
 جانوری تجربیشناسی مجله علمی ـ پژوهشی زیست
 (45-53) 1397تابستان ، بیست و پنجم، پیاپی اول، شماره هفتمسال 

Experimental Animal Biology. 
Vol. ??? No. ???, ?????? (??? - ???) 

 

 ین پارامترهایو تخم ذخایر یابیارز

 یشمال های آبده در یشور یماه یستیز

 ج فارس، بوشهر و خوزستانیخل

 

 2یز اهلل مهدویعز، *1یمندیامیر نینص

علوم قات یكشور، سازمان تحق یگویپژوهشكده م، دانشیار پژوهشی .1

 .رانی، بوشهر، ایج كشاورزیقات، آموزش و ترویكشور، سازمان تحق یالتیش

 .رانیالت ایالت استان بوشهر، سازمان شیشمدیریت آمار،  .2

 (13/5/1397تاریخ تصویب:  - 6/11/1395)تاریخ دریافت: 

 

 دهیچك
 یكی (Otolithes ruber)ده یشور یج فارس ماهیخل های آبدر 

و به  رود شمارمی به یآبز های گونه ید تجاریمهم در ص های گونهاز 

و  ذخایر یابیقرار دارد. ارز یادیآن تحت فشار ص ذخایرل ین دلیهم

بوشهر و خوزستان  های آبن گونه در یت ایجمع ییایپو یپارامترها

ق ین تحقیمورد مطالعه قرار گرفت. در ا 1392ن تا اسفند یاز فرورد

 ید تور انتظاریه صیاز مناطق تخل دهیشور یعدد ماه 4203تعداد 

دامنه د. ی( آنها ثبت گردی)طول چنگال یطول یو فراوان آوری جمع

 یپارامترها بود. متر سانتی 50تا  11 نیثبت شده ب یطول های داده

( ∞Lطول مجانب ) ی)دو جنس نر و ماده(  برا یبرتاالنف-رشد ون

سال محاسبه در  1/1( Kانه )یو رشد سال متر سانتی 5/52برابر با 

ب ی( به ترتM) یعی( و طبF) یادی(، صZكل ) ومیر مرگد. یگرد

 ومیر مرگزان ین زده شد. میدر سال تخم 57/1و  85/1، 42/3برابر با 

در  04/1و  79/0ب برابر با ی( به ترتFlimit( و محدود )Foptنه )یبه

 ومیر مرگنه و محدود كمتر از یبه ومیر مرگزان یسال محاسبه شد. م

با  یآبز رویه بید یص دهنده نشانده است كه یشور یدر ماه یدایص

 د.  باش میخوزستان و بوشهر  های آبدر  یتور انتظار

 

 Otolithesت، یجمع ییای، پوذخایر یابیارز :یدیكل یها واژه

ruberج فارسی، خل. 
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Abstract 
In the Persian Gulf waters, the sciaenid species, 

Otolithes ruber, plays an important role in the 

commercial fishery and to this reason, the 

resources are under catch pressure. Stock 

assessment and population dynamics parameters of 

this species were studied in Bushehr and 

Khozestan waters from April 2012 to March 2013. 

In the present study, 4203 of specimens obtained 

from gillnet landing places and length frequency 

data (fork length) were recorded. Length frequency 

ranging from 11 to 50 cm. The parameters of the 

von Bertalanffy growth equation (males and 

females combined) for asymptotic length (L∞) was 

52.5 cm and instantaneous growth coefficient (K) 

was 1.1 year
−1

. The instantaneous rates of total 

mortality (Z), fishing mortality (F) and natural 

mortality (M) were 3.42, 1.85 and 1.57 per year, 

respectively. Estimated parameters of precautionary 

target (Fopt) and limit (Flimit) biological reference 

points were 0.79 and 1.04 respectively. The values 

of two parameters Fopt and Flimit were lower than 

fishing mortality (F) that showed this species is 

over exploited in the Bushehr and Khozestan 

waters by gillnet fishery. 

