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  با استفاده ازThunnus tonggol  پارامترهاي رشد و تخمين سن ماهي هوور

  روش پيشرفت مدها درآبهاي استان هرمزگان
  

  ۴مهران ياسمي و ۳احسان کامراني ،۲محمد درويشي ،۱*عليرضا نظري بجگان
  ت، ، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ايران شيال دانشجوي كارشناسي ارشد 1

   لوژي خليج فارس و درياي عمان،بندرعباس، ايرانپژوهشكده اكو 2
  هرمزگان، بندرعباس، ايران دانشگاه  ،دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشيار 3

   ايران، تهرانعلمي كاربردي جهاد كشاورزي، موسسه آموزش عاليدانشيار 4
  )۳/۱۱/۱۳۹۰:  تاريخ تصويب، ۲۳/۱/۱۳۹۰: تاريخ دريافت(

 
 چکيده 

تنظيم الگوي برداشت مناسب و .  يكي ازگونه هاي مهم اقتصادي خليج فارس ودرياي عمان مي باشدThunnus tonggolماهي هوور
هدف از اين بررسي .پايدار يك ذخيره مستلزم تعيين برخي ازخصوصيات زيستي و متغيرهاي پويايي شناسي جمعيت آن مي باشد

به همين منظوراطالعات مربوط به اين ماهي از .  استان هرمزگان استتعيين پارامترهاي رشد و تعيين سن ماهي هوور در حوزه
 از شش تخليه گاه اصلي حسينه، کنگ، بندرعباس، سلخ، سيريک وجاسك دراستان هرمزگان جمع آوري ۱۳۸۹فروردين تا اسفندماه

ترتيب  بهt0  و مقدارL∞، K شد  ر پارامتر هاي.سانتي مترمحاسبه گرديد  ۶۳ميانگين طول ماهي هووردر طي زمان بررسي . گرديد
نتايج نشان دادكه اين ماهي ازسرعت رشد بااليي دردو سال اول   به دست آمدند وسال –٣٨/٠ درسال و٣/٠ سانتي متر، ٢٣/١١٢

م، هاي دو  گرديد اين طول در پايان سال متر بالغ مي  سانتي٣٨ سالگي به ١متوسط طول ماهيان در پايان . زندگي خود برخوردار است
ه شدكه با سايرمطالعات ب محاس٦/٣برابر با)  ǿ (مقدارشاخص ضريب رشد . رسيد تر ميم  سانتي٨٢ و٧٢ ،٥٧سوم و چهارم به ترتيب به 

انجام شده دراقيانوس هند مشابهت داردو مي توان نتيجه گرفت که رشد ماهي هوور در منطقه اقيانوس هند از الگوي يکساني پيروي 
 .مي کند

 
  تعيين سن، پيشرفت مدها، استان هرمزگان رشد، پارامترهاي  ماهي هوور،:ليديواژه هاي ک
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  مقدمه
تون ماهيان از ماهيان مهم اقتصادي وبا ارزش از نظر صيد 

 به طور وسيعي  روند ويصنعتي درآبهاي جهان به شمار م
 در آبهاي درياهاي معتدله و گرمسيري ازجمله در

، درياي مديترانه و درياي اقيانوس هاي آرام، اطلس و هند
 به دليل ).Darvishi, 2003 (مي شوند سياه ويافت

مهاجرت هاي طوالني در پيکره هاي مختلف آبي، 
پيوستگي عميقي بين ذخاير اين ماهيان در مناطق 

از مهمترين گونه هاي اين . د آمده استگوناگون به وجو
 Thunnus (ماهيان در جنوب کشورمي توان به هوور

tonggol(،زرده  )Etynns affinis(،تون منقوش  )Auxis 

thazard(،گيدر  )Thunns albacares( هوورمسقطي ،
)Kastsuwons pelamis(ميزان صيد تون .  اشاره نمود

 % ۴۵التي و کل توليدات شي% ۳۰ماهيان کشور حدود 
ان يتون ماه. )Darvishi, 2003 (صيد آبهاي جنوب است

