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  :شگفتاريپ
 ی جمهوری برایعي مهم طبی از نعمت هایكير ارزشمند ي عمان ازلحاظ وجود ذخایايدر
ان يا، خانواده شگ ماهين دريان اير متنوع آبزيان ذخاياز م.  شودیران محسوب مي ایاسالم

)Clupeidae (ش برداشت يافزا. برخوردار هستندیت خاصيان از اهميهن مايژه سارديبه و
 یشه جزو اهداف آميالت، هميزدر خالل سه برنامه پنج ساله توسعه شي ریر سطحزين ذخايازا
ر در ين ذخايل استحصال اي رسدآه  پتانسی به نظرمیاز طرف. جنوب بوده استید درآب هايتول

نه شناخت يردر زميگي ماه تالش پ15جه ين پژوهش نتيا.  استان هرمزگان وجود داردیآب ها
 بخش یازهاي عمان بوده است آه در جهت رفع نیاي از دریز در قسمتيان ريرسطحزيذخا
ان صورت ين ماهي ساردیستيات زي از خصوصیالت و به منظور شناخت برخي شیاجرا
 و ارتباط انين ماهير اي از نكات مجهول مربوط به ذخایاريج بدست آمده، بسينتا. رفته استيپذ
 پراآنش یها ژه در محدودهي عمان بویاي آب را در دريیايمي و شیكيزي فیر آنها با فاآتورهايذخا
ت ياد شده اهميعالوه بر موارد .  سازدی روشن میان در منطقه جاسك را تا حدودين آبزيا

، در ین اهدافين وسعت و با چني بااین پروژه از آن جهت است آه تا آنون مطالعه اي ايیاجرا
  . ن منطقه ارائه نشده استيق در اين تحقين منطقه انجام نشده و گزارش مشابه با ايا

ن و تور محاصره يان به روش پرساين ماهيد ايب صي و ترآیادين گزارش تالش صيدر ا
 از جنبه ین برخيهمچن.سه قرارگرفته استيگرمورد مقايكدين و با ييتع) نيجل سارد (ی ساحلیا
ر، در ي رشد و مرگ و می، پارامترهای، هم آوریزير فصل تخم ري، نظیست شناختي زیها

زان ي ارتباط  میاز طرف.  قرار گرفته استیان مورد بررسين ماهي غالب ایگونه ها
  .  شده استیز بررسي آب نيیايمي وشیكيزي فیان با فاآتورهاين ماهيدبرواحدتالش ايص

 پروژه را دستخوش يیه روند اجرا به وجود آمد آیاريق مشكالت بسين تحقي ایدر ط
 توان به عدم جذب به موقع همكار پروژه از یجاد شده مياز جمله مشكالت ا.  قرار دادیراتييتغ
 یان منطقه، نامناسب بودن امكانات سكونتين ماهينه ساردي در زمیرون، آمبود اطالعات علميب

ه شرق جاسك، نامساعد بودن  توسط اشرار در منطقیده ناامني در بندرجاسك، بروزپدیو رفاه
ق ومشكل يار نبودن قايژه درمحدوده شرق بندر جاسك در فصل تابستان، در اختيا بويت دريوضع

 يی روند اجرای خاصین مشكالت در مقطع زمانيهر آدام از ا.  اشاره آردیق محلياجاره قا
  .ا وقفه نمودنديپروژه را دچار اختالل 

 یارين و ي مسئولیريگي پروژه با پيی روند اجرا ها،یبا وجود تمام مشكالت و آاست
 ین پژوهش بتواند آمكي ای رود آه دست آوردهای اجرا شد و انتظار میهمكاران به خوب
ان ين آبزير اي ذخایايت پويري و مدی از ابهامات موجود فراراه بهره برداریموثردر حل بخش

  .  ديبنما
 یر سرورانيغ همكاران پروژه و ساي دری بیدانم آه از همكار یان، برخـود الزم ميدر پا
  :  شودیر قدردانيبه خصوص افراد ز. اند  نمودهیاري را ین پژوهش مجري ایآه در اجرا

 یايج فارس و دري خلیاست محترم وقت پژوهشكده اآولوژيران ري ای مهندس عبدالمهد-1
 ارزنده ی هایيعمان و مشاور پروژه به خاطر رفع موانع و مشكالت و مشاوره و راهنما

  یعلم
  ی ارزنده علميیاست محترم پژوهشكده به خاطر راهنماي ری استكیدآتر عباسعل -2
 ارزنده در يیان به خاطر راهنماير آبزيت ذخايري مسئول بخش مدی مهندس رضا دهقان-3

   مسائل مربوط به پروژهیريگي و پیولوژيمباحث ب
ژه ي پژوهشكده به وی آب شناساست محترم و پرسنل بخشي ریق مرتضوي دآتر محمد صد-4

    ی ارزنده علميی به خاطر راهنمایميمهندس اآبرزاده ومحمود ابراه
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 امور مربوط به پروژه در یريگيمرام به خاطر پي نسب و دآتر فرهاد آی دآتر تورج ول-5
  رانيالت ايقات و آموزش شيموسسه تحق

 و مشكالت مربوط به پروژه غ و رفع موانعي دری بی به خاطر همكاری سبحانی برادر عل-6
  در منطقه جاسك 

   پروژهی از گشت هاین زاده به خاطر شرآت در برخين حسي و رامیميد آري مهندس حم-7
 به ی آمالیسي و عیوان اجاللي ، آی، محمد مومنیامك بهزادي، سی مهندس محسن صفائ-8

   ی ارزنده علميیخاطر راهنما
 را در طول یالت بندر جاسك آه مجريعاونت ش بادروج میاست و آقاي ری مسقطی  آقا-9

   آردندیاريپروژه 
 یژه آقاي پژوهشكده بوی و اداری پژوهشكده ومسئول امور مالی و اداری  پرسنل امور مال-10

   پروژهیحسن جعفرزاده به خاطر رفع مشكالت مال
   امور مربوط به پروژهیريگي  پرسنل طرح و برنامه مرآز به خاطر پ-11
  پ گزارش را متقبل شدند ي و زهرا روشن آه زحمت تایر خانم الهه عباس  سرآا-12
 الزم را ی همكاریادان سخت آوش و صبور منطقه جاسك آه با حوصله تمام با مجري ص-13

  .داشتند
 داشته اند و نامشان ین پروژه همكاري ای در اجرای آه به نحویه افراديان از آلي در پا-14

  . شودی میناز قلم افتاده است قدردا
 
  :دهيچك

ن وتور جل ي مجهز به تور پرسایق هاي آه توسط قایانين ماهي ساردی بر رویبررس
د شده بودند، يدر سواحل جاسك ص1381تاآبان1380ازمهر)ی ساحلیا محاصره (ن يسارد

ك يو ,Sardinella ,S. sindensis ,S. albella S. longiceps (S. gibbosa(گونه از جنس4مشخص آردآه 
% 4/87و % 8/83ب يان به ترتين ماهيسارد. وجوددارند) (Dusumieria D. acutaونه از جنس گ

 به S. Sindensisزيان نين ماهين ساردين وازبين وتور جل سارديدتور پرسايب آل صيازترآ
ن رابه خود اختصاص ين وتور جل سارديدتور پرسايب صيازترآ%7/92و% 8/87ب  يترت
د يان در روش صين ماهي سارد)CPUE(الشد بر واحد تيمتوسط ص.داد

بدست ) یزيتورر/لوگرميآ (656ن يد جل سارديودرروش ص)یزيتورر/لوگرميآ(299نيپرسا
 وجـــود ی دارین در فصول مختلــف، اختالف معنيد بر واحد تالش تور پرساين صيب. آمد

  ).>05/0P(داشت
ن نشان يسط تورپرسادشده تويان صين ماهي ساردیستي زیج حاصل از بررسي     نتا

