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چکیده
به منظور بررسی الگوی تخمریزی هوور مسقطی ،اطالعات زیست سنجی از ماهیان صید شده باا تورووشاگیر ر ریاای
عمان و سواحل سیستان و بلوچستان ر سال 1386جمع آوری ور ید .نتایج حاصل از رصاد رراوانای مراحال مختلا
جنسی و شاخص ونا ی ( ،)GSIیك وره تخم ریزی طوالنی از آبان تا ار یبهشت را برای هوورمسقطی ر ریاای عماان
نشان ا ند که اوج آن ر ماههای ررور ین -ار یبهشت باو  .میاانگین طاول چنگاالی بلاو جنسای ( )Lm50%بارای
هوورمسقطی  62/4سانتیمتر به ست آمد ،که بر اساس مقایسه آن با رراوانی طولی بیش از  70رصد ماهیان صید شده
نابالغ میباشند .بررسی نسبت جنسی به تفکیك طول نشان ا که جنس نر طول بزرگتری نسبت به ماا ه ار  .رابطاه
وزن به تفکیك جنس نر و ما ه نشان ا که ر طولهای بزروتر از 61سانتیمتر ماهیان نار از وزن بیشاتری نسابت باه
ماهیان ما ه برخور ار می باشند .به منظورمدیریت ذخایر ماهی هوور مسقطی و صاید بیشاتر ماهیاان باالغ آن ر ریاای
عمان ،نیاز است تا چشمه تورهای ووشگیر بهینه ور ند.