 

Keywords: Otolithes ruber, Persian Gulf, 

Population dynamics, Stock assessment. 
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 مقدمه
جهان بر اثر  یها انوسیاقا و یدر ذخایركاهش 

مختلف  یهاش از حد مجاز در شكلیب یبردار بهره
ر ید غی، استفاده از ابزار صیادیش تالش صیمانند افزا

ت و یت در دوره ممنوعیریاستاندارد، عدم كنترل مد
ز، یو دورر ید ضمنیش صیحفاظت شده، افزا های مكان

 Jackson et al., 2001; Pauly et) ف شده استیتعر

al., 2002; Christensen et al., 2003.)  در هر
و  یو اجتماع یط اقتصادیمنطقه بر اساس شرا

 یها شكلا چند مورد از یك و ییتیریمد یكاركردها
است وجود داشته باشد. هرچه ف شده ممكن یتعر

در  یادیو عدم اطالع از روند ص یتیریمد یها نقصان
 ذخایرت یوضع ینیب شیشتر باشد پیب ك منطقهی

رات ییدشوارتر خواهد بود. چنانچه به مجموعه فوق تغ
تر خواهد  ج مشكلینتا بینی پیشز اضافه شود ین یمیاقل

ا یو  ذخایرت یاز وضع یر علمیاشتباه و غ یابیشد. ارز
سرانجام به  یادین و مقررات صیده انگاشتن قوانیناد

است  ین موضوعیمنجر خواهد شد و ا ذخایركاهش 
ا در یاز مناطق جهان اتفاق افتاده و  یاریكه در بس

 حال وقوع است.
 های گونهاز  یكی( O. ruberده )یشور یماه

 ید آن با تورهاید كه صباش میج فارس یمرغوب خل
با  ین ماهید. اشو میالمنت انجام یر مونوفیگوشگ
د یز صیگو نید میترال كف در دوره ص یتورها

مه یر در مناطق نیگوگیم یتورها ید ضمنید. صشو می
ت یریمداز مشكالت  یكییریو گرمس یریگرمس

مركب بوده  ذخایر ین مناطق داراید. اباش می یالتیش
 یكنند ول یعمل نم ید به شكل انتخابیو ابزار ص
 یها نكردن دام یعمل یر انتخابیا غیید ضمنیدرصد ص

د ید كه صیص یاز ابزارها یكیمتفاوت است.  یادیص
ترال كف است.  ید تورهاباش میاد یار زیآن بس یضمن
ترال  یتورها ید ضمنیج فارس صیخل های آبدر 

د یفصل ص یل همزمانیگو قابل توجه بوده و به دلیم
ان یان در منطقه، زیر آبزیگو و حضور نوزادان سایم

در د. باش مین نوزادان قابل توجه ید ایحاصل از ص

مرداد و  یها گو در ماهید میاستان بوشهر ص های آب
ده یشور ینوزادان ماه یور و هم زمان با فراوانیشهر

 & Niamaimandiد )شو میانجام 

Khoshidian,1993 .)د یص یكه بر رو یقیتحق یط
ر انجام شده است، یگوگیترالر م یها قیقا یضمن

 18تا  12یا ده در اندازهیشور ینوزادان ماه
از  یكمتری سانتی 1/15 ین طولیانگیو با م متری سانتی
اند  ر بودهیگوگیم ید شده در ترالرهایص های گونه

(Niamaimandi, 1997در تحق .)كه توسط  یقی
Paighambari & Daliri (2017)  ،انجام شده است

گونه و  42بوشهر  های آبدر  ید ضمنیان صیتعداد آبز
ن یاست. در ا هگونه بود 41هرمزگان  های آبدر 
د شده كمتر یده صیشور یماه ین طولیانگیق میتحق
قات انجام یر تحقیج سایبوده است. نتا متر سانتی 30از 