ه درخردادما S. albella یبهشت وبراي در ماه اردS. sindensisی برایزيدهدآه اوج تخم ريم
 ماده به نر ینسبت جنس. مترمحاسبه شدیليمS. sindensis 155 ی براLM50 مقدار .مشاهده شد
 قابل انتظار  دار را در سطحی اختالف معنی دوره بررسیط S. albella  وS. sindensis دردوگونه

،به ∞Lو  K رشد یپارامترها S. sindensis              گونهیبرا). <05/0P(نشان نداد) 1:1(
yr(بيترت

yr(ب ي  به ترتZ ، M ، Fر يب مرگ ومي متروضرایسانت95/19و9/1)1-
-1 (77/7 ،)yr

-1 (
94/2 ، )yr

   .  بدست آمدE( 62/0(یبردار ب بهرهي و ضر83/4)1-
yr(ب ي به ترت∞L و K رشد ی پارامترهاS. albella   گونهیبرا

 ی سانت75/15 و1/1) 1-
yr(ب ي به ترتZ، M ، Fريب مرگ وميمتروضرا

-1 (88/4 ،)yr
-1 (2/2 ، )yr

ب ي و ضر68/2)1-
 یآور ن همي وهمچنی طولیرابطه طول با وزن، فراوان.   بدست آمدE( 55/0(یبردار بهره

  . دبدست آمSardinella ان جنسين ماهيدرسارد
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 ی، دماpH( آبيیايمي وشیكيزي فیر پارامترهاين مقاديرسون معلوم آرد آه بي پیآزمون همبستگ
a ،-No3، -No2، Po4لي، آلروفیآب، شور

ن يان تور جل ساردين ماهيد بر واحد تالش ساردي و ص)-
 دار بدست ی معنین همبستگيان تورپرساين ماهيد بر واحد تالش ساردين صيوهمچن

  ).<05/0P(امدين
  

  
ی ، پارامترهای ساحلین، تورمحاصره ايان،تور پرساين ماهيبندرجاسك، سارد: ها د واژهيآل

  يیايمي وشیكيزي فیر،پارامترهايمرگ و م رشدو
  

  :مقدمه
 از یارياز در بسين مورد نين پروتئي تأمی هدف اصليیاين درير منابع پروتئي اخیدر سال ها
 از یاريان در بسي آبزی بر رویاديه و فشار صيرو ید بيص. جهان قرار گرفته استیآشورها

 آمتر بهره یشناخت منابع آبز. د شده استيد صيت هاو نوسانات شديآشورها باعث محدود
.                               منابع در تحت فشار باشدی رویادي در آاهش فشار صیدبتواند آمك بزرگي شده شایبردار

 توانند ی خود میستگاه هاي زیان، با توجه به گستردگين ماهيژه سارديز بويان ريسطحز
 يیايدات دريه تولي اولیره هايان در زنجين ماهيباتوجه به حضور ا.ن منابع بالقوه باشندي از ایكي

 درشت ی سطحزانيه ماهيان در تغذين ماهي آه ایز نقشين مصرف آنندگان و نيبه عنوان اول
ستم ي به اآوسیري جبران ناپذیب هايدبرداشت ناآگاهانه از آنها،آسين روشايدارند، از ا

 یآنچو) Clupeidae(ان يشگ ماه.  باشندیان ميان ازخانواده شگ ماهين ماهيسارد.اواردآورديدر
  انيو خاروماه) Engraulidae(ان يماه
) Chirocentridae ( جزو راستهClupeifromesگونه 180 جنس و 56حدود .  شوندی می بند طبقه 

 6ان به يشگ ماه). Whitehead, 1985( قرار گرفته اند يیا مورد شناسايان در دنياز شگ ماه
 شوند یافت مي عـمان یـاي دریر خانواده ازآنها در آب هاي شوند چهار زیم ميـر خـانواده تقسيز
)Randall, 1995.(  
 تن 466452 برابر با 51 در منطقه 1998ان در سال يماه خانواده شگ ید گونه هايزان صيم

د شده اند آشور هند با يالنكا صيا، عمان، پاآستان و سريران، آني هند، ایبود آه توسط آشورها
 درصد 08/2ران ين سهم را به خود اختصاص داده و سهم ايشتري درصد ب49/55
  ).F.A.O.,2000(بود

ان ين ماهيتن و سهم سارد86117 استان هرمزگانیان درآبهايدآبزيزان آل صيم1380درسال
ره ي جزیدرآبها%6 بندرلنگه ویدرآبها%46 بندرجاسك،یدرآبها%48ن مقداريتن بود،ازا8643
-76ی  در سالهاFridjof Nansenیمطالعات آشت). 1381،یديخورش(د           شده انديقشم ص
ن يشتري عمان معلوم آرد آه بیاي دریراني ای در آب هایان آبي با استفاده از تور ترال م1975

 t/km2زان يـك جاسـك به مـي نزدیدرآب ها) آبـان(ز در ماه نوامبر يان ري توده سطحزیزان زيم
ن ي توده در ایزان زيم.  باشدی مt/km2 2/0زان يبه م) اسفند (زان در ماه مارسين مي وآمتر1/9

 Van(زار تـن بـرآورد شـده است ه113 تا 8ـن يلومتر مـربع بيآـ15100منـطقه بـا وسعت 
zailinge et al. 1993.(  

 در آب Dussumieriaك گونه از جنس ي و Sardinella گونه از جنس 5ان تا آنون ين ماهي از سارد
 .S. longiceps ، S  یها  شده انـد آه شامـل گونهيی عمان شناسایايج فارس و دري خلیها

sindensis            ،S. albella ،S. gibbosa ، S. melanura و D. acutaدر یاز طرف.  باشند ی م 
د ي آلیز اشاره شده است اما در آتاب هاين S. sirm و S. fimbriataات به دو گونه ي از نشریبرخ
ان ين ماهيسارد). 1370، یعوف( داده نشده است یحي آشور توضی جنوبی فائودر آب هايیشناسا

ان در سواحل و به صـورت گله ين ماهي اید و از طرف باشنیز مي ری سطحزیجزء گونه ها
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 شوند یافت مي یجنوب º 60 تا ی شمالº70 یـاها از نصف النهارهاي بـزرگ در هـمه دریهـا
)Whitehead, 1985 .(یب شدن با  زيت ترآي و قابلیان به علت دارا بودن رفتار گله اين ماهيا 

ن رو آنها را در ي شوند، ازاید مي صیاصره ا محی توسط تورهایها به آسان تير جمعيتوده سا
ان اغلب پالنكتون ين ماهيا).Cole and Mcglade, 1998( دهند ی قرار میزمره منابع اقتصاد

اتومه ها، جلبك يدهد آه دي نشان مS. longicepsات معده ي محتویبررس). Randall, 1995( خوارند 
 هم  Mysids وCopepods ، Ostracods ، Isopods ، Amphipodsها، قارچ ها و سخت پوستان شامل 

  ). Al barwani et al., 1996(رديگ یه قرار مين گونه مورد تغذيان توسط اين تخم ماهيچن
بر اساس مطالعات .  شوندیان ميژه تون ماهيان درشت بويز طعمه سطحزيان نين ماهيا

 درصد 60وم شد آه حدود ستان و بلوچستان و هرمزگان معلي سی استانهایانجام شده در آب ها
  ).1371، یشوق. ( دهندیل ميز تشكيان ريگر ماهيان و دين ماهيه هوور را ساردياز تغذ

ان در ين ماهيد ساردي عمده صید گاه هايره قشم از صيمناطق بندر جاسك،بندرلنگه وجز
 ین دراستان هرمزگان ميد سارديمنطقه جاسك از مناطق مهم ص.  باشندیاستان هرمزگان م

  . باشدین منطقه مي در ایشترينه بيشي پین دارايدبه روش پرساياشدوصب
ش برداشت از ي و افزای آفزی از گونه هایادي بر آاهش فشار صیالت مبنياست شي  س
الت ي توسط شیقين دو قايد تور پرساي روش صیبا طرح و اجرا.  باشد ی می سطحزیها گونه