مقدمه
ر سالهای اخیر ر خصوص وضعیت ذخایر تونماهیان نگرانیهای زیا ی به وجو آمده است .تالش کل صیا ی به سرعت ر
حال ارزایش ،نرخ صید رحال کاهش و تعدا تونماهیان جوان ر صید ارزایش نسبی پیدا کر ه است .عالوه بر آن صید پرساین
بوسیلهی اجسام تجمیع کننده ماهی ( )FADs: fish aggregation deviceنیز توسعه یارته است .غدغههایی نیز مبنی بر صید
رزایندهی تونماهیان از طریق  FADsبه وجو آمده است که ممکن است بر توان تولید مثلی وونههای اصلی منطقه حارّه از قبیل
تون زر باله (ویدر)  ،Thunnus albacares Bonnaterre, 1788از طریق صید ماهیان جوان ،تأثیر سوء بگذار  .همچنین این باور
وجو ار که این شکل صید ممکن است باعث تغییر اکوسیستم از طریق تغییر ررتار تونماهیان ،شکار آنها و شکارچیانی که
اطراف  FADsجمع میشوند ،ور (.)Ardill, 2001
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توان تولید مثلی باال از مشخصات بارز هوور مسقطی ( )Katsuwonus pelamis Linnaeus, 1758ر مقایسه با یگر وونههای تون-
ماهیان میباشد .وره ی زندوی آن کوتاه و ر مدت کوتاهی از زندوی مور بهره بر اری قرار میویر ( 4یا  5سال) .همآوری بسیار
باالیی ار و با استفا ه از صفت ررصت طلبی ر تمام طول سال رکل مناطق نیمه استوایی اقیانوس هند ر شرایط مناسب
تخمریزی میکند .میانگین اندازه این وونه ر اقیانوس هند نسبتاً بزرگتر از اقیانوس اطلس وکوچکتراز اقیانوس آرام میباشد
( .)IOTC, 2004ر طبیعت ماهی هوورمسقطی با ماهیان جوان ماهی تون زر باله (ویدر) و ماهیان جوان تون چشم رشت
() )Thunnus obesus (Lowe, 1839تشکیل وله می هند که بیشتر به آبهای سطحی ورمسیری محدو میشوند ( WPTT,
.)2005
ازمیان کشورهای مختل بهرهبر ار از ذخایر هوورمسقطی ر اقیانوس هند ،اندونزی بیشترین میزان صید را به خو اختصاص
می هد که ابزار صید اصلی آن تورهای ووشگیر میباشد .کشورهای مالدیو ،اسپانیا ،سریالنکا و ایران به ترتیب رجایگاههای بعدی
قرار ارند .بیشترین سهم صید هوورمسقطی از طریق ابزار صید تور پرساین توسط کشورهای اسپانیا و ررانسه انجام میویر که
تنها ابزار صید مور استفا ه برای آن کشورها میباشد .ر صید هوورمسقطی ،ابزار صید مور استفا ه برای کشور مالدیو غالباً قایق
مجهز به طعمه میباشد (بیش از  %90کل صید این وونه) .ر ایران ،میانگین صید ساالنه هوورمسقطی رآبهای جنوب کشور
رحدو  37هزارتن میباشد که سهم صید آن  %20ازکل صید تونماهیان رکشور است ( Statistical Yearbook of the Fisheries
 .)Organization, 2004-2017ر اقیانوس هند ،هرساله مطالعات تحقیقاتی وستر های رارتباط با بررسی خصوصیات زیستی،
وضعیت ذخایر و تغییرات به وجو آمده و مهاجرت تونماهیان از جمله هوورمسقطی انجام میویر که نتایج آن رکاروروه تون-
ماهیان منطقه حارّه ) (WPTTزیرنظرکمیسیون مدیریت صید تونماهیان ر اقیانوس هند ) (IOTCارائه میور .
به لیل اهیمت ذخایر هوور مسقطی ر ریای عمان و نقش آن ر اقتصا صیا ان بومی منطقه ،تأمین موا اولیه واحدهای ررآوری
و مدیریت بهتر این ذخایر ،نیاز میباشد تا ر مور الگوی تولیدمثل این وونه تحقیق صورت ویر  .ر همین راستا مطالعهی حاضر
با نمونهویری از ماهیان صید شده ر بخش صید سنتی تورهای ووشگیر ر سواحل استان سیستان و بلوچستان ر سال 1386
صورت وررته است.
مواد و روشها
ر مجموع ر سال  1386تعدا  597قطعه ماهی هوورمسقطی جهت مطالعه تولید مثل ازکارخانجات کنسرو ماهی تون واقع ر
چابهار جمع آوری ور ید .این ماهیان عمدتاً از تخلیهواههای بریس ،رمین ،چابهار و پزم خریداری شده بو ند .نمونهویری ر تمام
ایّام سال به استثنای ماههای مانسون (اواسط خر ا تا اواسط شهریور) انجام ور ید .رهر مرحله نمونهویری پس از اندازهویری
طول چنگالی (به سانتیمتر) ،ور برانش (به سانتیمتر) و وزن کل بدن (به کیلوورم) به تفکیك هروونه ،ونا ماهی تخلیه و به
آزمایشگاه مرکز تحقیقات شیالتی آبهای ور-چابهار جهت بررسی منتقل وشت .ر آزمایشگاه ،اطالعات مربوط به تعیین جنسیت
(نر یا ما ه) ،وزن ونا (به ورم) و مراحل جنسی ماهی ما ه ثبت ور ید .بررسی تعیین مراحال جنااسی بر اساس روش
ماکروسکوپی به وسیله روش شش مرحالهای ذکار شاده تااوسط  Romanovو  )1995( Timochinaانجام شد .برای تعیین وره
تخمریزی از رصد رراوانی مراحل جنسی پیشررته ماهی ما ه ( )IV,V,VI,VI-III,VI-IVو شاخص ونا ی ( )GSIجنس نر و ما ه
استفا ه شد .ررمول مور استفا ه برای این شاخص به شرح ذیل میباشد (:)Batalyants, 1992
wg

GSI = FL3
شاخص ونا ی= ، GSIوزن ونا (ورم)=  ، Wgطول چنگالی (سانتی متر)=FL
برای تعیین اولین طول بلو جنسی ( :Lm50%طولی که ر آن  %50از جمعیت ماهیان بالغ میباشند) ،پس از طبقهبندی ماهیان
ر کالسهای طولی  3سانتیمتر ،رصد احتمال ماهیان بالغ (مرحله  3جنسی به باال) روروههای طولی مختل محاسبه و رصد
تجمعی آنها به تفکیك کالس طولی با استفا ه از رورسیون غیر خطی مطابق معا له لجستیك ( )King, 2007زیر ترسیم ور ید:
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1
)]) (1  exp[r (L  L m

p

که ر آن  :pنسبت ماهیان بالغ پیشبینی شده :L ،طول چنگالی به سانتیمتر :r ،شیب معا له لجستیك و  :Lmطول اولین بلو
جنسی که مطابق با احتمال  0/5میباشد .و پارامتر اخیر به صورت زیر محاسبه میشوند:
a ,
) r  (b
r

Lm 

که  aضریب شکست منحنی و  bشیب منحنی میباشد.
برای بیان رابطه بین طول و وزن از رابطه توانی به شرح ذیل استفا ه ور ید (:)King, 2007
W = a.Lb