 & Daliri et al., 2012; Paighambariشده )

Daliri, 2012نابالغ  های گونهد یص دهنده نشانز ی( ن
ج فارس یخل یرانیا های آبگو در یترال م یدر تورها

 یها قید قایكه در ص یبا وجود همه مشكالت د.باش می
هم اكنون  یدین روش صید، چنشو میده یر دیگوگیم
، هرمزگان، بوشهر و یاستان جنوب 3 های آبز در ین

 ان است.   یخوزستان در جر
 یها با روش ییایدر ذخایرت یاطالع از وضع

، توده زنده و ومیر مرگن یاز جمله تخم یمختلف
 های دادهرد. یگ یانجام م یستیز یمحاسبه پارامترها

مختلف  یها سال یط یستیگونه با مربوط به هر
ره یت ذخیسه شود تا روند وضعیمحاسبه و مقا

ها و اطالعات  نیمشخص گردد. هرچه تعداد تخم
 یبردار ت بهرهیریشتر باشد، مدیب یك آبزیمربوط به 

 بینی پیشد و شو میانجام  یتر یاز آن به روش علم
شتر یرد. بیگ یتر صورت م ز آسانینره یت ذخیوضع

 یشمال های آبده در یشور یماه یكه بر رو یمطالعات
 یها سالج فارس انجام شده مربوط به یخل یو جنوب

 ;Niamaimandi, 1993) دباش میدور 

Niamaimandi, 1990; Nasir, 2000; Kamali. 
et al., 2006یق در خصوص ماهین تحقی(. آخر 



 47 ... یها در آب دهیشور یماه یستیز یپارامترها نیو تخم ریذخا یابیارزنیامیمندی و مهدوی:  

 های دادهبه  مربوط استان خوزستان های آبده در یشور
 ,.Eskandari et alد )باش می 1379-88 یها سال

ق در مورد یاستان بوشهر تحق های آب(. در 2012
ده یشور یماه ومیر مرگرشد و  یستیز یپارامترها

ق حاضر یش از انجام تحقیسال پ 15ش از یمربوط به ب
ن ی(. هدف اNiamaimandi et al., 1996است )

رشد و و  ومیر مرگ ین و محاسبه پارامترهایتخمق یتحق
خوزستان و  های آبده در یشور یماه ذخایر یابیارز

ن یب یكید. با توجه به عدم موانع اكولوژباش میبوشهر 
ك ین گونه تحت عنوان یبوشهر و خوزستان، ا های آب
  قرار داده شده است. یت مورد بررسیجمع

 

 هامواد و روش
ده از یشور یماه1392تا اسفند ن یفرورد یها در ماه

نشان داده شده است  1د كه در شكل یه صیمناطق تخل
)طول  یطول یو فراوان ینمونه بردار یبه شكل تصادف

 یبند ن تعداد و دستهیید. جهت تعی( آنها ثبت گردیچنگال
 ر استفاده شد. یشده از فرمول ز ثبت یها طول

(1                   )I = (X2-X1)/(1+3.322logN) 

 
اندازه  X2، یطول یها تعداد گروه Iدر فرمول فوق 

اندازه  X1، دیمشاهده شده در ص یماهن یبزرگتر
بر  د.باش میتعداد مشاهدات  Nو  یماهن یكوچكتر
 یها و فرمول ارائه شده گروه یطول های دادهاساس 

 قرار داده شدند. متری سانتی 3 یها در دسته یطول
له برنامه یوس هب یاطالعات طولل یه و تحلیتجز

FiSATدینجام گردا (Gayanilo et al., 1995 .)
   ELEFAN 1برنامه با استفاده از  پارامترهای رشد

 .دیمحاسبه گرد
ر محاسبه شد ی( با فرمول زt0سن در طول صفر )

(Pauly, 1979.) 
(2    )ln(-t0)= -0.392-0.275×ln L∞-1.038×k 

 