 ی روش تور محاصره ایت هاين روش و محدودي ایژگير، با توجه به وي اخیاستان در سالها
 یشرفت قابل توجهي  پیقين دو قايان با روش تور پرساين ماهيد اي، ص)نيجل سارد (یساحل

  .داشته است
ه ي روی آه احتماال برداشت بیريد و لطمات جبران ناپذين روش صيبا توجه به فعال بودن ا

 یستيان باين ماهيد ساردين باور آه روند صي ا دارد و لزوم تحققيیايستم دريان براآوسين ماهيا
 پژوهش مذآوردرمنطقه جاسك به عنوان مهم ین راستا، اجرايدر ا. بصورت آگاهانه دنبال شود

ن يج اي به نتایابيد با دستين در استان هرمزگان، شكل گرفت تا شايد ساردين مرآز صيتر
ان در حال ير آبزي سایبر رو یاديان و آاهش فشار صين ماهيپژوهش بتوان ضمن شناخت ا

 ین برنامه هاينه ارائه و به تدوي برداشت بهیز براي نيی در منطقه، راه آار هایبهره بردار
  . پرداختیتيريمد

د و يافت اطالعات صيان، دريت آبزيد وشناخت جمعيت صي وضعی آه در بررسيیاز آنجا
ن پژوهش تالش شد آه ضمن يا باشد در یان الزم مين ماهي ایطي و محیست شناختي و زیاديص

 و ی، هم آوریزير، فصل تخم ري رشد و مرگ ومیان، پارمترهاين ماهي ساردیستيشناخت ز
LM50 ل ي از قبیاديد و صيز اطالعات صي نین و از طرفييان تعين ماهي غالب ساردیگونه ها
محاسبه د يان در هر دو روش صين ماهيد سارديب صيو ترآ) CPUE(د بر واحد تالش يزان صيم

 از ی برخ ،یطيان با عوامل محين ماهيد اي به منظور درك ارتباط صیاز طرف. ديگرد
ت و يتريترات، ني، نaل ي، آلروفی، شورpHل دما، ي آب از قبيیايمي وشیكيزي فیپارامترها

  . شدندیري مختلف آب اندازه گیه هايفسفات در ال
 عمان انجام شده یايج فارس و دري خلیان در آب هاين ماهي ساردی رویدر گذشته مطالعات

) 1369 (یريان جنوب، برادران نوين ماهيد ساردي صی بررسیبررو) 1367(ران  يا. است
ان ين ماهي ساردی معرفیبر رو) 1370 (یان، عوفين ماهي ساردیالتي شی جنبه های بررسیرو

 Vanز، ير یان سطحزير ماهي ذخایبر رو) 1361( و محـمد پور           یمنطقه ، سوار
zailinge یرو) 1380 (یز، محتشميان ري منابع سطحزی بررسی بر رو)1993(و همكاران 
  .اند  داشتهی مطالعاتیقين دو قاي تور پرسایطراح

   Annigeri، ی و پراآنش جهانیــي شناسایرو) Whitehead ) 1985ــر نقاط جهــان، ي در سا
 ( Nair هند، ی ساحلی در آب های هندیروغنن ير ساردي ذخایابي ارزیرو) 1992(و همكـاران 
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و  Al barwani هند، ی ساحلین آمان در آب هاين رنگي سن و نرخ رشد ساردیرو) 1991
 و   Pet آشور عمان، ی در آب های هندین روغني ساردیست شناسي زیرو) 1996( همكاران 

 Randall، یشرقـان در جاوه ين ماهيت سـاردي جمعی شناسیـياي پویرو) 1997(همكـاران 
 Khatoon and  آشور عمان، یان در آب هاين ماهي و پراآنش سارديی شناسایرو) 1995(

Hussain )1999 (آشور پاآستان، یان در آب هاين ماهي ساردیزي تخم ریرو Freon and 
Misund) 1999 (ز، يان ريت و رفتار سطحزي جمعيیاي پویروMaria) 1994 (ك ي ژنتیرو

 شگ یزي و تخم ری هم آوریرو) 1994( و همكاران Miltonان در هند، يهن مايانواع سارد
 Kiribatiان در آشور ين سن ورشد شگ ماهيي تعیرو) 1993( و همكاران Milton ان،يماه

  .اند  داشتهیمطالعات
  .ر گام برداشته استين شده زيي به اهداف تعیابي دستیق در راستاين تحقي ا

ن و ي تور جل ساردید شده با روش ها يان صين ماهياردد انواع سيب صين ترآيي تع– 1
  نيپرسا

  د شدهي غالب صی گونه هاLM50 و ی ، هم آوریزين فصل تخم رييتع -2
د ي غالب صی گونه هایب بهره بردارير و ضراي رشد و مرگ و میبرآرود پارامترها -3

 شده 
در طول ) نين و پرسايتور جل سارد( د يد بر واحد تالش دو روش صيزان صيمحاسبه م -4

 سال
 ان ين ماهير ساردي رابطه آن با ذخای آب و بررسيیايمي وشیكيزي فین فاآتورهايي تع -5
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  :مواد و روش ها
   یمنطقه مورد بررس

 یج شرقي جاسك، خلیج غربين درمنطقه جاسك شامل مناطق  خلي عمده ساردیدگاه هايص
 در شرق 58˚10´يیاي در غرب تا طول جغراف57ْ 35´ یياين از طول جغرافيجاسك ومنطقه جگ

 ی و تور محاصره ایقين دو قاي به روش تور پرسایادان محلين مناطق صيدر ا.  باشندیم
  ).1شكل (پردازند  یان مين ماهيد انواع سارديبه ص) نيجل سارد (یساحل

 
  .ك در منطقه جاسی آب شناسیستگاههايت اي و موقعيیاينقشه جغراف: 1شكل 

   :ابزار آار
  .م شدندين پروژه ابزار آار به دو دسته تقسيدر ا

 
   یست شناختي و زیاديد و صيافت اطالعات صي دریابزار آاربرا: الف

   ی سی س55 با حجم موتور یق موتوري قا -1
 : باشدیر مي مشخصات زیادان  داراين مورد استفاده صي تور پرسا -2

  متر180 يی طول طناب باال-
  متر 250 ینيطناب پائ طول -
   متر16 ارتفاع تور در حالت باز -
   متریلي م20 اندازه چشمه تور گره تا گره -

 یر مي مشخصات زیادان  دارايمورد استفاده ص) نيجل سارد (ی ساحلی تور محاصره ا-3
  .باشد

   متر 250 يی طول طناب باال-
   متر 10 ارتفاع تور در حالت باز -
   متر یلي م10ور گره تا گره سه تي اندازه چشمه آ-

  ....)، اسكالپل، پنس،یچيق(ح ي ابزار تشر-4
   یست سنجي خط آش ز-5



 7

  دي صیر نمونه هاين زي توزی گرم برا100ز با دقت ي آویلوگرمي آ10 ی ترازو-6
   ی و تخمدان ماهین ماهي توزی گرم برا01/0تال با دقت يجي دی ترازو-7
 خشك شده یر نمونه تخم هاين نمونه و زي توزیرم برا گ001/0تال با دقت يجي دی ترازو-8
   ی محاسبه هم آوریبرا
 تخمدان و یص مراحل باروريق فلس، تشخي از طری ماهيی شناسایو برايكروسكوپ استري م-9

  شمارش تخم ها 
   داده ها ی ورود و دسته بندیانه براي را- 10
  ل داده ها يه و تحلي تجزیبراSPSS 10 و Excel 2000  ،FISAT II ی برنامه نرم افزار-11

  
   آبيیايمي وشیكيزي اطالعات فی جمع آوریابزار آار برا: ب
   

   یق موتوريقا -1
 ستگاهيق اين محل دقيي تعیبرا)GPS (یاب دستيت يموقع -2
  گرادی درجه سانت0-100 یوه اي روتنر مجهز به دماسنج جی بطر -3
4- pH متر Consert  مدل P114 
 YSI 33 تال مدليجي سنج دیشور -5
 پمپ خالء  -6
  پوریليست م -7
 كروني م45/0 متر و چشمه یلي م5 با قطر یآاغذ صاف -8
 ميزيون آربنات منيسوسپانس -9

