشد  تخمریزی ممکن است به خاطر فصل
(Gerami et al., 2013)،  زیرا در فصل تخمریزی

از دیگر عوامل . بالغ فراوانی بیشتری دارند یها گونه

دمای آب یا وفور مواد  توان به شکل مهاجرت، می
تواند با هدف  های دیگر می پژوهش. غذایی اشاره کرد

دستیابی به الگوی مهاجرت این گونه و یا بررسی 
تغییرات فصلی در وفور یا کمبود مواد غذایی در 

 .زیستگاه گونه شکل گیرد
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