 
 ج فارسیخل یشمال های آبدر  (O. ruber)ده یشور یماه یبردار مناطق نمونه .1شكل 
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د كه در آن فراوانی طولی یبا استفاده از منحنی ص
 ومیر مرگزان یده است میل گردیبه فراوانی سنی تبد

به ز ین (M) عییطب ومیر مرگد. یمحاسبه گرد (Z) كل
 .(Pauly, 1980د )یگردمحاسبه ر یشرح ز

(3                                            )Log10M = 
– 0066/0  – 279/0 × Log10 L∞+ 6543/0 × 

Log10 K + 463/0 × Log10T 

طول مجانب محاسبه شده از  ∞Lدر فرمول فوق 
ن یانگیم Tانه و یب رشد سالیضر Kد، یص یمنحن

است كه با  یقه مورد بررسطدرجه حرارت در من
 ,.Niamaimandi et al) استفاده از منابع موجود

2003; Izadpanahi, 2007) 26  گراد یسانتدرجه 
 در فرمول قرار داده شده است.

از فرمول  (F) یادیص ومیر مرگجهت محاسبه 
 ر استفاده شده است.یز
(4                                             )F = Z – M 

 یكیولوژیدر نقاط ب یادیص ومیر مرگدو پارامتر 
با استفاده از  (Foptنه )یو به( Flimit)محدود 

 .(Patterson, 1992د )یر محاسبه گردیز یها فرمول
(5                                          )Fopt = 0.5 M  
(6                                        )Flimit = 2/3 M  

( با استفاده از Toptنه )یبه ( و سنLoptطول )
 (. Beverton, 1992د )یر محاسبه گردیز یها فرمول

(7                   )Lopt = L∞ × (3 / (3 + M/K)) 
(8              )Topt = t0 – ln(1 – Lopt / L∞) / K 

 جینتا
 متر سانتی 50تا  11 یطول یها ده در گروهیشور یماه

شده  ثبت یطول چنگال یبندده شد. بر اساس گروهید
( و طول Kانه )یرشد سال یك سال بررسیدر طول 
 ELEFAN1( با استفاده از برنامه ∞Lمجانب )

 متر سانتی 5/52در سال و  1/1ب برابر با یترت به
 (.2ن زده شد )شكل یتخم

( سن در طول 1979) یبا توجه به فرمول پائول
 د.یر محاسبه گردیده به شرح زیشور یصفر ماه

(9                                                 )ln(-t0)= 
- 392/0 - 275/0 ×ln 5/52 - 038/1 × 1/1 = - 34/0  

 
ر ی( به شرح زToptنه )ی( و سن بهLoptنه )یطول به
 محاسبه شد.

(10                                                   )Lopt= 

5/52  × /3 (3+ 57/1 / 1/1 متر سانتی5/35 =((  

 
(11                                                   )Topt= 

- 34/0 -ln(1- 5/35 / 5/52 )/ 1/1 = سال3/1  
 

برابر با  یبر اساس فرمول پائول یعیطب ومیر مرگ
 د. یر محاسبه گردیدر سال به شرح ز 57/1

(12                                           )Log10 M = 

- 0066/0  – 279/0 ×Log10 5/52  + 6543/0 × 

Log10 1/1  + 4634/0 ×Log1026= 57/1  
 

 
L∞= 52.5cm, K= 1.1yearرشد ) ین پارامترهایتخم .2شكل 

 ( O. ruberده )یشور ی( ماه1-
 (.1392ج فارس، خوزستان و بوشهر )یخل یشمال های آبدر 
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 یج پارامترهایبا استفاده از نتا یادیصومیر مرگ
( 1/1انه )یب رشد سالی( و ضر5/52رشد طول مجانب )

در  42/3( 34/0-17/7د برابر با )یص یو رسم منحن
 د. یسال محاسبه گرد

 