د استحصال ياز کل ص % ۵۰ساالنه به طور متوسط حدود 
 يل مي استان هرمزگان را تشکياديشده در صنعت ص

   .)Darvishi, 2003 (دهند

ان در ين گروه از ماهي مهم اي هوور از گونه هايماه
د يص % ۶۰‐۷۰ن يگردد که بياستان هرمزگان محسوب م

الگوي  .)Darvishi, 2003 ( گردديميان را شامل تون ماه
پراكنش اين گونه در اقيانوس هند به شمال و شمال 

 اندونزي و در امتداد سواحل شمالي و ،شرق اين منطقه
اين ماهي در طول . غربي استراليا محدود مي گردد

سواحل خليج عدن و در شمال سومالي نيز يافت مي شود 
(Yesaki, 1994) . طول چنگالي اين ماهي در اولين بلوغ

 ۳/۷۳جنسي در آبهاي حوزه استان هرمزگان برابر با 
  .)Darvishi, 2003 (محاسبه شده است

نياز روز افزون به تامين پروتئين غذايي سبب روي آوردن 
به ذخاير عظيم دريايي و همچنين ابداع روش هاي 

همين . شده استمتنوعي جهت برداشت بيشتر از ذخاير 
امر باعث گرديده بسياري از ذخاير آبزيان به طور کامل 
مورد بهره برداري قرار گرفته به نحوي که در معرض 

اعمال مديريت پويا بر روي . نابودي کامل قرار گيرند
ر يک آبزي نيازمند دست يابي به خصوصيات يذخا

ديناميکي جمعيت آن آبزي دارد تا بتوان مديريتي را 
 نمود که برداشت از آبزي داراي نوساناتي شديد اعمال

نبوده و از طرفي جنبه هاي اقتصادي نيز در نظر گرفته 
ن رو کمبود اطالعات در خصوص پيراسنجه ياز ا. شود

ن سن و رشد عامل مهمي در ييهاي زيستي از جمله تع
. عدم برآورد منطقي از پتانسيل ذخاير اين ماهي مي باشد

 رشد ين پارامترهاييضر با هدف تع حاين رو بررسياز ا
 استان هرمزگان به مرحله اجرا گذاشته ين گونه در آبهايا

 ي در خصوص برآورد پارامترهايمطالعات گوناگون. شد
انوس هند ي اقي در آبهاين ماهين سن ايرشد و تخم

  .استصورت گرفته 
  Yesaki)1994( ، Darvishi (2003) همکارانو، Carrara 

 ،)1993( همكاران و James ،)Khorshidian )1993 و
Tomoyuki1999 (همكاران  و(، Froese و Pauly  )2007(، 

Griffiths  رشد يپارامترها نتايجي از ،)2011( همکاران و 
  .اين گونه را ارائه نمودند

  

 مواد و روش ها
 منطقه نمونه برداري

 ۱۲ به مدت ۱۳۸۹ن تا اسفند ماه ي از فروردينمونه بردار
ب از غرب يد به ترتيه گاه صي تخل۶ صورت ماهانه ازماه به

نه، کنگ، سلخ، يبه شرق استان شامل بنادر حس
  ).۱‐شکل(يک و جاسک انجام شد ريبندرعباس، س
ان هوور که ياد شده ماهيانه در مناطق يبه طور ماه

ر ي مختلف و با استفاده از تور گوشگيتوسط شناورها
 ساده مورد يد شده بودند به روش تصادفي صيهوور
 ۳۰ه گاه حداقل ياز هر تخل.  قرار گرفتنديست سنجيز

 متفاوت در هر ماه از نظر طول ينمونه در فواصل زمان
اندازه  ، مورديست سنجيله تخته زي، بوس)F.L (يچنگال

 ۱ان هوور با دقت ي ماهيست سنجيز.  قرار گرفتنديريگ
 يياي پوي در محاسبه پارامتر ها. متر انجام شديسانت
 يابي ارزيمدل ها و ها روش ت ازي جمعيناسش

