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در این مطالعه خصوصیات زیستی و پویایی جمعیت ماهی سه خاره خال طالیی (

تاریخچه مقاله:

Pseudotriacanthus

 )strigiliferدر آبهای ساحلی استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفت 391 .عدد نمونه ماهی از شهریور

دریافت95/03/12 :
اصالح95/05/15 :
پذیرش95/05/30 :

آوری گردید .جهت آنالیز دادههای فراوانی طولی به منظور برآورد پارامترهای رشد از نرمافزار

کلمات کلیدی:

( ) ELEFAN 1استفاده شد .نتایج نشان داد که کوچکترین و بزرگترین طول کل ماهیان صید شده به

پارامترهای رشد
خلیج فارس
سه خاره خال طالیی
نرخ مرگ و میر

 1393تا شهریور  1394در آبهای ساحلی استان هرمزگان به وسیله تورهای ثابت ساحلی (مشتا) جمع
FiSAT II

ترتیب  3/1و  28/5سانتیمتر و همچنین حداقل و حداکثر وزن آنها به ترتیب  0/8و  297/07گرم بود.
مقدار  bبرابر با  3/39برآورد و الگوی رشد آلومتریک مثبت به دست آمد .شاخص عملکرد رشد فای پرایم
(شاخص مونرو) ( 2/98 )ϕمحاسبه شد .فاکتورهای رشد فون برتالنفی ( L∞= 29/8سانتیمتر k=1/1 ،در
سال و  t0= -0/14سال) به دست آمد .میزان ∞ Wنزدیک به  302/09گرم برآورد شد .میزان مرگ و میر
کل ،طبیعی و صیادی به ترتیب  1/86 ،2/35و  0/49در سال محاسبه گردید .احتمال صید هر دامنه
طولی برای سه خاره به صورت ( L 75 = 13 ، L50= 12 ، L25 = 10سانتیمتر) به دست آمد.

