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چکیده

پژوهشی

اين پژوهش در آبهاي منطقه سيريك تا اطراف بندرعباس و قشم و از ارديبهشت ماه سال  9831تا مهرماه
 9811صورت گرفت .نمونه برداري به صورت ماهانه و با تور ترال کف ويژه ميگو صورت گرفت .در اين
تحقيق مشخص گرديد ضريب تالش صيادي در نقطه بيشينه توليد پايدار ،برابر  9/9می باشد .در اين
سطح ميزان محصول ( )MSYبه  812/2تن ،ميزان توده زنده بقاء يافته در دامنه زمانی محاسباتی به
 989/6تن و ميزان ارزش اقتصادي حاصل از صيد خرچنگ شناگر آبی به  626/8دالر می رسد .کاهش
 % 21ميزان تالش صيادي منجر به توليد محصول کم تر اما با ميزان بهينه صرفه اقتصادي ()MEY
معادل با  688/9دالر خواهد بود .بررسی الگوي  Recruitmentنسبی اين گونه خرچنگ نشان داد که در
استان هرمزگان بيشترين درصد با قابليت صيد در مهرماه وجود دارد و سن احياء و يا بازگشت شيالتی
تقريباً  1/6سال ( 6ماه) با عرض کاراپاس  19و  991ميليمتر به ترتيب براي جنس هاي ماده و نر
خرچنگ شناگر آبی تخمين زده شد .بر اساس نتايج حاصل از آناليز گروه هاي همزاد به روش باتاچاريا،
حداقل سه گروه سنی در تمامی فصول سال هاي  9831- 19و براي هر دو جنس نر و ماده خرچنگ
شناگر آبی تشخيص و جداسازي شد .همچنين اين گروه ها در برخی ماه ها به ويژه در جنس ماده
خرچنگ ،درجاتی از هم پوشانی را نشان دادند.
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سخت پوستان ده پا ( )Decapodبخش عمده اي از صيد تجاري آبزيان در نواحی مختلف اقيانوسی را به خود اختصاص دادهاند.
در ميان خانوادههاي مختلف از خرچنگ هاي تجاري ،خانواده  Portunidaeبا چهار گونه بسيار مهم همواره از اهميت ويژه اي
برخوردار هستند ( .) Lai et al., 2010بر اساس مقايسه ويژگی هاي ريخت شناسی و ژنتيکی نمونه هاي مختلف از خرچنگهاي
شناگر آبی از سراسر دنيا ،مشخص گرديد تنها گونه  P. segnisدر آبهاي خليج فارس حضور دارد ( .)Lai et al., 2010خرچنگ
شناگر آبی )( P. segnis (Forskal, 1775که قبالً تحت عنوان گونه  P. pelagicusدر منطقه معرفی شده است) يکی از
گونههاي مهم تجاري فون آبهاي خليج فارس و درياي عمان به شمار می رود که با توجه به فراوانی آنها در اين منطقه می تواند
جهت بهره برداري و صيد تجاري مورد توجه قرارگيرد و صيادان به سمت صيد اين گونه هدايت شوند .پراکنش اين گونه بيشتر
در غرب اقيانوس هند ،غرب شبه قاره هند ،آبهاي پاکستان ،خليج فارس ،درياي سرخ ،درياي مديترانه و سواحل غربی آفريقا
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گزارش شده است ( .) Lai et al., 2010صيد عمده اين گونه در آبهاي خليج فارس و درياي عمان به روش ترال کف ويژه ميگو
(به عنوان صيد ضمنی) و همچنين به وسيله گرگور و دام هاي ساحلی (مشتا) صورت میگيرد .پراکنش آن در نواحی بين جزر
و مدي و همچنين در نواحی زير جزر و مدي در طول نوار ساحلی خليج فارس و درياي عمان می باشد.
در طی سال هاي اخير مطالعاتی در سواحل جنوبی کشور بر روي برخی از ويژگی هاي زيستی خرچنگ شناگر آبی و در قالب
پايان نامه کارشناسی ارشد انجام شده که بيشتر جنبه توليد مثلی ،تغذيه اي و برخی جنبه هاي ارزيابی ذخائر آن بوده است
(البته با نام علمی )P. pelagicus؛ (قربانی9839 ،؛ کاظمی9839 ،؛ اسکندري9839 ،؛ سبيلی .)9836 ،مطالعه بر روي
پارامترهاي رشد و مرگ و مير و همچنين زيست شناسی توليد مثل خرچنگ  P. segnisدر آبهاي خليج فارس و درياي عمان
(محدوده استان هرمزگا ن) به عنوان جديد ترين مطالعات انجام شده بر روي اين گونه به شمار می رود ( Safaie et al., 2013a,
.)2013b
در اين تحقيق سعی شده است با استفاده از مدل بيشينه توليد پايدار تامپسون و بل 9و با آناليز جمعيت مجازي 2ميزان توليد،
توده زنده (بقاء) و همچنين ارزش محصول بر اساس هر رده کالس طولی برآورد و مورد بررسی قرار گيرد .همچنين الگوي
بازگشت شيالتی و آناليز گروه هاي همزاد خرچنگ شناگر آبی مورد برسی قرار گرفت .نتايج اين تحقيق به عنوان نخستين
گزارش از نتايج بررسی آناليز مجازي جمعيت و گروه هاي همزاد گونه خرچنگ  P. segnisدر آبهاي خليج فارس و درياي
عمان به شمار می رود.
مواد و روشها
نمونه برداری و زیست سنجی