 U2000 مدل یتاچي دستگاه اسپكتروفتومتر ه -10
  

   :یست شناختي و زیاديد و صيافت اطالعات صي دری برایشگاهي و آزما یات نمونه برداريعمل
   

 14 روزه به مدت 4-3 ی گشت هایانه و طيماه عمدتًا به صورت یات نمونه برداريعمل
 ني و جگیكبنيج جاسك، ي شامل خلیمناطق نمونه بردار. انجام گرفت) 1381آبان-1380مهر(ماه
 رفته و اطالعات ی در حال بهره برداریدگاه هاي به صیادان محليق صيبا استفاده از قا. بود
  .دي ثبت گردیاديد و صيص

ستگاه يشگاه ايلوگرم برداشته ودر آزماي آ5یبيزان تقري به مدي از صیدگاه نمونه ايدر هرص
سپس درصد ). 1وستيپ( شدنديین شناساي ساردیها  فائو ،گونهيید شناسايجاسك با استفاده از آل

 (دبرواحدتالشين صيي تعیبرا. م داده شديد تعميان  در نمونه به آل صين ماهيد سارديب صيترآ
CPUE (آارشناس مستقر در منطقه به صورت روزانه و مستمر در ن، ين و جل سارديتور پرسا
افته و اطالعات مربوط به ي، بحل حضور یكبنين شامل مناطق جاسك، ي عمده ساردیه گاههايتخل
زان وزن يثبت و م... ) د و ياد، روش صي، نام صیل محل، عمق و تعداد تور اندازياز قب( د يص

ان ير آبزيان و ساين ماهير واحد تالش انواع ساردد بيص). 2وستيپ(د  برآرود و ثبت شد يآل ص
د بر تعداد يرا بر اساس ص) نيجل سارد (ی ساحلین و تور محاصره ايدر دو روش تور پرسا

ك طرفه  يانس يز واري به صورت متوسط ماهانه محاسبه  شدند و از آزمون  آنالیتور انداز
  .آور استفاده شدد مذيد بر واحد تالش دو روش صين صيانگيسه مي مقایبرا

 غالب یها  قطعه از  گونه100 یست سنجي قطعه  و ز250ش از ي  بی طولی درهرماه فراوان
ن با ي ساردی، وزن آل، وزن گناد و وزن معده ماهیست سنجيدر ز. ن شدييان تعين  ماهيسارد
 . شدیري متر اندازه گیلي م1ب ي و ارتفاع بدن با تقری گرم و طول آل، طول چنگال1/0ب يتقر
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 ماده بر ی ماهیستگاه جاسك ، مراحل باروريشگاه اين در آزماي ساردی ماهی در آالبد شكاف
ن يي تعیبرا).  et al. 1994) Milton  در نظر گرفته شدی مرحله ا6 بصورت Youngفياساس تعر
 ی ماده را آه در مراحل باالین، آل گناد ماهي ساردیل آوچك بودن گناد ماهي، به دلیهم آور

 ی  س20 ی، درظرف حاویبود، برداشته و به منظور آماده ساز ) 5 و4مراحل  (ی جنسیدگيرس
ادشده و به ي ماه درون محلول 3-2 بافت گناد به مدت ینمونه ها. لسون قرار گرفتي محلول گیس

 گناد به صورت یر بافت ها ي هم بند از سای جدا شدن بافت ها یدور از نور قرار داده و برا
  . تكان داده شدندیآرام به یهفتگ

  
  :ري رشد و مرگ ومین پارامتر هاييتع

 
 در ی طولیداده ها.  طول آل استفاده شدیع فراواني رشد از توزین پارامترهايي تعیبرا

 رشد بر اساس یپارامترها.  وارد شدFISAT II متر در نرم افزار ی سانت5/0 یفواصل طبقات
ن يدرا.دي محاسبه گردELEFAN1و روش K(t-t0))-(Lt= L∞( 1- exp  یمعادله رشد وان برتالنف

 :معادله
  

Lt :  طول متوسط در سنt 
L∞ :تي نهایطول در ب  

K: ب رشدي ضر  
t0: در طول صفری سن ماه   

ر ي رشد بدست آمــده در سایسه پارامترهايجهت مقا (Ǿ =Ln(k)+2Ln(L∞))مونرو Ǿ از آزمون
ر به ي زیبر اساس فرمول تجرب) M(یعي طبرين مرگ و ميهم چن.مطالعات مشابه استفاده شد

 = -T (log 4634/0) +K (log 6543/0) + L∞ (log 279/0 – 0066/0(روش معادله   
)M(Log ن معادلهيدرا.  بدست آمدی پائولMیعير طبيمرگ وم، L∞ت برحسب ي نهایطول ب

 در ط است آهين ساالنه درجه حرارت آب محيانگيمTب رشدبرحسب سال ويضرk متر،یسانت
با استفاده از روش ) Z(ر آليمرگ و م.  گراد محاسبه شده استیدرجه سانت26 عمانیايدر

Converted  catch curve  –  Lengthد ين گرديي تع)Gayanilo and Pauly, 1997.( مرگ یاز طرف 
با استفاده از فرمول ) E(یب بهره برداري و ضر F= Z-Mبا استفاده از معادله ) F(یادير صيو م

E= F/Z ی بدست آوردن رابطه طول آل و وزن طبق معادله توانیبرا.  محاسبه شد) Power 
equation (  بصورت ساالنه رابطهW= aLb ن رابطه يآه در ا. دي استفاده گردW انگر وزن، ي نماa 

ا يك يزومتـريـص اي تشخی برای عـددbانگر طـول آـل و ي نماL، یب چاقيانگر ضرينما
  ).Sparre et al., 1969( باشندی می رشـد آبزـك  بودنيآلـومتر

  
 LM50:ن ييتع

و با روش حداقل ) king , 1995(ر ي در زمان بلوغ با استفاده از معادله زین  اندازه ماهييتع
  .  انجام شدExcel 2000مربعات در نرم افزار 

P= 1/ ( 1+ exp[ -rm(L-LM)]) 
 
 
  :ن رابطهيدر ا

P :نيان بالغ در طول معيدرصدماه  
rm : یب منحنيش   
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LM :ی آه درصدیطول (ی جنسیدگيطول در رس) P (ده ي ها در آن طول به بلوغ رسیاز ماه
  ).اند

L : متریليطول آل بر حسب م   
 ی قرار داشتند به عنوان ماه6 و5 ،4 آه تخمدان آنها در مراحل يی هاین روش ماهيدر ا

 . بالغ در نظرگرفته شده اندیها
  :ی و نسبت جنسیزين دوره تخم رييتع

تال با يجي دی با استفاده از ترازوی، وزن آل و وزن گناد ماهیزين فصل تخم ريي تعیبرا
ـر ياز مـعـادلـه ز) GSI(ـك يشـاخص گـناد و سـومـات. ـديـن و ثـبت گـردي گـرم تـوز1/0دقت 

  ).Biswas, 1993( ـد     يمـحاسـبه گـرد
*100

w

w

B
G GSI= 

  :ن معادله يدر ا
Gw : وزن گناد  
Bw : یوزن ماه   
 یزي به عنوان فصل تخم رGSIن مقدار ين و باالتريي تعی هر ماهی براGSIن ماهانه يانگيم

 گونه ی مطالعه نسبت جنسی برایاز آزمون مربع آا). Biswas, 1993( شود یدر نظر گرفته م
  .ان  استفاده شدين ماهي غالب ساردیها
  : ین هم آورييتع