ل يبه دل.  استفاده شده استيريان گرمسيرماهيذخا
  FiSATIIنرم افزار از سهولت انجام محاسبات

(www.fao.org/fishery/topics/16072) اساس که بر 
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ک ماه ي به تفکي طولي هاياطالعات مربوط به فراوان ورود
 Gayanilo et)( استفاده شد د،ي نماي سال عمل ميها

al., 1996. يدسته بند به منظور کاهش احتمال خطا ،
ن ي ا. صورت گرفتي متري سانتسه ي طوليدرکالس ها

  صافي بررسياطالعات جهت به حداقل رساندن خطا
)Smooth (ديگرد .(Gulland and Rosenberg, 1992)  
  

  

  
 مناطق نمونه برداري ماهي هوور در استان هرمزگان ‐۱شكل

  
  يين پارامتر هاي رشدتع

د ي نوسانات شدي دارايريان گرمسيآبز نکه رشديبه ا  نظر
 و معادله رشد يرفصلين از رشد غي باشد بنابراي نميفصل

Von Bertalanffy(] [Lt = L∞ (1-e-K (t-t( يون برتاالنف
0
) 

 که درآن (Pauly and Morgan, 1987) شديريبهره گ (
Ltدر سن يطول آبز  t)متر يسانت(،L∞   طول مجانب در

 ) سال در(ب رشد يضر K ،)متر يسانت( نمودار رشد

1/year ،t0صفر باشد ي که طول ماهي در زماني سن فرض 
،  t،)  براساس سايطول محور با رشد نمودار محل برخورد(

 ∞L ن جهت برآورد مقداريهمچن . باشنديم) سال( سن
 FiSATII يبرنامه نرم افزار  دريبانيبرنامه پشت ريز از

مورد محاسبه % ۹۵نان يبا سطح اطم ن مقداريا استفاده و
 ي فراوانيل داده هايه وتحليازآنجاکه تجز. گرفت قرار
 Shepherd,s) روش شفرد م دريوه مستقي به شيطول

method) ازي امتيمبنا بر را ب رشدين ضريمناسب تر 
ن يا از K مقدار برآورد در لذا  کند،يمي محاسبه ده

از تعلق ين روش حداکثر امتيدر ا. دي گردروش استفاده

 ي ميکب رشد، ين ضريگرفته به مناسب تر
  (Gulland and Rosenberg, 1992).باشد

  

  :t0مقدار تعيين 

) Pauly) 1983( ])K از الگوي ارائه شده توسطt0 در محاسبه 
Log ۰۳۸/۱ ‐) L∞ (Log ۲۷۵۲/۰‐ ۳۹۲۲/۰ ‐ = )t0  ‐ ([Log 

+ L∞ (Log × ۲  (ريم مونرواز آزمون في پ. استفاده شد

)K(Log = Ǿ براي مقايسه نتايج حاصله از مقادير L∞و K 
اين تحقيق با ساير مطالعات در خصوص رشد ماهي هوور 

  .(Pauly and Munro, 1984 ) استفاده شد
  

  نتايج
  فراواني طولي

 سانتي متري ٣ ي هايرده بند  دري چنگالاطالعات طول
 عدد ٢١٦٠ ي تعدادبررسکل دوره  در.  شدنديگروه بند

 کل قرار يزيست سنجي طول چنگالماهي هوور، مورد 
ست يكوچكترين و بزرگترين ماهيان هوور ز گرفتند
  . سانتي متر بودند ١٠٦  و٢٧ شده به ترتيب يسنج
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ان هوور را در کل ي ماهيع فراواني نمودار توز٢ ‐شکل
رده  بيشترين فراواني در.  دهديک ساله نشان ميدوره 
 عدد ٢٣٩ با تعداد يسانتي متر ٦٢ – ٦٥ي طولي بند
ميانگين فراواني هاي طولي به .  به دست آمديماه
 که تفاوت  متر بودندي سانت۶۳ تا ۵۹ن يبک ماه يتفک