نمونه برداري به وسيله تور ترال کف ويژه ميگو و به صورت ماهانه و از ارديبهشت ماه سال  9831تا مهرماه  9811صورت
گرفت .تعداد  26ايستگاه در اليههاي عمقی  6-91 ،2-6و  91-21متر در آبهاي مناطق بين سيريك تا اطراف بندرعباس و
جزيره قشم انتخاب شد .اين مناطق از لحاظ موقعيت جغرافيايی از منطقه سيريك با ´ 26° 26عرض شمالی و ´ 62° 26طول
شرقی آغاز و تا منطقه طوال با موقعيت جغرافيايی ´ 22°12عرض شمالی و ´ 66°16طول شرقی امتداد دارند (شکل.)9

Thompson and Bell model
)Virtual population Analysis (VPA
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شکل  .9نقشه موقعيت مکانی نمونه برداري در آبهاي مناطق بين سيريك تا اطراف بندرعياس و جزيره قشم

آنالیز جمعیت مجازی ( ،)VPAتعیین الگوی بازگشت شیالتی...

صفائی و مومنی

به منظور ثبت اطالعات زيست سنجی خرچنگ ها ،مقداري نمونه بر حسب نياز و به صورت تصادفی و به عنوان صيد ضمنی
ميگو و با توجه به موقعيت صيد ،و پس از قرار دادن آنها در پودر يخ و سپس فريز کردن ،به آزمايشگاه انتقال داده شد .در
آزمايشگاه اطالعات زيست سنجی مربوط به عرض کاراپاس )( (C.W.بر حسب ميليمتر) خرچنگ ها در فرم هايی که از قبل
تعيين شده بود ثبت گرديد.
مدل بیشینه تولید پایدار تامپسون و بل ()Thompson and Bell model

در اين روش با استفاده از آناليز جمعيت مجازي  8و بر اساس ضرايب رابطه طول و وزن (شامل  a = 1/11112و  )b = 8/226و
مقادير پيراسنجه هاي رشد و مرگ و مير (شامل  L∞ = 919 ، K = 9/6و  )M = 9/6برآورد شده ( )Safaie et al., 2013aو با
توجه به قيمت خرچنگ ها بر اساس کالس طولی آنها در بازار ،مدلی را طراحی می کند که با اعمال يك شاخص 2عددي که
در ضريب مرگ و مير صيادي ضرب می شود ،می توان ميزان توليد ،توده زنده (بقاء) و همچنين ارزش محصول را بر اساس هر
رده کالس طولی برآورد نمود .در نهايت ،ميزان برداشت کالسهاي مختلف طولی با هم جمع شده و ميزان توليد نهائی
استخراج می گردد .بر اين اساس با افزايش شاخص عددي ميزان توليد نهاي ی در هرکدام از جدول هاي محاسباتی نيز افزايش
يافته تا جايی که ديگر با افزايش شاخص فوق نه تنها افزايشی در توليد حاصل نگشته بلکه کاهش می يابد .اين نقطه را به
عنوان نقطه بيشينه توليد پايدار ( )MSY6می نامند ) .(Sparre and Venema, 1992در اين مدل روابط زير وجود دارد:
1
)) Ln ( 1 - ( L1 - L
K