ن منظور ي ایبرا.  شودین ميي تعی ماده، هم آوری موجود در گناد ماهی شمارش تخم هابا
 5 و 4 (ی جنسیدگي آه در مراحل رسيین تمام گناد نمونه هاي ساردیل آوچك بودن گناد ماهيبدل
تر محلول يك ليب يترآ. لسون قرار گرفتي محلول الكل گcc 20قرار داشتند برداشته شده و در ) 
 15وه، يد جي گرم آلر20، % 60ك يلي الكل اتcc 100ال، يك گالسيد استي اسcc 18امل لسون شيگ
  .(Hunter et al.1985) باشدیتر آب مقطرمي لیلي م880و % 80كيتريد نيتر اسي لیليم

 خشك نموده یشگاهيط آزماي محیكرون عبور داده، در دماي م63/0سپس نمونه ها را از الك 
 از هر ی گرم01/0ر نمونه يسه ز.  گرم وزن شدند01/0تال با دقت يجيد یو با استفاده از ترازو

و يكروسكوپ استرير نمونه  با استفاده از  مي موجود در هر زینمونه برداشته و تعداد تخم ها
 ی هر ماهیر هم آوريبا استفاده از معادله ز. ن آنها مورد محاسبه قرار گرفتند يانگيشمارش و م

(  بدست آمد ی مطلق بر وزن ماهیم هم آوري از تقسی نسبیآور  همید  از طرفين گردييتع
Biswas, 1993. (  

g
nG F= 

  :ن معادله يدر ا
F : مطلقیزان هم آوريم   
n : ر نمونه ين تعداد تخم ها در هر زيانگيم  
G : ماده یوزن آل گناد ماه   
 g :رنمونه يوزن ز  
  : آب يیايمي وشیكيزيافت اطالعات في دری برایگاهشي و آزمایات نمونه برداريعمل

  
ن در منطقه، قبل از شروع فاز ي عمده ساردیدگاه هاي از صیبا توجه به شناخت عموم

 المقدور یحت.  ثابت انتخاب شدیستگاههاي ایك گشت مقدماتي ی  پروژه ابتدا طیات اصليعمل
 ینتخاب گردد تا عالوه بر دسترس ای آب به نحويیايمي وشیكيزي فیستگاههايد آه اي گردیسع

  .ان باشدين ماهي شناخته شده ساردیدگاه هاين مكان به صيك تريآسان به شناور،    نزد
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ج جاسك، ي در محدوده بندر جاسك شامل خلی،مناطق اصلیات نمونه برداريبه منظور عمل
، 5 در اعماق ستگاهي ا3ك ترانسكت و در هر ترانسك يدر هر منطقه . ن انتخاب شدي و جگیكبني

)  متر20 و 10، 5سطح، ( مختلف آب یه هاي از الینمونه بردار. دين گرديي تعی متر20 و 10
  .انجام شد
 انجام شد ، ی اجاره ایق  موتوري به صورت ماهانه و با استفاده از قایات نمونه برداريعمل
  .ديو ثبت گردن ييتع) GPS (یاب دستيت يستگاه ها با استفاده از دستگاه موقعيت ايموقع

 یه هاي از الیستگاه اقدام به نمونه بردارين ايت اولي درموقعیقاتيم تحقي پس از استقرار ت
 2/1ش ي روتنر با گنجای عمودیا با استفاده از بطري از آب درینمونه بردار. مختلف آب شد

  .تر صورت گرفتيل
 گراد نصب شده ی سانت درجه0-100 يیوه ايا با استفاده از دما سنج جيدرجه حرارت آب در

نمونه آب را به ظرف . دي گراد قرائت و ثبت گردی درجه سانت1/0 روتنر و با دقت ی بطریرو
 و P114 مدل Consertتال يجي  متر دpH یري هر نمونه با بكارگpHمخصوص انتقال داده و سپس 

 شده ثبت ینيش بيدر جداول پYSI33تال مدليجي سنج دی نمونه ها و با استفاده از شوریشور
 ی شده برای جمع آوریها نمونه ، aل ي و آلروفیبه منظور سنجش مواد مغذ). 3وستيپ(ديگرد

  .خ قرار گرفتي، در پودر یشگاه خشكيانتقال به آزما
  

   :یشگاهيات آزمايعمل
 

 یلي م5، به قطر ی پور و آاغذ صافیليف ميتر از هر نمونه با استفاده از قي لیلي م500ابتدا 
لتر يم فيزيون آربنات منيكرون با مكش پمپ خالء در مجاورت سوسپانسي م45/0ه متر و چشم
لتر شده هر نمونه ي از آب فی سی س250ز ي و نaل ي سنجش آلروفیلتر براي فیات رويشد، محتو

 یشگاه مرآز، برايخته و تا انتقال به آزمايره رنگ ري تی درون بطری سنجش مواد مغذیرا برا
  . قرار گرفتزر يانجماد درون فر

  
 : یشگاهي آزمایسنجش ها

No3)(تراتين
-:  

ق عبور نمونه از ستون يت از طريتريترات به نياء نيترات به روش احيزان نيسنجش م
نمونه در طول   ازو و قرائت جذبی  دیل آمپلكس رنگيوم و سنجش نمونه با توجه به تشكيآادم

  ).Strickland, 1989( نانومتر             صورت گرفت540موج 
  

No2 ( تيترين
- (:  

ن يك آميت با يتريه واآنش نيت بر پايتري نیت به روش سنجش فتومتريتريزان نيسنجش م
گر و قرائت جذب نمونه در طول ين ديك آميوم و ادامه واآنش و ي آمونیل ديك و تشكيآرومات
  ).Strickland, 1989( نانومتر صورت گرفت 540موج 

 
Po4 ( فسفات

-:(  
بدات يون ارتوفسفات با معرف موليك و واآنش يد اسكوربين فسفات به روش اسزايسنجش م

 882ـك و قـرائـت جـذب نـمونـه در طـول مـوج يبـدي فـسـفـومـولیل آمپلكس رنگيو تشك
 ).Strickland, 1989(نـانـومـتـر و مـحاسبـه غـلـظت نمـونـه صورت گرفت 

  
  : aليآلروف
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، در دو مرحله به آن استون افزوده و یج آن در آاغذ صاف و استخراaل ين آلروفيي تعیبرا
 نانومتر توسط دستگاه 663، 645، 630، 750 یسپس جذب نمونه ها در طول موج ها

  .ر بدست آمدياز رابطه ز  aل يزان آلروفين و ميياسپكتروفتومتر تع
630E 1/0 + 645E – 16/2- 663E 62/11 =ل يآلروفa 

 ,Ropme( باشندی مربوط میب جذب در طول موج هاي ظرا630E و663E ، 645 Eآه در آن 
1993.(  

ستگاهها، يها، ا هي در اليیايمي وشیكيزي فین پارامترهايانگين اختالف مييبه منظور تع
استفاده )  یتست توآ(طرفه  كيانس يز واريها، ماه ها و فصول مختلف، از آزمون آنال ترانسكت

  .ديگرد
 در یاديد بر واحد تالش صيزان صي با ميیايمي وشیكيزي فین ارتباط پارامترهايي تعیبرا

استفاده ) Pearson corellation(رسون ي پید معمول در منطقه از آزمون همبستگيدو روش ص
 .ديگرد

 
  :ج ينتا

لوگرم يآ254867زاني به میقين دوقاي تور پرسایزي بار تورر715در مجموع از تعداد         
 یل ميان تشكيرآبزيدرصدراسا2/16ان وين ماهيرددرصدسهم سا8/83دآهيدگرديص

لوگرم يآ23280زانيبه م)نيجل سارد(ی ساحلی تور محاصره ایزي بار تور ر31دادند،وازتعداد
 یل ميان تشكيرآبزيدرصدراسا6/12ان وين ماهيدرصدسهم سارد4/87دآهيدگرديد صيص

د بر واحد تالش يان صزيد و محاسبه ميب صين ترآيي تعیج حاصل براياز نتا). 1جدول(دادند
د تور ي از صی آه قبًال ذآر شد تعداد آمتریل مشكالتيبه دل. د استفاده شدين دو روش صيا