مقدمـه
ماهی سه خاره خال طالیی Pseudotriacanthus strigiliferاز خانواده  Triacanthidaeاز ماهیان با اندازه کوچک  25تا 30
سانتیمتر است ( .)Carpenter et al., 1997این گونه در آبهای ایران در سرتاسر دریای عمان و قسمت شرقی خلیج فارس تا
بندر بوشهر یافت میشود (.)Asadi and Dehghani, 1996
ماهی سه خاره جزء ماهیان مناطق مصبی و ساحلی است که معموالً تا عمق  60متری دیده میشود .این ماهی عموماً از
ماهیان و موجودات ریز بنتیک ساکن در بستر تغذیه میکند ( .)Matsuura, 2001گسترش این ماهیان در حوزه اقیانوس هند و
آرام است .این ماهیان به وسیله دم عمیقاً چنگالی خود شناخته می شوند ( .)Nelson, 1994این ماهیان دارای بدنی دراز بوده
که سطح مقطع آن به شدت به سر سه گوش و ساقه دمی باریک فشرده است (.)Carpenter et al., 1997
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مطالعات پویایی جمعیت از قدیمیترین مطالعات بشر در خصوص ذخایر ماهیان است که پایه و اسااس علام ارزیاابی ذخاایر را
تشکیل میدهند .به منظور محاسبه فراوانی نسبی گونههای مختلف در یک پیکره آبی و همچنین اثر افازایش در فراوانای یاک
گونه روی وضعیت ذخیره گونههای دیگر ،برآورد پارامترهای حیاتی همچون رشد ،ذخایر اضافهشونده ،مرگ و میار ،مهااجرت و
اندازهگیری اثر صید و صیادی میتواند مفید باشد .درک فاکتورهایی که زیتوده و فراوانی جمعیات مااهی را تعیاین مایکناد،
امروزه در علوم شیالتی از مهمترین مباحث هستند ( .)Biswas, 1993مطالعاه زیساتشناسای و اکولاو ی گوناههاای مختلاف
ماهیان در یک بومسازگان آبی از ضروریات اولیه حفظ ذخایر آنها بوده و منجر به شناخت و تحلیل بومشناختی زنجیره غذایی
بومسازگان میگردد که این امر در اعمال مدیریت صحیح شیالتی کاربرد فراوان دارد.
مشتا یکی از قدیمیترین روشهای صید آبزیان است که امروزه نیز در آسیا ،آفریقا و بخشهاایی از آمریکاای شامالی اساتفاده
میشود .در حال حاضر این روش صید سنتی در ایران و در استان هرمزگان (در اکثر سواحل استان) نیز انجام میشود .در ایان
روش چوبهایی در ساحل کار گذاشته شده و با استفاده از تور حصاری ایجاد میشود که هنگام مد آبزیاان وارد آن شاده و باا
پایین رفتن آب (جزر) ،آبزیان داخل آن به وسیله صیادان محلی صید میشوند.
تاکنون مطالعاتی روی پارامترهای رشد و مرگ و میر گونه های ساحلی استان هرمزگان انجاام شاده اسات ( Mohamadi kia,
 .)2012; Andakhsh, 2015; Moradi nasab, 2015; Raeisi, 2012اما مطالعه ای در مورد پارامترهای رشد ،نرخ مارگ و میار،
پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر سه خاره خال طالیی در آبهای خلیج فارس و یا دریای عمان صورت نگرفته است .لذا با توجه
به فقر و کمبود اطالعات در خصوص این گونه ،تحقیق حاضر میتواند در شناساندن جنبههای زیستی این گوناه مفیاد و ما ثر
باشد .هدف از این تحقیق شناخت خصوصیات زیستی و پویاایی جمعیات مااهی ساه خااره خاال طالیای در آبهاای اساتان
هرمزگان است.
مواد و روشها
نمونههای ماهی در این مطالعه از شهریور  1393تا شهریور  1394به صورت ماهانه در آبهای ساحلی استان هرمزگان به
وسیله تورهای ثابت ساحلی مشتا و عمدتاً از بخش کیسهای تور جمع آوری شدند (شکل  .)1تعداد  391ماهی سه خاره مورد
زیست سنجی قرار گرفت.
جهت انجام محاسبات رشد و مرگ و میر ،طول کل ماهیها با استفاده از خط کش دیجیتالی با دقت میلیمتر اندازهگیری شد.
برای تعیین طبقات طولی از فرمول استورجس استفاده شد (:)Sturges, 1926
R= (Max-Min) +1
K= 1+3.3 log n
=C

که در آن  nتعداد نمونهها k ،تعداد دسته و  Cفاصله طبقات میباشد.
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خانواده سه خاره ماهیان عضو راسته چهار دندان ماهی شکالن  Tetraodontiformesمی باشند .از خانواده سه خاره ماهیان
تاکنون  8گونه شناسایی شده است که دو گونه ( Pseudotriacanthus strigilifer )Cantor, 1849و Triacanthus biaculeatus
( )Bloch, 1786در آبهای ایران گزارش شده است ( .)Asadi and Dehghani, 1996این گونهها غالباً در مشتاها ،تورهای
ترال میگو و یال اسبی به عنوان صید ضمنی مشاهده میشوند ( )Raeisi et al., 2012; Hoseini et al., 2015و میتوان آنها
را به عنوان صید ضمنی دور ریز فاقد ارزش تجاری طبقهبندی کرد .اما فشار صیادی روی گونههای غیرتجاری نیز منجر به بر
هم خوردن تعادل اکوسیستم میشود ( .)Hall and Mainprize, 2005; Alverson et al., 1994گونههای کوچک که جزء
گونههای فاقد ارزش دریایی محسوب میشوند ،نقش مهمی در چرخه زیستی دریاها ایفا میکنند (.)Valinasab et al., 2006

پویاییشناسی جمعیت ماهی سه خاره خال طالیی...
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بررسی رشد