معادله ( )9سن در هر کالس طولی 6بر حسب سال

)T = T(2) - T(1

معادله ( ) 2اختالف سن کالس هاي طولی مجاور

L  L1 M/2K
]
L  L2

معادله ( ) 8فاکتور مرگ و مير طبيعی
معادله ( )2تعداد بقاء( 2توده زنده)

معادله ( )6ضريب بهره برداري

T(L1) = -

[ = ) H( L1 - L2

)N(L1) = [ (N(L2)  H(L1, L2)) + C(L1, L2) ]  H(L1, L2

)C( L1, L2
)N(L1) - N(L2

3

=F/Z

معادله( ) 6مرگ ومير صيادي

Z  F M

معادله ( ) 2مرگ و مير کل

3.

)Virtual population Analysis (VPA
F_Index or F_Factor
5.
Maximum Sustainable Yield
6.
Length class
7.
)Survival (Biomass
8.
Exploitation rate
4.
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L1  L2
]^b
2

معادله ( ) 3وزن متوسط (تن)

)N(L1) - N( L2
Z

معادله ( )1تعداد متوسط ΔT 

معادله ( )91بقاء (توده زنده) ΔT 

)N(L1) - N( L2
Z

 : Kضريب رشد،
 : L2طول در حد باالي کالس طولی،
 : Mضريب مرگ و مير طبيعی،

[ W (L1, L2)  q 

= N(L1, L2)  ΔT

B  ΔT = W( L1 , L2 ) 

) Y(L1, L2)  W ( L1 , L2 )  C (L1 , L2

معادله ( )99ميزان توليد( 1تن)
در اين معادالت:
) : T(L1) : T(1سن آبزي در حد پائين کالس طولی ،
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) : T(2سن آبزي در حد باالي کالس طولی،
 : L1طول در حد پائين کالس طولی،
 : Lطول در بينهايت (طول مجانب)،
 : Fضريب مرگ و مير صيادي ،

 : Zضريب مرگ و مير کل،
) : N(L2تعداد در حد باالي کالس طولی،

) : N(L1تعداد در حد پائين کالس طولی،
) : C(L1, L2صيد در هر کالس طولی،

 : qضريب ثابت در معادله طول -وزن،

 : bتوان در معادله طول -وزن و

 : Bمتوسط توده زنده در هر کالس طولی می باشد.
تعیین الگوی  Recruitmentو آنالیز گروه های همزاد

با استفاده از داده هاي فراوانی طولی در زير برنامه ارزيابی نرم افزار  ،Fisat IIتعداد نوسان هاي الگوي بازسازي وتوان نسبی آنها
بررسی و تعيين شد .الزم به توضيح است در تعيين زمان بازگشت شيالتی از عرض کاراپاس  998ميليمتر در اولين بلوغ جنسی و
اوج رسيدگی جنسی که در ماه هاي بهمن تا ارديبهشت ماه در آبهاي استان هرمزگان مشاهده شده است ،استفاده شد
(.)Safaie et al. 2013b

معادله (:)92

در اين معادله :La, Lb :ميانگين هاي طولی گروه هاي همزاد متوالی
 :Sa, Sbانحراف معيارهاي گروه هاي همزاد متوالی
در اين تحقيق گروه هاي همزاد به تفکيك چهار فصل سال ،جداسازي شدند .بايد توجه داشت روند تفاضل ميانگين هاي به دست
آمده درگروه هاي متوالی نزولی باشد .همچنين شاخص جداسازي بايد بزرگتر از عدد  2باشد.
Yield
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جهت جداسازي گروه هاي همزاد طولی اين آبزي طی دوره مورد بررسی ،از روش باتاچاريا ( )Bhattacharya’s methodاستفاده
شد .مقدار شاخص جداسازي ( )S.I.گروه هاي همزاد ،با استفاده از معادله زير محاسبه شد (.)Gayanilo et al., 2006

آنالیز جمعیت مجازی ( ،)VPAتعیین الگوی بازگشت شیالتی...