 
( و O. ruberده )یشور ید ماهیص یز منحنیآنال .3شكل 

 ج فارس،یخل یشمال های آب( در Zكل ) ومیر مرگمحاسبه 
 (1392خوزستان و بوشهر )

 

زان یم یعیكل و طب ومیر مرگج یبا توجه به نتا
 د.یدر سال محاسبه گرد 85/1برابر با  یادیص ومیر مرگ

F= Z-M= 42/3 - 57/1 (13سال)85/1 =  
محدود  یكیولوژیدر نقاط ب یادیص ومیر مرگج ینتا

(Flimit )یو به( نهFopt) دباش میر یبه شرح ز. 
Fopt = 78/0 =57/1× 5/0(14سال)  

Flimit= 04/1  =57/1×3/2(15سال)  

 

 10بوشهر و خوزستان در  های آبد در یزان صیم
 یدارا 1388تا  1383( از سال 1383-92ر )یسال اخ

تن در هر دو منطقه به  4166بوده و از  یروند صعود
 92تا  79 یها سالی(. ط4ده است )شكل یتن رس 6685

تن در نوسان  3900تن تا  3400د از حدود یزان صیم
 های آبد در یزان صیم ها سالد. در همه باش می

تن در  5400شتر از بوشهر است و از حداكثر یخوزستان ب
در  1390تن در سال  2500تا حداقل حدود  1387سال 

د یزان صین میشتریبوشهر ب های آبد. در باش مینوسان 
تن در  476ن آن یرو كمت 1386تن در سال  1600حدود 
 Annual statisc of) ثبت شده است 1392سال 

Shilat, 2000-2010 and 2011-2013). 
د با استفاده از برنامه ینسل جد یالگو

ELEFAN2  دهد  ینشان م 5رسم شده است. شكل
در  یك دامنه فراوانییده دارایشور ید ماهیكه نسل جد

 یفراوانن یشتریور تا آذر بوده و بیشهر یهاماه
 د. باش میور ماه ی%( در شهر2/21)

 1و جدول  6بر اساس نتایج آنالیز كوهورت در شكل 
شده در تورهای ومیر صیادی محاسبه رگمیزان م

باشد. بیشترین  در سال می 21/0تا  0021/0انتظاری بین 
متری انجام  سانتی 47تا  35میزان صید در طول 

یر صیادی در وم های ذكر شده مرگ . در طولگیرد می
 (. 1و جدول  5باشد )شكل  می 21/0تا  10/0محدوده 

 
 (1383-92بوشهر و خوزستان ) های آب( در O. ruberده )یشور ید ماهیزان صیم .4شكل 
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 (1392)ج فارس، خوزستان و بوشهر یخل یشمال های آب( در O. ruberده )یشور ید ماهینسل جد. 5شكل 

 

 
 (1392ج فارس، خوزستان و بوشهر )های شمالی خلی ( در آبO. ruberآنالیز طولی كوهورت ماهی شوریده ). 6شكل 

 
( در O. ruberده )یشور یت ماهیجمع یز طولیآنال .1جدول 

 (1392ج فارس، خوزستان و بوشهر )یخل یشمال های آب
 یطول چنگال

 (متر سانتی)
 د یص

 )تعداد(
 یادیص ومیر مرگ

 )سال(
11 17 0021/0 
14 26 0033/0 
17 42 0055/0 
20 36 0049/0 
23 44 0062/0 
26 69 0102/0 
29 132 0207/0 
32 259 0431/0 
35 555 10/0 
38 956 19/0 
41 811 18/0 
44 763 21/0 
47 493 10/0 
50 0.00 10/0 

 یریگجهیبحث و نت
 های آبدر  70و  1369 یها سالكه در  یقیدر تحق

ده به یشور یبوشهر انجام شده است طول مجانب ماه
ب یب رشد به ترتیو ضر متر سانتی 56و  50ب یترت
در سال محاسبه شده است  5/1و  95/1