رابط ه طول و وزن برای هر گونه ماهی با استفاده از اندازهگیری طول کل به سانتیمتر و وزن کل به گرم از طریق معادله زیر
محاسبه شد (:)Froese, 2006
W = aLb

که در آن  Wنمایانگر وزن a ،عرض از مبدا L ،نمایانگر طول کل و  bشیب خط میباشد .با استفاده از روش حداقل مربعات
باقیماندهها برای پیراسنجههای  aو  bمقادیر بهینه از طریق فرمول زیر به دست آمد (:)Haddon, 2011

که  SSQمجموع مربعات باقیماندهها است.
مقدار ∞ Lو  Kبراساس فراوانی طولی در نرم افزار  FiSAT IIبه روش الفان  )ELEFAN 1( 1برآورد شد ( Gayanilo and
 .)Pauly, 1997رشد براساس برازش تابع رشد فون برتالنفی براساس دادههای فراوانی طولی مورد بررسی قرار گرفت .معادله
رشد فون برتالنفی به صورت زیر به دست آمد ):(Sparre and Venema, 1998
که در آن  Ltطول متوسط در سن  L∞ ،tطول بی نهایت K ،ضریب رشد و  t0زمان فرضی در جایی که طول صفر میباشد.
مقدار  t0از طریق معادله  Pauly, 1980برآورد شد:
مقدار بیشینه سن ماهی از طریق معادله زیر برآورد شد (:)Pauly, 1983
با استفاده از معادله زیر مدل رشد وزن -سن فون برتالنفی نیز برآورد شد (:)Haddon, 2011

که در آن ∞ Wبیانگر وزن بینهایت و  bبیانگر شیب خط حاصل از رابطه طول و وزن است W∞ .نیز از فرمول زیر محاسبه شد:
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شاخص ضریب رشد فایپریم مونرو بر اساس معادله زیر برآورد گردید (:)Gayanilo and Pauly, 1997

مرگ و میر

مرگ و میر طبیعی  Mبراساس فرمول تجربی پائولی به دست آمد (:)Pauly, 1980
)Log (M) = -0.0066-0.279log (L∞) +0.6543log (K) +0.4634log (T

که در آن  Mمرگ و میر طبیعی و  Tمیانگین درجه حرارت ساالنه آب محل زندگی گونه مورد نظر میباشد .در این مطالعه با
توجه به گزارش ) Mohamadi Kia (2012میانگین درجه حرارت آب  26/5درجه در نظر گرفته شد .مرگ و میر کل ( )Zبا
استفاده از روش  Jones and van Zalingeبراساس فراوانی تجمعی صید در برابر ترکیب طولی برآورد شد ( Sparre and
.)Venema, 1998

که در این فرمول )∞ C(L, Lفراوانی تجمعی ماهیان صید شده با طول  Lاست .سپس برای برآورد میزان مرگ و میر میزان
در شیب خط رگرسیونی ضرب می شود.

K

Z = K*slope

مرگ و میر صیادی نیز از رابطه زیر به دست آمد (:)Sparre and Venema, 1998
Z = F+M

که در آن  Mمیزان مرگ و میر طبیعی و  Fمیزان مرگ و میر صیادی میباشد .ضریب بهرهبرداری نیز از طریق فرمول زیر
برآورد شد (:)Sparre and Venema, 1998
E = F/Z