 جدول. نشان ندادند% ٩٥نان يدر سطح اطم راداری معنی
 به ي طولي هاي مربوط به فراواني محاسبات آمار١ ‐

  .د دهيک ماه را نشان ميتفک
  

  مقاديرپارامتر هاي رشد 

 سـانتي   ۲۳/۱۱۲ درصد   ۹۵نان  ي، در سطح اطم   ∞Lمقدار  
 الزم به ذکـر  .)۳شكل ( يد محاسبه گرديطول چنگال متر

گـرفتن بـزرگ    است مبناي اين روش بـر اسـاس در نظـر   
با توجه بـه    . ترين طول چنگالي ثبت شده در هر ماه است        

از يـ ن امت يشتري ب ، متر ي سانت ۲۳/۱۱۲مقدار محاسبه شده    
ب يدر روش شــفرد بــه ضــر) يــکمقــدار (تعلــق گرفتــه 

  ).۴شكل(سال تعلق گرفت   در۳/۰ برابر با ،)K(رشد

  
 ١٣٨٩ صيد شده در کل دوره يک ساله نمودار توزيع فراواني ماهيان هوور ‐٢شکل 

 

 
  ۱۳۸۹ماهي هوور در سال  ∞Lمقدار نمودارپيش بيني ‐۳شكل
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  ١٣٨٩ني هاي طولي ماهي هوور به تفکيک ماه در سال محاسبات آماري فراوا‐١جدول 

 ماه بيشينه کمينه ميانگين انحراف معيار انحراف استاندارد
۷۲/۰  ۶۶۱/۹  ۹۷/۵۹  فروردين ۱۰۱ ۳۷ 
۱۰/۱  ۸۱/۱۴  ۶۵/۶۵  ارديبهشت ۱۰۳ ۳۷ 
۸۸/۰  ۹۹/۸  ۹۲/۶۴  خرداد ۱۰۱ ۳۱ 
۰۶/۱  ۲۲/۱۴  ۶۱/۶۲  تير ۱۰۷ ۳۰ 
۸۱/۰  ۹۸/۱۰  ۵۹/۶۲  مرداد ۹۶ ۳۷ 
۹۱/۰  ۲۲/۱۲  ۷۵/۶۳  شهريور ۱۰۱ ۳۰ 
۷۴/۰  ۸۸/۹  ۰۲/۶۲  مهر ۱۰۱ ۳۳ 
۹۷/۰  ۰۲/۱۳  ۶۹/۶۵  آبان ۹۵ ۴۵ 
۷۶/۰  ۲۹/۱۰  ۳۹/۶۳  آذر ۸۳ ۳۷ 
۵۲/۰  ۰۲/۷  ۴۴/۶۳  دي ۷۸ ۲۷ 
۸۲/۰  ۱۳/۱۱  ۹۲/۵۹  بهمن ۷۷ ۳۷ 
۷۰/۰  ۳۹/۹  ۷۱/۶۴  اسفند ۸۸ ۴۱ 
۲۴/۰  ۵۳/۱۱  ۲۲/۶۳  جمع ۱۰۷ ۲۷ 

 
 

 
 

۱۳۸۹ امتياز تعلق گرفته به مناسب ترين ضريب رشد ماهي هوور در سال  منحني حد اکثر‐۴شكل  

  
  
  
  
  



  ...      پارامترهاي رشد و تخمين سن ماهي هوور                                                                                                                            

 

٩٤

  t0مقدار 

ن مقـدار بـر اسـاس مـدل ارائـه شـده و بـا اسـتفاده از                   يا
 t0 = –۳۸/۰بـا   پيراسنجه هاي رشد به دست آمـده برابـر  

بـه دسـت آمـده از     دادن مقـادير  بـا قـرار  . محاسـبه شـد  
رشد ون برتاالنفي   پيراسنجه هاي رشد ماهي هوور معادله       