  . قرار گرفتیمورد بررس) نيجل سارد (ی ساحلیمحاصره ا
 شدند آه چهار گونه متعلق به يیان شناساين ماهي گونه از سارد5 جمعًا ین بررسيدر ا

 .S ی علمیها با نامهـا ن گــونهيا.  بودDussumieriaتعلق به جنس ك گونه ميو  Sardinellaجنس 
sindensis     ، S. gibbosa ، S. longiceps ، S. albella و D. acutaی فارسیب با نامهاي و به ترت 

ن ي، سارد) مومغ،لوجرینام محل(يین پهلو طالي، سارد) مومغ،لوجرینام محل(ن سنديسارد
ن يو سارد) آچه،گورغینام محل(دين سفي، سارد) ین هنديكو،ساردي آلینام محل(ی هندیروغن
ن وتور ي مجهز به تور پرسای باشند آه توسط شناورهایم) ی رزینام محل(ن آمانيرنگ

  .د شدنديدر منطقه جاسك ص) نيجل سارد (ی ساحلیمحاصره ا
  نين وجل سارديان درتورپرسايرآبزيان وساين ماهي ساردیدرصدوزن:1جدول

 ديروش ص
  ماه                                

81آبان81مهر81وريشهر81مرداد81ريت81خرداد81بهشتيارد81نيفرورد80اسفند80بهمن80دی80آذر80آبان   (kg)ديوزن ص 
درصد آل 

  ديص

 نيپرسا 2/16 5/49 5/24 5/13 2/86 8/0 5/14 1/36 16 2/0 1/0  4/0  8/16 41178 انيرآبزيسا

 8/83 5/50 5/75 5/86 8/13 2/99 5/85 9/63 84 8/99 9/99  6/99 2/83 213689 نيآل سارد

 نيجل سارد 6/12       6/16 1/0 3/71 2/0     2938 انيرآبزيسا

 4/87       4/83 9/99 7/28 8/99   100 20342 نيآل سارد
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  :نيد تور پرسايب صيترآ
 ین را در ماه هايدشده به روش تورپرسايان صيهن ماي ساردی و درصدوزنی اسام2جدول      

ان ين ماهين ساردي باشد از بیان مين ماهي گونه از سارد5ن جدول شامل يا. دهد یمختلف نشان م
 از یازطرف.ن سهم را به خود اختصاص داده استيشتري درصد، ب76/87با   S. sindensisز ين

 Liza،)گواف بزرگ(Anadontostoma chcundaِن،يان تورپرسايرآبزيدسايمجموع آل ص
sp.)زيگار(وArius sp.)ن سهم يشتري درصد ب89/17و73/26،49/22ب بايبه ترت)یگربه ماه

د در يب صين ترآييتع). 4وستيپ(ن به خــود اختصاص دادنديان تورپرسايرآبزيد ساين صيرادرب
 یمونه برا نی مقدورنبودوفقط مقداریادي صیق هاي به قایل عدم دسترسيبه دل1380 ماه ید
  . بدست آمدیست سنجيز
  ):نيجل سارد (ی ساحلید تور محاصره ايب صيترآ

  
 یدشده به روش تور محاصره ايان صين ماهي ساردی و درصدوزنی اسام3جدول   
ن ي گونه از سارد3ن جدول شامل يا. دهد ی مختلف نشان میرا در ماه ها)نيجل سارد  (یساحل
ن سهم را به يشتريدرصد، ب7/92با  S. sindensisز يان نين ماهين سارديباشد از ب.  باشدیان ميماه

 .Stolepherus spِن،يان جل سارديرآبزيد ساي از مجموع آل صیازطرف.خود اختصاص داده است
ب يبه ترت)یگربه ماه(.Arius spو)طالل (Rastrelliger kanagurta،)یآنچو(
ن به خــود يان جل سارديبزرآيدساين صين سهم رادربيشتريدرصد ب65/6و07/68،65/13با

 به یل عدم دسترسيبه دل1380 ماه ید در آذرماه وديب صين ترآييتع). 5وستيپ(اختصاص دادند
  .ن مقدورنبوديت جل سارديزبه خاطر عدم فعالين1381تاآبان1381 وازخردادیادي صیق هايقا
 

  )درصد01/0آمتراز:00/0(ن يد شده توسط تور پرسايان صين ماهي ساردیدرصدوزن: 2جدول
 

81آبان81مهر81وريشهر81مرداد81ريت81خرداد81بهشتيارد81نيفرورد80اسفند80بهمن80دی80آذر80آبان ماه
  (kg) نيدسارديوزن ص           

1204112075 1504 4300956419834 13719 7680316259704  1232612753  ینام علم  

وزن 
نيدسارديص

(kg)    

درصد 
ديآل ص

Sardinella  longicep 96/81  19/0 72/84 07/0 46/106/94 28/0  45/816047 51/7

Sardinella  sindensis94/9703/18 96 04/97 76/86 75/85 53/8972/99 33/9707/89187534 76/87

Sardinella  gibbosa19/0  4          330 15/0

Dussumieria  acuta03/0   00/0       00/0 5 00/0

Sardinella  albella84/100/0  77/2 28/15 16/13 78/3 4/5 47/10 66/248/29772 57/4

  
 

  ن يد شده توسط جل سارديان صين ماهي ساردیدرصدوزن: 3جدول
81آبان81مهر81وريشهر81مرداد81ريت81خرداد81بهشتيارد81نيفرورد80اسفند80بهمن80دی80آذر80آبان ماه

(kg) نيدسارديوزن ص           
             4630 11950 2900806     56  ینام علم  

وزن 
نيدسارديص

(kg)    

درصد 
ديآل ص

Sardinella  sindensis98     96 98 89 100             18855 7/92

Sardinella  gibbosa      4                   116 6/0 

Sardinella  albella2       2 11               1371 7/6 
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  :د بر واحد تالشيص
  

د يزان صيد مورد استفاده در منطقه جاسك براساس ميد بر واحد تالش دو روش صيص  
ك يانس يز واريج آزمون آنالينتا. محاسبه شدیان در هر بار تور اندازين ماهيسارد) لوگرميآ(

ن يچنن و هم يان تورپرساين ماهيد بر واحد تالش ساردين صينشان داد آه ب) یتست توآ(طرفه  
درفصول و ماه ) نيجل سارد(ی ساحلیان تور محاصره اين ماهيد بر واحد تالش ساردين صيب
ن آزمون معلوم آرد آه ي همیاز طرف). <P 05/0( وجود ندارد ی داری مختلف اختالف معنیها
 وجود ی دارین وفصل هااختالف معنيدرتور پرسا S. sindensisد بر واحد تالش گونه ين صيب

  ).4جدول ) (>05/0P(دارد
  

 .S د بر واحد تالشين صيانگين ميب) یتست توآ(ك طرفه  يانس يز واريج آزمون آنالينتا : 4جدول
sindensisن درفصول مختلفيتورپرسا  

 81تابستان  81بهار  80زمستان 80زيپائ فصل 
        80زيپائ

       NS  80زمستان
    NS  S  81بهار
   NS  NS  NS 81تابستان

  
S : دار استی درصد معن95نان ياطم طحاختالف در س .  

NS :ستي دارنی معنیاختالف آمار.  
  