که در آن  Fمرگ و میر صیادی Z ،مرگ و میر کل و  Eضریب بهرهبرداری میباشد .برای مقایسه فراوانی طولی به دست آمده
برای ماهی سه خاره بین جنس نر و ماده صید شده از آزمون ناپارامتریک کولموگراف اسمیرنوف دو نمونهای استفاده شد.
نتایـج
در مجموع تعداد طول کل  391عدد ماهی سه خاره خال طالیی مورد زیست سنجی قرار گرفت .میانگین طول کل ماهی سه
خاره خال طالیی در این مطالعه  18/12±0/22برآورد شد .بیشترین فراوانی طولی مربوط به دامنه طولی  19-21سانتیمتر
بود .کوچکترین و بزرگترین طول ماهیان صید شده به ترتیب  3/1و  28/5سانتیمتر و همچنین حداقل و حداکثر وزن آنها
به ترتیب  0/8و  297/07گرم بود.
3/336
رابطه نمایی طول کل و وزن کل در حالت معمول (  )W = 0/012Lبه دست آمد و به روش رگرسیون غیرخطی بهینه شده
به وسیله حداقل مربعات ( )W = 0/010L3/39برای سه خاره خال طالیی محاسبه شد (شکل .)3
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برای جدا کردن گروههای همزاد از روش باتاچاریا استفاده شد .در این روش بیشتر از لحاظ بصری و سایر دادههای رشد مانند
حداکثر سن استفاده میکنند .باید توجه داشت برای صحت انجام جداسازی گروههای همزاد باید شاخص جداسازی
( )Separation Indexبزرگتر از دو باشد (.)Sparre and Venema, 1998
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شکل  .3رابطه طول و وزن ماهی سه
خاره خال طالیی در آبهای ساحلی
هرمزگان ()1393-94

با استفاده از فراوانی طولی طبقهبندی ماهانه در نرم افزار  ،FiSAT IIروش الفان  )ELEFAN 1( 1میزان ∞ Lو  Kبه ترتیب
 29/8سانتیمتر و  1/1در سال برآورد و با استفاده از مقادیر یاد شده میزان  -0/14 ، t0برآورد شد .نمودار طول -سن با استفاده
از مقادیر به دست آمده برای ماهی سه خاره خال طالیی رسم شد (شکل  .)4مقدار  Tmax= 2/72سال و شاخص ضریب رشد
مونرو ( 2/98 )ϕبرآورد گردید .با توجه به مقدار بیشینه سن به دست آمده در این مطالعه ،میتوان اظهار کرد که ماهی سه
خاره خال طالیی ،همانند اکثر ماهیان مناطق گرمسیری ،جزء گونههای کوتاه عمر محسوب میشود.
میزان ∞ ،Wنزدیک به  302/09گرم برآورد شد .با استفاده از مقادیر به دست آمده رابطه وزن کل -سن برای ماهی سه خاره
خال طالیی محاسبه شد (شکل .)5
با در نظر گرفتن فراوانیهای طولی مشاهده شده و پارامترهای رشد محاسبه شده ،منحنی رشد گروههای همزاد طولی رسم
شد (شکل .)6
میزان مرگ و میر کل  ،2/35و میزان مرگ و میر طبیعی  1/86به دست آمد .با توجه به مقدار  0/49برای ضریب مرگ و میر
صیادی ،ضریب بهرهبرداری برابر  0/2حاصل شد (شکل .)7
احتمال صید هر دامنه طولی برای سه خاره خال طالیی افزار  FiSAT IIبرآورد شد .همانطوری که مالحظه میگردد در L25
طول کل  ،10در  L50طول کل  12و در  L 75طول کل  13سانتیمتر صید میگردد (شکل .)8
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شکل  .2توزیع فراوانی طولی ماهی
سه خاره خال طالیی در آبهای
استان هرمزگان ()1393-94
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شکل  .4رابطه طول -سن برای ماهی
سه خاره خال طالیی در آبهای
استان هرمزگان ()1393-94

شکل  .5رابطه وزن-سن برای ماهی
سه خاره خال طالیی در آبهای
استان هرمزگان ()1393-94

شکل  .6منحنی رشد گروههای همزاد طولی ماهی سه خاره خال طالیی در آبهای ساحلی هرمزگان ()1393-94
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شکل  .7نمودار مرگ و میر کل برای
ماهی سه خاره خال طالیی در آبهای
ساحلی هرمزگان ()1393-94

شکل  .8نمودار احتمال صید برای
ماهی سه خاره خال طالیی در آبهای
ساحلی هرمزگان ()1393-94