(Niamaimandi et al., 2003.) یگریدر مطالعه د 
ب یب رشد و طول مجانب محاسبه شده به ترتیضر
 گزارش شده است متر سانتی 5/58در سال و  48/0

(Taghavi Motlagh et al., 2005).  های آبدر 
ب رشد یو ضر متر سانتی 6/46خوزستان طول مجانب 

ن زده شده است یدر سال تخم 43/0
(Parsamanesh, 1993)ب ی. طول مجانب و ضر

ب یهرمزگان به ترت های آبرشد محاسبه شده در 
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 Kamali) در سال بوده است 32/0و  متر سانتی 5/61

et al., 2006). ج یاز شمال خل یگریه دیدر ناح
ب رشد و طول مجانب یت، ضریكو های آبفارس، 

 متر سانتی 59در سال و  39/0ب یده به ترتیشور یماه
ج ی(. نتاAl-Matar, 1993ن زده شده است )یتخم

سه یر و مقایق اخیرشد در تحق یحاصل از پارامترها
ك ینزد دهنده نشانقات انجام شده، یتحقر یآن با سا
در  1370و  1369 یها سالر با یج مطالعه اخیبودن نتا

شده ج گرفتهیاستان بوشهر، و تفاوت آن با نتا های آب
 های آبد. در باش میهرمزگان و خوزستان  های آبدر 

كند و رشد  یب رشدیضر ین گونه دارایهرمزگان ا
و بوشهر است.  نسبت به دو منطقه خوزستان یشتریب

ت یكو های آبده یشور یب رشد در ماهین ضریكمتر
ده در یشور یج ماهین نتاید. با توجه به اشو میده ید

نسبت به  یتریت عمر طوالنیهرمزگان و كو های آب
 بوشهر و خوزستان دارد.     های آب

طبقه  نیتر مناسب( Toptنه )ی( و سن بهLoptطول )
د تخم را ین تولیشتریب یاست كه آبز یو سن یطول

ق حاضر دامنه ی(. در تحقBeverton, 1992)داراست 
بوده  متر سانتی 50تا  11دشده یص یهانمونه یطول

شده ثبت یدامنه طول 1379-80 یها سال یاست. ط
گزارش  متر سانتی 11-60استان بوشهر  های آبدر 

 .(Taghavi Motlagh et al., 2005) شده است
ق حاضر، نشان ینه تحقیسن بهج حاصل از طول و ینتا
ده در یشور یماه ین سن زادآوریدهد كه بهتر یم
 متری سانتی 5/35ماهه( و طول  15) یسالگ 3/1

ان یدهد، ماهید نشان میص یز منحنیاست. آنال
طور  سال سن دارند به 5/1ه حدود حدود ك یادهیشور

ر مورد استفاده در منطقه یگوشگ یتورهاكامل با 
 38د )تعداد( در طول یزان صین میشتریبند. شو میدیص

دهد  یج نشان مین نتایا رد.یگیانجام م متری سانتی
د. از شو میدن به سن بلوغ انجام ید در مرز رسیكه ص

 یادیص ومیر مرگزان یم ریاخ قیتحقگر در ید یطرف
در نقاط  ومیر مرگد كه از باش می 85/1برابر با 

شتر است. ی( ب78/0نه )ی( و به04/1محدود ) یكیولوژیب

محدود  یادیص ومیر مرگباالتر از  یبردارزان بهرهیم
در حال كاهش  یآبز ذخایردهد كه یمنه نشان یو به
 (. Patterson, 1992) دباش می

ز مشاهده ید نیدر آمار ص ین آبزیا ذخایركاهش 
تا  1378د از سال ید. بر اساس آمار موجود، صشو می

داشته است  یزولروند ن یدر منطقه مورد بررس 1392
(Annual Statisc of Shilat, 2000-2010 and 

ن یكه در تخم یبر اساس مطالعات .(2011-2013
 ,Valinasab) ان منطقه انجام شده استیآبز ذخایر