  : ن گونه به صورت ذيل به دست آمداي

Lt = ۲۳/۱۱۲  (۱-e- ۳/۰  (t ۳۸/۰+ ) 

ره اساس معادله به دست آمده منحني ارتباط گست بر
 نتايج حاصل .)۵شكل  (طولي با سن ماهي هوور رسم شد

 اول كه طول چنگالي اين ماهي در پايان سال نشان داد
 سانتي ۸۲ چهارم و سال ۷۲، سال سوم ۵۷، سال دوم۳۸
  . محاسبه شد۶/۳ برابر با Ǿ مقدار .مي باشد متر

  

  
  ۱۳۸۹ منحني ارتباط گستره طولي با سن ماهي هووردرسال ‐۵شكل

  

  بحث
ا وزن ياندازه و  ش دريرشد ممکن است تحت عنوان افزا

معموالً طول  .ف شوديش سن تعريا هر دو همراه با افزاي
ن خاطر ي و به همم داشتهي با سن ارتباط مستقيماه

ک ين، در ي سن معيان دارايت، ماهيک جمعياست که در
 (Biswas, 1993). رندي گي مشخص قرار ميدامنه طول

 درسراسر ي اش و حتيزندگي درتمام دوره ک ماهيرشد 
 که رشد در مقاطع يبه طور. ستيکسان نيک سال، ي
شده   کندتريع تر بوده وگاهيا سال سري از دوره و ينيمع

. (Biswas, 1993)  شودي مواقع متوقف مي در برخيو حت

ان به طور معمول دو ين سن و رشد تون ماهي تخميبرا
 براساس معادله رشد ون ي طولي هايروش فراوان

معادالت و استفاده از ساختار سنگ  ريا ساي و يبرتاالنف
  .)Siddeek, 1995( ردي گيمورد استفاده قرار م گوش

ن رشد و طول ي تخميوش برادر روش استفاده از سنگ گ
 يکسان در آبهاي ين، امکان آن که گونه هايدرسن مع

 ن امري را نشان دهند، وجود دارد واييمختلف تفاوت ها
 گريکدي با يطيط متفاوت محيشرا ممکن است به خاطر

ل يه و تحليروش تجز استفاده از .(Siddeek, 1995) باشد
اما در روش سنگ از به دقت فراوان دارد، ي ني طوليفراوان

ا يانه ي رشد ساليگوش به علت خطا در شمارش حلقه ها
 اد استي هم، امکان برآورد اشتباه زي آنها بر رويهمپوشان

)Siddeek, 1995(. بودن امکانات، استفاده  ايصورت مه در
 ,.Dudley et al).ت دارديم ارجحٲاز دو روش به صورت تو

 هوور ق حاضر طول چنگالي ماهييدر تحق. (1992
 و ۷۲ ي، سه سالگ۵۷ يسالگ ، دو۳۸ يک سالگيدرپايان 
  .محاسبه شد  سانتي متر۸۲ يسالگ چهار

 Silaو  Pillai )1982(را به ين ماهي اي طول چنگال 
 و ۷۴، ۶۲ ،۴۲ هند، ياد شده در آبهاي يب سال هايترت
 و همکارانGriffith  . متر محاسبه نمودندي سانت۸۱

سال اول، سال دوم و سال   را درين ماهيطول ا )2011(
 ي متر طول چنگالي سانت٣/٦٧ و٤/٥٨، ٤٣ب يسوم به ترت
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٩٥

ج حاصله تشابه يکه نتا ند،ا به دست آوردي استراليآبها در
ج طرح حاضر ينتا . دهديميق حاضر نشان  با تحقيفراوان

  از سن دوين ماهي ايزان رشد نسبيکه م دهد ينشان م
 ي هايجه حاصله با بررسيتدا کرده که ني کاهش پيسالگ

Griffith ا مشابهت ي استرالي درآبها)2011( و همکاران
ر يان نمود که ذخاي توان بي ميک اظهار نظر کلي در .دارد