 =Wوزن کل بدن (کیلوورم) =FL ،طول چنگالی (سانتیمتر) =a ،ضریب ثابت =b ،توان منحنی
نتایج
ر مجموع از تعدا  597قطعه ماهی هوور مسقطی زیست سنجی شده تعدا  315ماهی نر و  282قطعه ماهی ما ه بو ند که نتایج
هر بخش به تفکیك ذیل میباشد:
مراحل جنسی

اطالعات رصد رراوانی مراحل مختل جنسی ،به تفکیك مراحل جنسی به شرح ذیل می باشد:
مرحله یك ( :)Iتنها ر ماههای آذر ،ی و مهر یده شد .ر مجموع  %0/49از کل رراوانی را به خو اختصاص ا ه است .مرحله
و ( :)IIر تمام مدت زمان نمونهبر اری مشاهده ور ید و بیشترین رصد رراوانی را به خو اختصاص ا ( .)%34/51از خر ا تا
آبان رصد رراوانی آن روند ارزایشی اشت .مرحله سه ( :)IIIهمانند مرحله قبل ر تمام مدت نمونهبر اری مالحظه ور ید و با
 %23کل رراوانی ر جایگاه سوم قرار ار  .میزان آن ر اسفند ،ار یبهشت و خر ا تقریباً بیشترین مقدار را به خو اختصاص ا ه
بو  .مرحله چهار ( :)IVعالوه برحضورآن رتمام مدت نمونهبر اری %15 ،ازکل رراوانی را از آن خو کر ه بو  .میزان آن ر ماههای
آذر تا خر ا بیشترین رصد را ر بین زمانهای نمونهبر اری نشان ا  .مرحله پنج ( :)Vبه استثنای خر ا  -شهریور رتمام مدت
زمان نمونهبر اری وجو اشت .عالوه برآن %9 ،کل رراوانی را به خو اختصاص ا ه بو  .میزان آن از بهمن تا خر ا تقریباً به
طوریکسان بیشتر از بقیه مدت نمونهبر اری بو  .مرحله  6به  )II-VI( 2ر تمام مدت نمونهبر اری مالحظه ور ید و  %8از کل
رراوانی را به خو اختصاص ا ه است .مراحل  6به  )III-VI( 3و  6به  )IV-VI( 4هر و مرحله جنسی به استثنای خر ا و شهریور،
ر بقیه ماهها وجو اشتند .عالوه بر اینکه مرحلهی  6به  4ر آبان نیز ر نمونهبر اری یده نشد .به ترتیب هر کدام  %7و  %3از
کل رراوانی را از آن خو کر ند.
شاخص گنادی

روند تغییرات زمانی این شاخص به همراه خطای معیار و تعدا نمونه برای جنس نر و ما ه به تفکیك ماه ر شکل  1نشان ا ه
شده است .این تغییرات ر جنس ما ه با شروع نمونهبر اری ر آبان ارزایش یارته و ر ررور ین به اوج خو رسید .پس از آن این
میزان تا آبان روند کاهشی به خو وررت .ر مور ماهی نر روند شاخص ونا ی مشابه ماهی ما ه بو ه است .ر تمام مدت
نمونه بر اری میزان شاخص جنس ما ه از میزان عد ی بیشتری نسبت به جنس نر برخور ار بو .
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شکل  :1روند میانگین شاخص گنادی ماهی هوور مسقطی به تفکیک جنس نر وماده در دریای عمان در سال ( .1386خطوط
خطای معیار و اعدا تعدا نمونه را رهر ماه نشان می هد .خطوط نقطه چین عدم نمونهبر اری را رماههای مانسون نشان می هد).
میانگین طول در بلوغ جنسی ()Lm50%

بررسی رصد تجمعی بلو جنسی ماهی ما ه به تفکیك وروههای طولی  3سانتیمتر نشان ا که حداقل طول بلو جنسی 47
سانتیمتر بو (شکل  .)2میانگین طول اولین بلو جنسی برای این جنس  62/4سانتیمتر حاصل وشت .بر اساس آن ماهیان ر
طول  74سانتیمتر از نظر جنسی  %100بالغ بو ند.