  :نيد بر واحد تالش تور پرسايص
  

د ين روش صي ایبرا) یزيتورر/لوگرميآ(انين ماهيد بر واحد تالش سارديمتوسط ص  
ان ين ماهيد بر واحد تالش سارديزان صين ميشتريب.  بدست آمده استیزيلوگرم بر تورري آ299

لوگرم بر ي آ35زان ي به م1381زان در مرداد ماه ين مي و آمتر768زان ي به م1380دربهمن
 یبرا) یزيتورر/لوگرميآ (S. sindensisد بر واحد تالش يگرمتوسط صي دیازسو. بودیزيتورر

 د بر واحد تالشيزان صين ميشتريب.  بدست آمده استیزيلوگرم بر تورري آ262د ين روش صيا
S. sindensis31زان ي به م1381زان در مرداد ماه ين مي و آمتر737زان ي به م1380 دربهمن 

ن ي ایبرا) یزيتورر/لوگرميآ(انيرآبزيد بر واحد تالش سايمتوسط ص. بودیزيلوگرم بر تورريآ
د بر واحد تالش يزان صين ميشتريب.  بدست آمده استیزيلوگرم بر تورري آ58د يروش ص

زان ي به م1380،بهمن واسفند یزان در آذر،دين ميآمترو 276زاني به م1381ان درآبانيرآبزيسا
  ).2شكل( بودیزيلوگرم بر تورري آ1
  
  ):نيجل سارد (یساحل یتور محاصره ا د بر واحد تالشيص

د ين روش صي ایبرا) یزيتورر/لوگرميآ(ان ين ماهيد بر واحد تالش سارديمتوسط ص  
بهشت ماه ير واحد تالش در اردد بيزان صين ميشتريب.  بدست آمدیزيلوگرم بر تورريآ656

 بود یزيلوگرم بر تورري آ27زان ي به م1380ن آن در آبان ي و آمتر1543زان ي به م1381
ن ي ایبرا) یزيتورر/لوگرميآ (S. sindensisد بر واحد تالش يگرمتوسط صي دیازسو). 2شكل (

 .S واحد تالشد بر يزان صين ميشتريب.  بدست آمده استیزيلوگرم بر تورري آ608د يروش ص
sindensis27زان ي به م1380ن آن در آبان ي و آمتر1543زان ي به م1381بهشت ماه ي در ارد 

ن ي ایبرا) یزيتورر/لوگرميآ(انيرآبزيد بر واحد تالش سايمتوسط ص. بودیزيلوگرم بر تورريآ
د بر واحد تالش يزان صين ميشتريب.  بدست آمده استیزيلوگرم بر تورري آ96د يروش ص
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 1381ن ي وفرورد1380زان در بهمنين ميو آمتر307زاني به م1381بهشتيان درارديرآبزيسا
  ).3شكل( بودیزيلوگرم بر تورري آ1زان يبه م

  

  
  

  
  نيد برواحد تالش در تورپرسايمتوسط ماهانه ص: 2شكل

  
  

 نيد برواحد تالش درجل سارديمتوسط ماهانه ص: 3شكل
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  :یزيفصل تخم ر
  

ن آه ي فعال بود وبا توجه به این درتمام طول دوره بررسيد پرساي روش ص آهيیازآنجا  
 ی برای شدونظر به مشكالتی از سال انجام می خاصین فقط در ماههايد جل سارديروش ص
 ی بررسین پروژه، براين رودرايد وجود داشت،از اين روش صي در ای نمونه ماهیجمع آور

 .Sگونه .دي شدند استفاده گردید مين صيله تور پرساي آه به وسیاني از نمونه ماهیستي زیها
sindensisان وجود داشت و گونه ين ماهيد سارديب صي در تمام ماه ها در ترآی دوره بررسی ط

د وجود داشت يب صي سال در ترآی از ماه هایدر برخ S. albellaگونه .باشد یغالب در منطقه م
 ی شد تا در بررسین رو سعياز ا. ده شدندي دديب صي در ترآیها به صورت مقطع ر گونهيو سا

  . پرداخته شودS. albella و S. sindensis یها  به گونهیستي زیفاآتورها
 .S ی عدد ماه335 و تعداد S. sindensis ی عدد ماه1093 تعداد یدرطول دوره بررس  

albellaشاخص یاه آامل قرار گرفتند و با استفاده از وزن گناد و وزن میست سنجي  مورد ز ،
GSI) د و ين گرديين ماهانه آن تعيانگي محاسبه شد و می هر ماهیبرا) كينسبت گنادوسومات

 اوج یكي مشاهده شده 1381 درسالیزي دو اوج تخم رS. sindensis گونه یبرا.نمودار آن رسم شد
ر ماه همان سال ي برخوردار است در تیت آمتري آه از اهمیگريبهشت و دي در ماه اردیاصل
آزمون ).5شكل ( در خرداد ماه بدست آمد یزيك اوج تخم ري S. albella گونه ی، برا) 4شكل(بود

د برواحد ين صين بين و همچني جل ساردS. Sindensis د برواحد تالشين صيرسون بي پیهمبستگ
 را نشان ی داری معنیهمبستگ S. Sindensisكين بانسبت گنادوسوماتيتورپرسا S. Sindensisتالش 

  .<P) 05/0(دندا
  

  :یهم آور
 .S ماده ی عدد ماه163 و S. sindensis ماده ی عدد ماه490 تعداد ی بر رویدر بررس  

albella ماده ی عدد ماه27 و S. gibbosa ماده ی عدد ماه55 و S. longicepsب ي معلوم شدآه به ترت
ده ين مراحل رسيا بودند و 5 و 4 در مرحله يی تخمدانهای درصد از آنها دارا5 و22، 23، 31
ها  محاسبه شد  ن گونهي ای مطلق و نسبیآور هم.  قرار گرفتندی مورد بررسین هم آوريي تعیبرا

  ).5جدول (
 43136زان يمتر به م یلي م185 با طول آل S. sindensis مطلق بدست آمده در یآور حداآثر هم

متر به  یلي م134ل آل  با طوین ماهي همی و حداقل آن برا1381بهشت يعدد تخم در ماه ارد
  ).6شكل ( بود 1380 عدد تخم در ماه اسفند 5472زان يم
  
  
  

  د شده در منطقه جاسكيان صين ماهي و مطلق ساردی نسبیهم آور : 5جدول
  

ن يانگيمتعداد نام گونه
طول 

 )متر یليم(

ن يانگيم
 )گرم(وزن 

 مطلق یآور ن هميانگيم
 اريو انحراف مع

 ی نسبیآور ن هميانگيم
 اريحراف معو ان

S. sindensis  37  161  35  9607 ± 18366  182 ± 560  
S. albella 16  132  22   5444 ± 12679  280 ± 603   
S. gibbosa 6  161  37  2617 ± 9146    79 ± 251  
S.longiceps 2  210  97     650 ± 43253    60± 448  
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زان يمتر به م یلي م126 با طول آل S. albella ی ماهی مطلق برایآور حداآثر هم  
 139 با طول آل ین ماهي همی و  حداقل آن برا1381بهشت ي عدد تخم در ماه ارد21988

 S. gibbosa ی مطلق بدست آمده برایآور حداآثر هم.  عدد تخم بدست آمد5474زان يمتر به م یليم
ن يهم ی و حداقل آن برا1380 ی عدد تخم در ماه د13994زان يمتر به م یلي م165با طول آل 

 یاز طرفـ.  بـود1380 عدد تخم در ماه آبـان 6398زان يمتر و به م یلي م166 با طول آل یماه
 و 43712ب يمتر به ترت یلي م214 و 206 یها  با طولS. longiceps ی مطلق برایآور هـم

 .S  مطلق گونهیآور ارتباط طول آل با هم.  آمد  بدست1381بهشت ي تخم و در ماه ارد42794
sindensis ن ارتباط محاسبه يها ا ر گونهي سای برا ل آمبود نمونهي بدلی، از طرف)7شكل( بدست آمد

  .نشد
  :ینسبت جنس

 مختلف سال ی در ماه هاS. albella و S. sindensis یها  گونهی ماده به نر براینسبت جنس
 .S گونه یا بری مورد بررسیها تعداد نمونه.  نشان داده شده است6د آه در جدول ين گردييتع

sindensis عدد نر 552 عدد ماده و 619ن تعداد ي عدد آه از ا1171ن شد ييت آنها تعيآه جنس 
 .S گونه ی برای مورد بررسیها تعداد نمونه. بود12/1:1آنها ) ماده: نر    (یبودند و نسبت جنس

albellaعدد نر بودند و 171 عدد ماده و 164ن تعداد ي عدد آه از ا335ن شد ييت آنها تعي آه جنس 
 . بود1: 96/0آنها ) ماده: نر  (ینسبت جنس