ر يانوس هند با ذخاي اقيهوور حوزه شمال و شمال غرب
 در سن مشخص از اندازه ي آن به طور نسبيحوزه جنوب

ع يسر  رشديژاسترات.  برخوردارنديکساني ي طوليها
ب يآس برابر  دريي تواناي درواقع نوعيه زندگيدرمراحل اول

 Begg).است ان بزرگتري شکارشدن توسط شکارچيريپذ

and Sellin, 1998) ان با سرعت ي از ماهيکي هوور يماه
 ٥٠ به طول ي باشد که در مدت زمان کوتاهيرشد باال م

  ممکن استيسالگ گرچه پس از دو.  رسدي متر ميسانت
 ممکن است تا ين ماهيا. دا کنديسرعت رشد کاهش پ

 که در يز طول عمر داشته باشد به طوري سال ن١٨ يباال
 هوور با ين سن ماهي سنگ گوش، تخمي رويک بررسي

 سال ٣٠حدود  در  متريسانت ١٣٦ ياندازه طول چنگال
در تحقيق  .)Griffith et al., 2011 (برآورد شده است
به ترتيب  راt0  و مقدار  L∞،K  رشديحاضر پارامتر ها

 به دست آمد، –٣٨/٠سال و  در٣/٠ سانتي متر، ٢٣/١١٢
 يدر مطالعه ا. محاسبه شد ٦/٣برابر با  ǿ آن مقدار كه از
 ٩٠ تا٦٠ ي اندازه هاي دارايا هوورهاي استراليدرآبها
 ن سه تا هشت سال سن داشته اندي متر، بيسانت

.(Griffith et al., 2011)ن ي بزرگتراد شدهي ه درمطالع
لوگرم ي ک٨/٢٧ متر و وزن ي سانت١٢٥ هوور با طول يماه
 و Pillai  . سال بوده است٩/١٣ يبي سن تقريدارا

ن پارامتر يتخم ان کردند، تفاوت دري ب)1993 (همکاران
د به آن علت ي رشد مختلف در مطالعات گوناگون، شايها

ز ابزار منطقه، ا  شده در هريکه اطالعات جمع آور باشد
 ي براي مختلفيا از روش هاي به دست آمده و يمتفاوت
خصوص  در. ل اطالعات استفاده شده استيه و تحليتجز

 رشد، صرف نظر از آن كه يبرآورد پارامتر ها تفاوت در

هاي متفاوت، سبب اختالفاتي در  بكارگيري روش
هاي رشد تا  گردد، اما تفاوت در شاخص محاسبات آن مي
گيري شده  هاي طولي اندازه رده بنديحد زيادي به 

 رشد يپارامتر ها .)Dudley et al., 1992(بستگي دارد 
بدست آمده دراين پژوهش با ساير مطالعات انجام شده 

اين موضوع بادر نظر گرفتن آن كه . مشابهت فراواني دارد
ǿ هاي بدست آمده داراي اختالف كمي مي باشند، بيشتر 

 Venemaو Sparre  ).٢‐جدول( كند نمود پيدا مي

هاي يكسان در مناطق  كه گونه بيان کردند) 1998(
مختلف، از عملكرد رشد يكساني برخوردارند يعني داراي 

ǿميزان اين مشابهت تا حدي .  هاي مشابهي هستند
 که يياز آنجا. بيانگر صحت برآورد اين پارامتر هاست

کل با  رين مرگ و مي وهمچنيعيطب ريم محاسبه مرگ و
رد، ي گي صورت مK و ∞L  رشديستفاده از پارامتر هاا

 رشد باعث يلذا برآورد خطا در محاسبه پارامتر ها
شده که  ري مرگ و مين نادرست از شاخص هايتخم
 .ي باشدره ميت ذخي نادرست از وضعيابيجه آن ارزينت