صفائی و مومنی

نتایـج
مدل بیشینه تولید پایدار تامپسون و بل

نتايج نشان داد که ضريب تالش صيادي در نقطه بيشينه توليد پايدار ،برابر  9/9می باشد .به عبارتی بايد آن قدر تالش صيادي
را افزايش دهيم تا به  )9/6 × 9/9( 9/66برسيم .در اين سطح از برداشت ميزان محصول به  812/2تن ،ميزان توده زنده بقاء
يافته در دامنه زمانی محاسبه شده به  989/6تن و ميزان ارزش اقتصادي حاصل از صيد خرچنگ شناگر آبی به  626/8دالر
می رسد .با توجه به مقادير برآورد شده ،ميزان بيشينه صرفه اقتصادي ( 91)MEYقبل از  MSYقرار می گيرد .به اين معنی که
تالش صيادي براي رسيدن به سطحی از برداشت که برابر بيشترين منفعت اقتصادي باشد بايد  1/1برابر گردد .به عبارتی بايد
تالش صيادي را در وضعيت کنونی برابر  )9/6 ×1/1( 9/86ثابت نگه داشته شود .ميزان بهينه صرفه اقتصادي مطابق با اين
ضريب برابر با  689/2دالر خواهد بود .در حقيقت هرچند که با رسيدن به  MEYميزان کمتري محصول برداشت می کنيم اما
با توجه به هزينه هاي صرف شده به نسبت ،بازده اقتصادي بيشتري براي جامعه صيادي خواهد داشت (جدول 9و شکل .)2
جدول .9ميزان توده زنده ،توليد و ارزش برآورد شده در هر کالس طولی خرچنگ شناگر آبی در مدل تامپسون و بل

286/1
861/3
268/8
682/3
623/2
612/9
628/6
689/2
688/9
681/6
626/8
693/1
611/6
611/2
611/6
631/3
629/1
669/2
662/1
622/3
688/1
626/2
692/9
611/9

9111/1
962/2
216/1
283/1
262/6
221/1
231/1
216/2
811/6
812/9
812/2
819/9
211/2
216/2
218/3
211/6
232/8
238/1
231/6
222/1
228/6
221/8
262/1
268/3

616/1
286/1
866/3
899/8
262/9
289/2
218/9
921/3
961/6
922/3
989/6
921/6
999/1
918/1
16/9
11/9
32/3
31/2
26/9
22/6
61/2
66/2
68/6
69/9

1/9
1/2
1/8
1/2
1/6
1/6
1/2
1/3
1/1
9
9/9
9/2
9/8
9/2
9/6
9/6
9/2
9/3
9/1
2
2/9
2/2
2/8
2/2

MEY
MSY

)Maximum Economic Yield (MEY
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) V (L1, L2ارزش

(تن) ) Y (L1, L2توليد

(تن)  × d.tميانگين توده زنده

X
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شکل .2ميزان توده زنده ،توليد و ارزش جمعيت مجازي خرچنگ شناگر آبی در مدل تامپسون و بل

الگوی  Recruitmentو آنالیز گروههای همزاد
در شکل  8تغييرات ميانگين ماهانه عرض کاراپاس خرچنگ شناگر آبی به تفکيك جنس آورده شده است .همان طور که
مشاهده می شود براي هر دو جنس ،از ماه هاي دي تا ارديبهشت جمعيت غالب را نمونه هاي بالغ خرچنگ ها تشکيل داده
اند و به همين دليل بيش ترين ميانگين عرض کاراپاس مشاهده شده را به خود اختصاص داده اند .اين در حالی است که کم
ترين اين ميزان مربوط به ماه هاي تير و مرداد می باشد و از خردادماه هر سال تا دي ماه روند صعودي در ميزان ميانگين
عرض کاراپاس خرچنگ ها مشاهده می شود و اين روند ها در طی سال هاي  9831تا  9819تقريباً مشابه بوده است.
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شکل  .8نوسانات ميانگين عرض کاراپاس جنس هاي نر و ماده خرچنگ شناگر آبی در طی دوره مورد مطالعه

آنالیز جمعیت مجازی ( ،)VPAتعیین الگوی بازگشت شیالتی...

صفائی و مومنی

طبق شکل  2بيشترين درصد  Recruitmentبا قابليت صيد در آبهاي استان هرمزگان براي خرچنگ  P. segnisدر مهر ماه
وجود دارد و با توجه به اوج رسيدگی جنسی چند ماهه در اين گونه ،سن احياء خرچنگ شناگر آبی  1/6سال ( 6ماه) با عرض
کاراپاس تقريبی  19و  991ميليمتر به ترتيب براي جنس هاي ماده و نر آنها به دست آمد.