Lm50%=62.4 cm

شکل  :2درصد بلوغ جنسی ماهی هور مسقطی ماده و میانگین طول بلوغ جنسی در دریای عمان در سال 1386
نسبت جنسی به تفکیک طول

ر مجموع تعدا  597قطعه ماهی هوورمسقطی از نظر جنسی مور بررسی قرار وررتندکه  %46آنها ما ه و  %54مابقی نر بو ند.
بررسی رصد نسبت جنسی به تفکیك کالس طولی 2سانتیمتر نیز نشان ا که کوچكترین و بزرگترین طول مشاهده شده
منحصراً مربوط به جنس نر بو که به ترتیب  31و  91سانتیمتر بو ند (شکل  .)3با ارزایش وروههای طولی تا  49سانتیمتر نسبت
جنس نرکاهش و نسبت جنس ما ه ارزایش پیدا کر  .از طول  52تا  61سانتیمتر این نسبت تقریباً مساوی بو  ،اما پس از آن این
میزان چار تغییرات وشته و تا وروه طولی  77سانتیمتر نسبت جنسی نر به ما ه ر ارجحیت بو  .بررسیها نشان ا که
وروههای طولی صید شده از  81سانتیمتر به باال تماماً جنس نر بو ند.
114
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شکل  : 3نسبت جنسی ماهی هوور مسقطی به تفکیک کالس طولی دردریای عمان در سال .1386
رابطهی طول  -وزن

رابطهی طول و وزن به تفکیك جنس نر و ما ه ر شکل  4مشخص ور یده است .ضریب شکست منحنی ( )aبرای جنس نر و ما ه
به ترتیب  0/000021و  0/000018بدست آمد .شیب منحنی بدست آمده به تفکیك جنس به ترتیب  2/971و  3/002بو  .از
برازش معا له وجنس مشخص شدکه ازطول  61سانتیمتر نر نسبت به ما ه از رشد وزنی بیشتری برخور ار بو .