آبزيان داراي عمر طوالني داراي ضريب رشد كمتري 
 .)Pauly, 1980(باشند  مينسبت به آبزيان با عمر كوتاه 

 يدن به طول بي است که سرعت رسين به آن معنيا
 يطوالن ان با عمرياز ماه شتريان کوتاه عمر بيت درآبزينها

ان، ي مانند تون ماهي با مهاجرت طوالنييدرگونه ها .است
 ي طوليل فراوانيتحل ه وي استفاده ازتجزي که برايمشکل

شرفت يکه پآن است  ن رشد وجود دارديجهت تخم
عدم  ن امر به خاطريا . را نشان دهديک رشد منفيمدها، 

ک روش مناسب ي.  شوديجاد مي همزاد ايتطابق گروه ها
 يتمام  اطالعات ازيآوري جمعن چالشي رفع چنيبرا

 به طور.  استين ماهير مهاجرت ايمس  واقع دريکشورها
برآورد   ازينانين قابل اطميتخم ،يتين فعاليحتم چن

 به .(Siddeek, 1995)  رشد را ارائه خواهد داديمتر هاپارا
امكان به صورت  حد ، مطالعات جمعيتي تاهمين علت

مشترك و بين المللي و در محدوده وسيعي از آبهاي باز 
 . گردديه ميتوص

  
  



  ...      پارامترهاي رشد و تخمين سن ماهي هوور                                                                                                                            
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   ماهي هوور برآورد پارامتر هاي رشد صورت گرفته نتايج حاصل از برخي پژوهش هاي‐٢جدول

بررسيمنطقه  منبع   روش  
Ǿ 

t0 
(year) 

K 
(1/year) 

L∞ 
(cm) 

Yesaki, 1994 ٨/٣ آناليزفراواني تايلند  ‐ ‐ ‐ ٥٥/٠  ١٠٨ 

Khorshidian & Carrara, 1993 ٨/٣ آناليزفراواني ايران  ٠٦/٠  ٣/٠  ٥/١٤٩  

James et al., 1993 ٦/٣ آناليزفراواني هند  ‐ ‐ ‐ ٤٨/٠  ٩٤ 

Tomoyuki et al., 1999 نيآناليزفراوا ژاپن  ٧/٣  ‐ ‐ ‐ ٧/١  ٥٥ 

Griffiths et al., 2011 ٦/٣  سنگ گوش   استراليا  ١٢/٠‐  ٢٢٣/٠  ٤/١٣٥  

Froese & Pauly , 2007 ٨/٣ آناليزفراواني هند  ‐ ‐ ‐ ۳۲۴/۰  ١٤٥ 

Darvishi ,2003 ٧/٣ آناليزفراواني ايران   ٢٧/٠  ١٤٠ 
٦/٣ آناليزفراواني ايران تحقيق حاضر  ٣٨/٠‐  ٣/٠  ٢٣/١١٢  
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Abstract 
Longtail tuna (Thunnus tonggol) is one of the most important and commercial species in the Persian 
Gulf and Oman Sea. In order to come up with the responsible fishing pattern, there was a need to 
identify some of the biological characteristics and population dynamic parameters. Data were 
collected randomly from six major artisanal fish-landing sites Hassineh, Kong, Bandar Abbas, 
Salakh, Sirik and Jask in Hormuzgan Province, from April 2010 to March 2011. The mean of fork 
length was estimated?? 63cm. The growth parameters,  L∞, K and t0 were calculated as 112.23(cm) 
,0.3 (1/ year) and -0.38 year, respectively and our result showed that T. tonggol grows fast during 
first two years. These parameters indicated that T. tonggol is found to attain a fork length of 38 cm 
at the end of first year. The fork length attained at the end of two, three and four year to be 57, 72 
and 82cm, respectively. Growth performance index (ǿ) was calculated as 3.6 which was according 
to other findings in the Indian Ocean. 
   
Keywords:Longtail tuna, Growth parameters, Estimation of age, Modal progressing, Hormozgaan 
Province 
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