شکل  .2نمودار بازگشت شيالتی خرچنگ شناگر آبی در آبهاي خليج فارس و درياي عمان

براساس اطالعات فراوانی عرض کاراپاس در فصول مختلف سال و استفاده از روش باتاچاريا ،حداقل سه گروه سنی در تمامی
فصول سال هاي  9831- 19و براي هر دو جنس نر و ماده خرچنگ شناگر آبی (به استثناء فصل هاي زمستان  31و  11براي
جنس ماده که دو گروه همزاد مشاهده شد) تشخيص و جداسازي شد .ميانگين عرض کاراپاس گروه هاي همزاد متوالی در هر
فصل متفاوت بود .همچنين اين گروه ها در برخی ماه ها به ويژه در جنس ماده خرچنگ ،درجاتی از همپوشانی را نشان دادند
(جدول 2و شکل .)6
جدول  .2ميانگين و انحراف معيار عرض کاراپاس فصلی گروه هاي همزاد خرچنگ شناگر آبی به روش باتاچاريا و به تفکيك جنس در آبهاي خليج فارس
و درياي عمان ( :Meanميانگين :S.D. ،انحراف معيار)
جنس ماده Portunus segnis

جنس نر Portunus segnis

ميانگين عرض کاراپاس ( )mmگروه هاي همزاد
فصل از سال

ميانگين عرض کاراپاس ( )mmگروه هاي همزاد
فصل از سال

()Mean ± S.D.

()Mean ± S.D.

بهار 31
تابستان 31

36/6 ± 2/3
61/2 ± 98/2

929/3 ± 6/8
11± 98/3

981/1 ± 6/2
922/2 ± 2/6

بهار 31
تابستان 31

پاييز 31

916/6 ± 99/9

983/2 ± 8/6

966/1 ± 6/2

پاييز 31

زمستان 31

918/2 ± 2/2

981/1 ± 6/2

961/3 ± 6/3

زمستان 31

بهار 11

23/6 ± 2/3

998 ± 2/1

986/6 ± 2/1

تابستان 11

62/2 ± 2/9

919/6 ± 99/9

989/1 ± 2/1

پاييز 11

996/6 ± 6/2

922/2 ± 2/3

966/1 ± 8/2

زمستان 11

12/9 ± 6/3

981/6 ± 6/2

962/6 ± 6/2

زمستان 11

بهار 19

31/2 ± 8/1

993/3 ± 3/2

983/2 ± 3/2

بهار 19

28/1 ± 1/2

63 ± 6/2

33/2 ± 2/6

913/6 ± 1/2

تابستان 19

62/2 ± 3/6

15

32 ± 2/9
22/2 ± 3/2

991 ± 2/3
916/2 ± 3/2

962/6 ± 2/1
923/6 ± 6/3

912/6 ± 6/3

982/2 ± 99/6

968 ± 2/9

-

986/8 ± 3/3

961/2 ± 2/3

بهار 11

36/3 ± 2/2

993/2 ± 92/2

923/9 ± 6/3

تابستان 11

21/3 ± 2/2

992 ± 1/2

981/3 ± 6/2

پاييز 11

18/2 ± 2

922/9 ± 1/2

922/6 ± 6/3

-

923/1 ± 91

962/9 ± 6/2

921/3 ± 91/2

926/8 ± 6/2

12 ± 2/2

922/8 ± 6/1
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گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

تابستان 19

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

مجله بوم شناسی آبزیان

دانشگاه هرمزگان

جنس ماده

دوره  ،5شماره  ،1تابستان 1314

جنس نر
بهار 31

بهار 31

تابستان 31

تابستان 31

پاييز 31

پاييز 31

زمستان 31

زمستان 31

بهار 11

بهار 11

تابستان 11

تابستان 11

پاييز 11

پاييز 11

زمستان 11

زمستان11

بهار 19

بهار 19

شکل  .6گروه هاي همزاد (به صورت فصلی) خرچنگ شناگر آبی به تفکيك جنس (سمت چپ  :نر و سمت راست  :ماده) به روش باتاچاريا در آبهاي
خليج فارس و درياي عمان
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تابستان 19

تابستان 19

آنالیز جمعیت مجازی ( ،)VPAتعیین الگوی بازگشت شیالتی...