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

بحث
با نگاه کلی به روند شاخص ونا ی جنس ما ه میتوان ریارت که یك وره تخمریزی طوالنی برای هوورمسقطی ازماههای آبان تا
ار یبهشت همراه با اوج آن ر ماههای ررور ین-ار یبهشت وجو ار  .بررسی رراوانی مراحل مختل جنسی پیشررته پیش از
تخمریزی ( ، )IVرحال تخمریزی ( )Vو پس از تخمریزی ( )III-VI, IV-VIنیز نسبتهای باالئی را طی ورهی زمانی ذکر شده به
نمایش میوذار  Ashida .و  )2015( Horieر بررسی رعالیت تخمریزی هوور مسقطی رآبهای اقیانوس اطلس عنوان کر ند که
به لیل ررتار تخم ریزی خاص این وونه ر بعضی شرایط ممکن است که تعیین وره تخمریزی آن چار پیچیدوی ور  .ر ا امه
میارزایند که زمان بلو جنسی و تخمریزی برای هروله ر رصول مختل متفاوت میباشد و بستگی به شرایطی مایی ار که وله
با آن مواجه میشو  Timochina .و  )1995( Romanoveر بررسی رعالیت تخمریزی هوورمسقطی ر غرب اقیانوس هند ر 10
رجه شمالی و  10رجه جنوبی منطقه استوایی و اوج تخمریزی بهاره-تابستانه و پائیزه-زمستانه را به ترتیب ر آوریل-ژوئن
(ررور ین-خر ا ) و نوامبر -ژانویه (آبان -ی) ازطریق اطالعات ستهبندی شده رراوانی مراحل جنسی بدست آور ند .این محققین
لیل و اوج تخمریزی مذکور را وجو و جمعیت با و چرخه تخمریزی مخال ذکرکر ند .چنین شرایط تخمریزی ائمی ر طول
سال نیز با بررسی تعدا زیا ی نمونه رمنطقهی نز یك استوا راقیانوس اطلس یده شده است ( Alekseev and Alekseeva,
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 )2003( Fonteneau .)1984یك وره تخم ریزی ائمی را برای هوورمسقطی ر اقیانوس هند بیان کر که همراه با و اوج
تخمریزی نوامبر-مارس (آبان-اسفند) رخالل مانسون شمالغربی و ژوئن-اوت (خر ا -مر ا ) ر خالل مانسون جنوب شرقی
میباشد .همچنین اضاره میکند که این وونه با استفا ه از صفت ررصتطلبی ر شرایطی که رجه حرارت باالتراز  24رجه
سانتیورا باشد قدرت تخمریزی پیدا میکند .براساس آن ،از نظر مساحت چنین شرایط مناسبی ر اقیانوس هند برابر 10/8
میلیون مایل مربع ریایی برآور شده است .بررسی توزیع مکانی رعالیت تخمریزی هوورمسقطی راقیانوس هند و اطلس نشان
می هد که جمعیت متفاوتی از این وونه با و وره تخمریزی مخال هم وجو ار که به لیل مهاجرت آنها به منطقه استوایی
تصویری از تخمریزی ائمی ر طول سال را نمایان میکند ( Grande .)Timochina and Romanov, 1995و همکاران ()2014
بیان کر ند که اوج زمان تخمریزی ر نواحی غربی اقیانوس هند ر زمان مانسون میباشد و این اوج به تفاوتهای میان جمعیتی
آنها بستگی ار .
نتایج تحقیق حاضر نشان می هدکه اولین زمان تخمریزی هوورمسقطی ما ه زمانی است که به طول 47سانتیمترطول چنگالی
رسیده باشد .همچنین طول بلو تجمعی) (Lm50%آن ر طول  62/4سانتیمتر یده شده است .این نتایج ر مقایسه با یارتههای
یگر محققین اختالف نشان می هد Timochina .و  )1995( Romanoveاولین زمان تخمریزی ما ه هوور مسقطی ر اقیانوس هند
را ر طول  40سانتیمتر طول چنگالی ذکر کر ند که طول بلو تجمعی محاسبه شده برای آن  43سانتیمتر بو  Goldberg .و Au
( )1982این طول را ر آبهای برزیل  51سانتیمتر طول چنگالی بدست آور ند Chur .و همکاران ( )1980وزارش کر ند که
هوور مسقطی ر مناطق حارّهای شرق اقیانوس اطلس ر طول  39سانتیمتر بالغ میشوند ،رصورتی که  )1972( Battsمتوسط
طول را  50سانتیمتر ر شمال کارولینا ذکرکر  )2003( Fonteneau .عنوان کر که تخمریزی هوورمسقطی رتمام اقیانوسهای
نیا ر سنین بسیار پائین وران زندویشان و ریك سالگی اتفاق میارتد .بخشی از الیل اختالف بین طول بلو تجمعی ر هوور
مسقطی رمناطق مختل  ،عالوه بر امنهی طولی نمونهبر اری ،به نمونهبر اری از وله ماهیانی که ممکن است  %50یا بیشترآنها از
نظر جنسی بالغ باشند بر میور (.)Goldberg and Au, 1982
نسبت جنسی کلی تحقیق حاضر ،بدون ر نظروررتن وروههای طولی 1/18:1بو که جنس نر نسبت به ما ه کمی غالبتر بو .
نسبت جنسی نز یك به  1:1مشخصه تمام نمونههای بزرگ یگرمناطق اقیانوسهای جهان است ،به شرط آنکه تأثیر راکتورهای
رصلی هنگام نمونهبر اری حذف ور ( .)Chur et al., 1980همچنین ،این بررسی نشان ا که از طول  65سانتیمتربه باال نرها
نسبت به ما هها غالبترهستند و از طول  81سانتیمتر به بعد تماماً نر بو ند .این نتایج رمقایسه با یارتههای ارائه شده توسط
 Timochinaو  )1995( Romanoveر اقیانوس هند تقریباً سازوار میباشد .ر بررسی اخیر نسبت جنسی نر به ما ه کمی بیشتر
بو ( .)1/08:1بر این اساس با ارزایش طول (از 70سانتیمترطول چنگالی) نسبت ما هها کاهش مییارت ،به طوریکه از 86
سانتیمتر تمام ماهیان صید شده نر بو ند .بررسی مقایسه رراوانی طولی ماهی هوررمسقطی با طول بلو جنسی ( )Lm50%نشان
ا که بیش از  79رصد از ماهیان صید شده نابالغ می باشند ،که ر این خصوص الزم است اندازه چشمه تورهای ووشگیر برای
این وونه بهینهسازی ور .
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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

)Scan me(
جهت سترسی به نسخه آنالین بارکد مقابل را اسکن نمایید

How to cite this article:
Hosseini S. A., Mirzaei M. R., Azhang B. and Enayati S. (2017). Spawning pattern of Skipjack tuna
(Katsuwonus pelamis) in Oman Sea. Shil, 5(3), 111-118.
Katsuwonus

(  الگاوی تخامریازی مااهی هوورمساقطی.)1396( . ش، و عناایتی. ب، آزنگ،. م، میرزایی،. ع. س،حسینی
.111-118 ،)3( 5 ، شیل.) ر ریای عمانpelamis

https://shilsj.ut.ac.ir; www.shil-journal.ir

118