با به کارگیری روش باتاچاریا و ترسیم منحنی گروههای همزاد تفکیک شده در طی تحقیق سیزده ماه ،دو گروه همزاد
شناسایی شد (شکل  .) 9در فصل بهار ،تابستان ،پاییز و کل دوره دو گروه سنی و در فصل زمستان سه گروه سنی مشخص شد
(جدول .)1

تناوب

طول (سانتیمتر)
شکل  .9نمودار گروههای همزاد طولی ماهی سه خاره خال طالیی در آبهای ساحلی هرمزگان ()1393-94
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جدول  .1اطالعات مربوط به گروه های همزاد جدا شده به روش باتاچاریا برای ماهی سه خاره خال طالیی در آبهای ساحلی هرمزگان ()1393-94

فصل
گروه اول

میانگین
انحراف معیار
شاخص جداسازی

11/62
1/04
3/09

12/57
1/97
3/12

13/77
2/4
3/16

6
1/29
2/20

12/21
1/7
2/4

گروه دوم

میانگین
انحراف معیار
شاخص جداسازی

17/8
2/7
2/19

19/5
2/98
2/22

19/21
2/78
3/16

14/14
2/30
2/23

19/78
2/92
2/88

میانگین

-

-

-

23/1

-

انحراف معیار

-

-

-

1/94

-

شاخص جداسازی

-

-

-

2/07

-

گروه سوم

بحث
نتایج حاصل از این مطالعه اولین اطالعات در مورد پیراسنجههای رشد و نرخ مرگ و میر ماهی سه خاره خال طالیی در آب-
های ساحلی استان هرمزگان میباشد .مطالعات در ایران روی گونههای دارای ارزش تجاری باال متمرکز شده است
( .)Amrollahi et al., 2011; Eskandari et al., 2012; Raeisi et al., 2012اما برای اتخاذ یک رویکرد اکوسیستم محور به
منظور مدیریت ذخایر به اطالعات رشد و مرگ و میر تمامی گونهها نیاز است.
برای به دست آوردن پیراسنجه های رابطه طول و وزن در این مطالعه از روش برازش حداقل مربعات استفاده شد .دلیل
نامگذاری این روش به ا ین علت است که این روش به دنبال مقادیری از پارامترها است که مربع اختالفات بین دادههای
مشاهداتی و پیشبینیهای مدل و مقادیر پارامترهای خاص را به حداقل برساند .عموماً دادههای شیالتی هیچگاه به طور کامل
با مدل برازش نمیشوند ،حتی اگر مدل به درستی کار کند (.)Haddon, 2011
طول کل در این مطالعه  28/5سانتیمتر به دست آمد در مطالعه ) Kuiter and Tonozoka (2001طول کل برای این گونه 24
سانتیمتر برآورد شد .معموالً طول بینهایت با توجه به ابزار نمونهبرداری و عوامل زیست محیطی ،از نقطهای به نقطاهی دیگار
متفاوت است و بر همین اساس ضریب رشد نیز کم و بیش از نوساناتی برخوردار است (.)Spare and Venema, 1998
با استفاده از فراوانی طولی طبقهبندی ماهانه در نرم افزار  ،FiSAT IIروش الفاان  )ELEFAN 1( 1میازان ∞ Lو  Kباه ترتیاب
 29/8سانتیمتر و  1/1در سال برآورد و با استفاده از مقادیر یاد شده میزان  -0/14 ، t0بارآورد شاد .تنهاا مطالعاه ای کاه روی
پارامترهای رشد  8گونه سه خاره ماهیان در سطح دنیا انجام شده اسات توساط  ،Ohsima and Nakamura, 1941روی گوناه
 T. biaculeatusدر آبهای اپن صورت گرفت که در آن مطالعه میزان  0/22 ،kدر سال و طول بی نهایت  41سانتیمتار باه
دست آمد .پارامترهای رشد تحت تأثیر درجه حرارت قرار میگیرند ( .)Jones, 1999به دلیل اثرگذاری شرایط محیطی نظیر درجه