صفائی و مومنی

بحث
خرچنگ شناگر آبی ( )P. segnisبه عنوان يکی از گونه هاي مهم تجاري فون آبهاي خليج فارس و درياي عمان می باشد که در
صيد ضمنی شناورهاي ترالر ميگو مشاهده می شود؛ هر چند که صيد اين گونه توسط ساير ابزارهاي صيد از جمله تورهاي
گوشگير کف و قفس هاي گر گور نيز صورت می گيرد .تنها بخشی از خرچنگ هاي صيد شده در طول فصل صيد ميگو در
آبهاي استان هرمزگان به بازارهاي داخلی و حتی براي صادرات به کشورهاي عربی حاشيه خليج فارس ارسال می گردد .آمار
صيد  91ساله ( )9839 -11خرچنگ ها در آبهاي خليج فارس و درياي عمان نشان می دهد که استان هرمزگان با ميانگين
صيد ده ساله 663 ،تن بيش ترين ميزان صيد و استان خوزستان با ميانگين  861تن در جايگاه دوم قرار دارند .استان هاي
بوشهر و سيستان و بلوچستان به ترتيب با  262و  82تن در جايگاه هاي بعدي قرار دارند (سالنامه آماري سازمان شيالت ايران،
.)9839 -11
در اين تحقيق مشخص گرديد با ضريب تالش صيادي برابر  ،9/9ميزان محصول به  812/2تن ،ميزان توده زنده بقاء يافته در
دامنه زمانی محاسباتی به  989/6تن و ميزان ارزش اقتصادي حاصل از صيد خرچنگ شناگر آبی به  626/8دالر می رسد.
کاهش  % 21ميزان تالش صيادي منجر به توليد محصول کمتر اما با ميزان بهينه صرفه اقتصادي معادل با  688/9دالر خواهد
بود .در حقيقت هرچند که با رسيدن به  MEYميزان کمتري محصول برداشت می کنيم اما با توجه به هزينه هاي صرف شده،
به نسبت بازده اقتصادي بيشتري براي جامعه صيادي خواهد داشت .مطالعه صورت گرفته بر روي ذخائر خرچنگ
 P. pelagicusدر آبهاي سواحل منطقه  Trangدر کشور تايلند نشان داد که با کاهش  %21از ميزان تالش صيادي ميزان
محصول ( )MSYبه  862/8تن ،ميزان توده زنده بقاء يافته به  981/3تن و ميزان ارزش اقتصادي حاصل از صيد خرچنگ
شناگر آبی به  382/6دالر می رسد ( .)Sawusdee and Songrak, 2009در مطالعه ديگري که بر روي گونه خرچنگ سه لکه
) Portunus sanguinolentus (Herbst, 1783توسط  Dineshbabuو همکاران در سال  2112و در آبهاي سواحل جنوب
 Karnatakaکشور هند صورت گرفت ،ميزان  MSYبا استفاده از مدل تامپسون و بل  622تن برآورد شد .اين تحقيق همچنين
نشان داد که با افزايش  % 91 -21ميزان تالش صيد ،ميزان محصول تنها  % 8 -2افزايش می يابد که به لحاظ اقتصادي به
صرفه نمی باشد و پيشنهاد گرديد ميزان تالش صيد جهت دستيابی به بيشينه توليد پايدار به اندازه  % 81 – 21کاهش يابد.
در آبهاي ايرانی خليج فارس و درياي عمان ،هيچ گونه مديريت سازمان يافتهاي جهت صيد خرچنگ هاي شناگر آبی
( ) P. segnisوجود ندارد .با توجه به تقاضاي روزافزون براي غذاهاي دريايی در بازارهاي داخلی و خارجی و چشم انداز افزايش
تقاضا براي ماهيگيري سازمان يافته براي اين گونه خرچنگ در منطقه ،نياز به اقدام ضروري جهت مديريت بهينه بهره برداري
از ذخائر خرچنگ  P. segnisدر آبهاي خليج فارس و درياي عمان احساس می شود.