ده در اعماق و مناطق یشور یماه ذخایر ،(2013
ن یانگین میشتریببوده است.  ینوسانات یمختلف دارا

CPUA ج فارس یخل های آبده در یشور یماه
متر  30تا  20در اعماق  1384 و 1382 یها سالیط
 50تا  30در اعماق  1390و 1386 یها سالدر  یول

زان یم .(Valinasab, 2013) استگزارش شده متر 
 های آبدر  1392در سال  ین آبزیتوده زنده ا

 وده یتن برآورد گرد 2/159خوزستان و بوشهر 
لم یدوحه د های آبده در یشور ین تجمع ماهیشتریب

 یدر محدوده ها یتجمع آبزتا بردخون بوده است. 
شده و  یادیش تالش صیخاص باعث افزا ییایجغراف

 بخشد. یسرعت م ذخایرن موضوع بر روند كاهش یا
ور تا یشهر یها ده در ماهیشور ید ماهینسل جد

 ید. در منحنشو میده ید یآذر در منطقه مورد بررس
همه  -1دو فرض وجود دارد، د ینسل جد یالگو

-د از معادله رشد ونیمشاهده شده در ص یها نمونه
سال  یها از ماه یكیدر  -2كنند و  یم یرویپ یبرتاالنف

(. Pauly , 1987د معادل صفر است )یزان نسل جدیم
 های آبگو در یترال م یتورها یكه بر رو یقیدر تحق

د یدرصد ص 5/1بوشهر انجام گرفته، گزارش شده كه 
 یالور ساحل های آبر در یگوگیم یهاقیقا یضمن

 6-18 یها ده در اندازهیشور یشامل نوزادان ماه
 ,Niamaimandi) دباش می( ی)طول چنگال متر سانتی

از ساحل و  یق در محدوده كوچكین تحقی. ا(1997
ور( یگو در منطقه )مرداد و شهرید میص یها در ماه

 های آبد در یدانجام شده كه همزمان با ورود نسل ج
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شده به كل منطقه ادیمورد مطالعه است. چنانچه آمار 
 ذخایربر  یدین صیچن یم داده شود اثرات منفیتعم
ن آمار در ید. چنانچه اباش میا قابل توجه یده در دریشور

باعث  یهر سال ثابت در نظر گرفته شود، به شكل تجمع
   د.یتر خواهد گرد یك دوره طوالنیدر  ذخایركاهش 

ده در یشور ید ماهیق، صین تحقیج ایبر اساس نتا
ن یقرار گرفته است و ا یمرز یو سن یطول یها گروه

جوان  یها نه نمود بر یفشار ص دهنده نشانموضوع 
 یا دهیتور شور یها ش اندازه چشمهیاست. افزا

تواند به كاهش فشار  یم متر سانتی 1زان یر به میگوشگ
جه  یو در نت یآبزش طول و سن یبر نسل جوان و افزا

ك دوره ید. در یكمك نما یره آبزیذخ یبه بازساز
ده و یرس یشتریبه سن و طول ب ین آبزیا یطوالن

ت و یخواهد داشت. ممنوع یشتریب یزان زادآوریم
 یشده در ساحل در زمان آزاد جاد مناطق حفاظتیا

ر، شهرستان بوشهر یگو به خصوص سواحل دید میص
ر یگوگیم یها قیقا یادیكانسر كه تالش ص و بحر

ا یده در دریشور ید ماهیش صید، به افزاباش میشتر یب
 د.      ینما یآن كمك م ذخایرو حفظ 

 

 یسپاسگزار
شده توسط آوری جمع های دادهن مقاله بر اساس یا

د انجام شده است. یه صیدر مناطق تخل یریآمارگ
كه در  ین و افرادیه مسئولیسندگان مقاله از كلینو

تشكر و  ،اند و ثبت آمار مشاركت داشته یریگنمونه
 ند.ینما یم یقدردان
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