ح رارت ،اکسیژن محلول ،شوری و سایر عوامل محیطی دیگر بر متابولیسام ماهیاان ،پارامترهاای رشاد بارای یاک گوناه در نقااط
مختلف ،متفاوت است .میزان ذخیرهی غذایی قابل دسترس به طور شاخص بر طول باینهایات تااثیر مایگاذارد .از طارف دیگار،
دگرگونیهای دمای زیست محیطی ،هم در تغییرات ضریب رشد و هم در طول بینهایت نقش دارد .به نظر میرساد کاه مقادار k
بهطور لگاریتمی با افزایش دمای آب افزایش مییابد و از سوی دیگر از میزان طول بینهایت کاسته میشود ،هر چناد کاه کااهش
طول بینهایت به نسبت کمتر از افزایش ضریب رشد است ( .)Sparre and Venema, 1998مقاادیر ایان پاارامترهاا حتای در یاک
منطقهی واحد نیز ممکن است به دلیل تغییرات محیطی متفاوت باشد ( .)King, 1995همه این عوامال در کناار تاراکم جمعیتای
ذخیره ،آلودگیهای گوناگون و برخی دگرگونیها در بومشناسی رفتاری جانور میتواند پیراسانجههاا و نارخ رشاد آن را دگرگاون
کند .از این رو ،اختالف موجود در پارامترهای رشد محاسبه شده ،میتواند به دلیل شرایط ذکر شده باشد.
با به کارگیری روش باتاچاریا و ترسیم منحنی گروههای همزاد تفکیک شده در طی تحقیق دوره یک ساله ،در فصل بهار ،تابستان
و پاییز دو گروه همزاد و در فصل زمستان سه گروه همزاد شناسایی گردید .اساس گروهبندی ماهیان در یک کوهورت مشخص
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 برای جداسازی کوهورتها در.)Biswas, 1993( این است که طول ماهیان در یک سن معین منجر به تولید توزیع نرمال میشود
 قابل پذیرش است که در این مطالعه تمام شاخصهای جداسازی که بیانگر2  شاخص جداسازی باالیFISAT نرم افزار
 تغییر تعداد کوهورتها در فصول مختلف در این.)Pauly, 1983(  به دست آمد2 باالی،همپوشانی بین کوهورتها میباشند
.)Martins and Haimovici, 1996; Walsh, 1988( مطالعه ممکن است بیانگر یک نوع احیای فصلی در این گونه باشد
مقدار سن در طول صفر در این تحقیق منفی به دست آمد که با نتایج گزارش شده برای ایان گوناه در ساواحل جناوب غارب
 این امر بیانگر این است که این گونه در مراحل الروی دارای رشد سریعتری نسبت به مرحله بلوغ میباشد.تایوان مطابقت دارد
 میزان سان طاول صافر، در مکانهای مختلف با توجه به شرایط محیطی و تغییر طول بینهایت و ضریب رشد.)King, 1995(
Sparre and Venema, (  با افزایش ضریب رشد و کاهش طول بینهایت افزایش مییابد، میزان سن طول صفر.نیز تغییر میکند
.)1998
 به دست آمد زیرا این گونه در زمره گونههای با ارزش تجاری نیست و به طور اتفاقی در0/2 ضریب بهره برداری در این مطالعه
 اطالع از میزان مرگ و میر صیادی گونههای غیرتجاری دورریاز نیاز اهمیات دارد؛ چارا کاه، با این حال.مشتاها صید میشود
.)Alverson et al., 1994( افزایش فشار صیادی روی این گونه ها نیز سبب بر هم خوردن تعادل اکوسیستم خواهد شد
این مطالعه اولین بررسی روی پارامترهای رشد سه خاره خال طالیی در سطح دنیاا باود و متأسافانه هایچ اطالعااتی در ماورد
 اما از اطالعات حاصل از این مطالعه میتوان بهعنوان پایهای جهات.پارامترهای رشد این گونه در سایتهای مرجع وجود ندارد
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