15

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

نسل  ،Recruitmentتعداد جمعيت گروهی همزاد از آبزيان کوچك بوده که در اثر رشد در يك زمان و دوره مشخص وارد مرحله
بهره برداري از ذخيره می گردند ) .(Biswas, 1993در واقع آبزيان جوانی که در ابتدا توسط ابزار صيد قابل دسترسی نبودند ،در اثر
رشد ،به طور بالقوه در برابر ابزار صيد آسيب پذير می گردند .از طرفی آبزيان مناطق گرمسيري به طور معمول در تمامی طول
سال داراي Recruitmentهستند ) (Sparre and Venema, 1992اما زمان بيشترين  Recruitmentو همچنين اندازه اين مقدار در
مناطق گوناگون متفاوت است .در استان هرمزگان بيشترين درصد  Recruitmentبا قابليت صيد در مهرماه مشاهده شد (شکل.)2
از طرفی نتايج اين پژوهش ،افزايش تعداد خرچنگ ها با عرض کاراپاس کمتر از  991ميليمتر را در طی مدت خرداد تا مهرماه
هر سال نشان داد و به احتمال فراوان اين دسته از خرچنگ ها نتيجه تخم ريزي خرچنگ ها در فصل تخم ريزي طی ماه هاي
قبل بوده اند  -اوج تخم ريزي در ماه هاي بهمن تا ارديبهشت ماه مشاهده شده است ( .)Safaie et al., 2013bبنابراين سن
احياء و يا  Recruitmentتقريباً  1/6سال ( 6ماه) با عرض کاراپاس  19و  991ميليمتر به ترتيب براي جنس هاي ماده و نر
خرچنگ شناگر آبی تخمين زده شد .بررسی هاي ديگر و بر روي گونه  P. pelagicusو در ساير مناطق دوره هاي
 Recruitmentمتفاوتی را گزارش نموده اند .به عنوان مثال Sumpton ،و همکاران در سال  ،9112زمان  Recruitmentخرچنگ
 P. pelagicusدر خليج  Mortonکشور استراليا را در تمام طول سال و اوج آن را در فصل بهار اعالم نموده اند .در تاالب

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،5شماره  ،1تابستان 1314

 Chilikaکشور هند يك پريود  Recruitmentکه از دسامبر (آذر) آغاز و تا فوريه (بهمن) ادامه داشته ،پيش بينی شده است
( .)Sahoo et al., 2010همچنين در خليج  Suezبراي اين گونه ،دو دوره در فصول بهار و تابستان مشاهده شده است
( .)Zaghloul, 2003در گزارش ديگري زمان  Recruitmentگونه  P. pelagicusرا در تاالب  Bardawilکشور مصر در ماه هاي
ژانويه (دي ) و آگوست (مرداد) گزارش نموده اند .آنها همچنين در گزارش خود اشاره داشتند که در خالل ماه هاي اکتبر (مهر)،
نوامبر (آبان) و دسامبر (آذر) خرچنگ هاي درشت تر مشاهده شدند ،در حالی که خرچنگ هاي کوچك تر از ماه ژانويه (دي) تا
ماه می (ارديبهشت) مشاهده شده اند ( .)Abdel Razek et al., 2006تفاوت در فراوانی خرچنگ ها (بالغ و جوان) براي گونه
 P.segnisدر اين مطالعه و نتايج حاصل از ساير مطالعات انجام شده بر روي گونه  P. pelagicusممکن است به دليل تفاوت
رفتاري دو گونه فوق ،تفاوت در زيستگاههاي آنها و همچنين اختالف در روش و ابزار نمونه برداري آنها باشد .از طرفی
 Recruitmentدر بسياري از موارد به ادوات و ابزارصيد بستگی دارد .به طور معمول تعدادي از ابزار صيد توانايی صيد خرچنگ
هاي ريز و يا خيلی بزرگ را ندارند .بنابراين مرگ و ميرصيادي که در ارتباط با قابليت صيد مطرح می گردد ،در همه گروه هاي
سنی و حتی جنس هاي مختلف جمعيت خرچنگ ها (به دليل تفاوت در نرخ رشد آنها) به يك اندازه نخواهد بود.
از ديگر نتايج اين تحقيق آناليز و تشخيص گروه هاي همزاد جمعيت اين گونه خرچنگ بود که براساس اطالعات جدول 2و
شکل  6حداقل سه گروه سنی در تمامی فصول سال هاي  9831- 19و براي هر دو جنس نر و ماده خرچنگ شناگر آبی
تشخيص و جداسازي شد .همچنين اين گروه ها در برخی ماه ها به ويژه در جنس ماده خرچنگ ،درجاتی از هم پوشانی را
نشان دادند.
جمعيت ممکن است شامل تعدادي از گله هاي آبزي باشدکه ساکن در يك منطقه صيادي يا ناحيه جغرافيايی خاص بوده و به
وسيلة انقطاع زيستگاه هاي پراکنشی آنها ،از ديگر جمعيت هاي گونه هاي مشابه خود جدا می گردند .بنابراين يك جمعيت در هر
لحظة زمانی معين ،توسط غالبيت جنسی ،غالبيت سنی و غالبيت گروه هاي همزاد مشخص می گردد .گروه هاي همزاد در واقع
بيانگر ذخيره اي از يك گونه معين بوده که متعلق به تخم ريزي در زمانی معين می باشند (.)Biswas, 1993
اساس گروه بندي آبزيان همزاد بر اين امر استوار است که طول آنها در يك سن مشخص ،منجر به تشکيل يك توزيع نرمال
میشود .ترکيب و يا سهم گروه هاي همزاد مختلف در يك نمونه صيد يا در يك جمعيت ،تحت عنوان ترکيب سنی يا ( Age
 )compositionآن جمعيت شناخته می شود ( .)Biswas, 1993در اين تحقيق در مجموع ،بيشترين جمعيت موجود براي هر دو
جنس نر و ماده خرچنگ شناگر آبی ،درگروه هاي سنی دوم و با ميانگين عرض کاراپاس تقريبی  921ميليمتر قرار داشتند .اين
امر نشان دهنده آن است که جمعيت موجود خرچنگ شناگر آبی در آبهاي استان هرمزگان جمعيتی جوان و يا در حال بلوغ بوده
که عدم توجه به بهره برداري اصولی از اين جمعيت ،صدمات غيرقابل جبرانی را به ذخاير آن وارد می نمايد .در تمام فصول سال
(به جز فصل زمستان و آن هم براي جنس ماده خرچنگها) ،تعداد گروههاي همزاد با کل زمان بررسی برابري می کرد .بنابراين
می توان گفت که در سرتا سر سال ،تمام گروه هاي موجود از مراحل نابالغ تا مسن قابليت صيد را دارا می باشند.

در اين بررسی در جداسازي گروه هاي همزاد ،درجة معينی از هم پوشانی طولی و در جنس ماده خرچنگ ها در فصل زمستان
مشاهده شد که ممکن است به خاطر وجود دامنة طولی وسيع در ميان خرچنگ هاي يك گروه همزاد يکسان باشد .اين هم
پوشانی اساساً به اين دليل است که تخم ريزي خرچنگ ها در يك زمان معين انجام نمی گيرد .اين به آن معنی است که حتی در
گونه هايی که تخم ريزي آنها محدود به فصل توليدمثلی خاص است ،همه خرچنگ هاي ماده بالغ الروها را در يك روز يکسان
رها نمی سازند (.)Biswas, 1993
56
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مطلوب ترين حالت براي بررسی گروه هاي همزاد آن است که اين گروه ها و تعداد افراد آن ،به طور مجزا و براي چند سال
جداسازي و محاسبه گردند ،از طرفی بعيد است اندازه و ترکيب سنی جمعيت يك آبزي براي سال هاي متمادي يکسان باشد .در
نتيجه نوساناتی در تعداد افراد در گروه هاي مختلف سنی يك جمعيت وجود دارد .اين امر به خاطر آن است که گرچه ممکن
است باروري جمعيت طی سال هاي متمادي يکسان باقی بماند ،ولی بقاء کل تخم ها ثابت نيست (.)Biswas, 1993

... تعیین الگوی بازگشت شیالتی،)VPA( آنالیز جمعیت مجازی

صفائی و مومنی

تشکر و قدردانی
بدينوسيله از جناب آقاي دکتر محمد صديق مرتضوي رياست محترم پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان به خاطر
ارائه فرصت هاي نمونه برداري و جناب آقاي کوروش خواجه نوري کارشناس محترم پژوهشکده به خاطر همکاري در ثبت
 همچنين اعضاي محترم تعاونی هاي صيادي و ناخداهاي شناورهاي.اطالعات زيست سنجی خرچنگ ها کمال تشکر را داريم
.شهر بندرعباس براي همکاري و کمك هاي خود در طول دوره نمونه برداري شايسته تقدير می باشند
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