 یها x2 مختلف سال متفاوت بود اما مقدار ی ماه هایط S. sindensis یمطالعه نسبت جنس
 05/0( را نشان دادیدار ی اختالف معن1381بهشت يو ارد1380محاسبه شده فقط در ماه آذر

(P< .را در سطح قابل انتظار یدار یتالف معن ماهه اخ13 دوره ی طیدر مجموع نسبت جنس 
 .<P) 05/0(نشان نداد) 1:1(

 ی هاx2 مختلف سال متفاوت بود اما مقدار یز در ماه هاي نS. albella ی مطالعه نسبت جنس
در مجموع . >P) 05/0( را نشان دادیدار ی اختالف معن1381ريمحاسبه شده شده فقط در ماه ت

 نشان نداد) 1:1( را در سطح قابل انتظار یدار یف معن ماهه اختال7 دوره ی طینسبت جنس
)05/0 (P>.  
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   مختلف ی در ماه هاS. sindensisك يرات نسبت گنادوسوماتييتغ : 4شكل 
  
  
  
  

  
  

   مختلف ی در ماه هاS. albellaك يرات نسبت گنادوسوماتييتغ : 5شكل
 
  
  

  
  

  
 
  

 ف مختلی در ماه هاS.sindensis ی نسبیآور هم : 6شكل
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  S. sindensis مطلق یآور ارتباط طول آل با هم : 7شكل
  
  

  
  

   مختلف سالیدر ماه ها S. albella) ب(و  S. sindensis)الف( ماده به نر در یرات نسبت جنسييتغ: 6جدول 
  

  آل 81بانآ 81مهر81وريشهر 81مرداد 81ريت 81خرداد81بهشتيارد81نيفرورد 80اسفند 80بهمن 80ید 80آذر 80آبان ماه

  619 46 59 7 30 63 52 57 60 57 34 58 59 37 تعدادماده
  552 32 61 6 17 57 69 24 60 62 26 59 35 44 تعدادنر

 112/1:1: 103/1:17/0: 186/0: 157/0: 33/1:19/0 1: 42/0 109/1:11:1: 19/1:159/1:002/1:176/0نسبت  ماده به نر

X2 6/0  *12/6 0  06/1  22/0  0  *44/13  38/2  3/0  6/3  08/0  04/0  52/2  83/3  

  )الف(
  آل 81آبان 81مهر81وريشهر 81مرداد 81ريت 81خرداد81بهشتيارد81نيفرورد 80اسفند 80بهمن 80ید 80آذر 80آبان ماه

  164 46   10 5 30 22 12           39 تعدادماده
  171 33   12 7 49 31 10           29 تعدادنر
 39/1:196/1:0 1: 183/0: 171/0: 161/0: 71/0 2/1:1     34/1:1ه به نرنسبت  ماد

X2  48/1       18/0  52/1  *54/4 28/0  18/0   14/2  14/0  

  )ب(
  . دار استیمعن05/0  باشداختالف در سطح  < 85/3X2اگر* 
  

LM50) در زمان بلوغیطول ماه :(  
ده ي مراحل رسیظر داشتن درصد فراوان و در نS. sindensis ی ماهی طولیبند با دسته  
 LM50 رسم شد آه طبق آن نمودار، طول در زمان بلوغ ی نموداری در هر آالس طولیبارور

  .ن شدييتع
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  LM50گونه ی برا S. sindensisل آمبود نمونه بالغ، يبه دل). 8شكل(متر بود  یلي م155برابربا
  یبرا

  .امدي  بدست نLM50ان ين ماهير سارديسا
 

 
 

  یدر زمان بلوغ جنس S. sindensis یطول ماه: 8كل ش
  

  : وزن–رابطه طول آل 
  

 به W=aLb يید شده براساس معادله نماين صي ساردیها رابطه طول آل با وزن آل گونه  
ب يد و ضرايل شد و نمودار آنها به طور مجزا رسم گرديه و تحلي تجزیطور جدا گانه ا

 .S یها  محاسبه طول و وزن گونهی تعداد مشاهدات برا).9شكل (ز بدست آمد ي آنها نیهمبستگ
sindensis ، S. albella   ، S. gibbosa و S. longicepsعدد بود89 و 118، 480، 1370ب ي به ترت  .  

  
  : طول آلیفراوان

  
 یها  طول آل گونهی شد و فراوانیبند  دستهیمتر یلي م5 یها  طول آل در آالسیها داده  
 .S گونه ی برای طولین فراواني محاسبه شد آه اوج ای طولیها  آالسیاد شده برين صيسارد

sindensisماهانهین طوليانگيم.  بود374 متر و به تعداد یلي م135-140 ی طولیها  در آالس  S. 
sindensisی م1381بهشتين گونه در ماه اردي این طوليانگي دهد آه حداآثر مینشان      م 

 یلي م130-135 ی طولیها  در آالسS. albella گونه ی برای طولیاوج فراوان). 10شكل(باشد
-155 ی طولیها   در آالسS. longiceps گونه ی برای طولیاوج فراوان.  بود285متر و به تعداد 

 یها  در آالسS. gibbosa گونه ی برای طولیاوج فراوان.  بود47 متر و به تعداد یلي م150
 .S یها  گــونهی بــرایتعــداد مشاهدات طــول.  بـــود28داد  متر و به تعیلي م130-135 یطــول

sindensis ، S. albella ،S. gibbosa و S. longicepsعدد بود205 و 140، 838، 3355ب ي به ترت  .
 148(، )62 و 185(ب ي ذآـر شده به ترتی گـونه هایحـداآـثر و حداقـل طـول مشاهـده شـده بـرا

  ).11شكل ( متر بودیليم) 141 و 214(، )123 و 167(، )78و 
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 .S و)12شكل (S. sindensis ی گونه های ماهانه برای طولیگر فراواني دیازسو
albella)دهدی مختلف نشان می ماه هاین دوگونه راطي ایروند رشدطول)13شكل  .  

  
  :ی طولیق محاسبه فراوانير از طري رشد و مرگ و میها برآورد پارامتر

  
 به ی مختلف نمونه برداری در ماه هاS. sindensis ی ماهی طولبا ورود اطالعات  

 و  ∞Lل ي رشد از قبین برنامه، پارامترهاي ایو اجرا II FISATیوتر در برنامه نرم افزاريآامپ
K محاسبه شد آه L∞   متر و ی سانت95/19  طول آل برابر با K برابر با (yr-1)9/1بود،مقدار  Ǿ 
  .بدست آمد5/5ن گونهي ایبرا

yr ( ر آل برابر بايب مرگ و ميضر  
yr( برابر با یعير طبيب مرگ و مي، ضر77/7) 1-

-1 (
yr( برابر با یادير صيب مرگ و مي و ضر94/2

 با یب بهره برداريضر.  بدست آمد83/4)1-
   . بود62/0ر آل بدست آمد آه برابر با ي و مرگ و میادير صياستفاده از نسبت مرگ و م

 طول آل برابر ∞Lز محاسبه شد آه ي نS. albella   گونهی   برا Kو ∞L  رشد یپارامترها
yr( برابر با K متر و ی سانت75/15با 

ب يضر.  بدست آمد6/6ن گونهي ای براǾ  بود، مقدار1/1) 1-
yr(ر آل برابربا يمرگ و م

yr( برابر با یعير طبيب مرگ و مي، ضر88/4) 1-
ب ي و ضر2/2) 1-

yr          ( برابر بایادير صيمرگ و م
 با استفاده از یب  بهره برداريضر.  بدست آمد68/2) 1-

  . بود55/0ر آل بدست آمد آه برابر با ي و مرگ و میادير صينسبت مرگ و م
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  د شدهيان صين ماهيارتباط طول آل با وزن آل سارد : 9شكل

  
  

  
  
  

   مختلفی  درماه هاS. sindensis طول آلار  ين وانحراف معيانگيم:10 شكل 
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S. Sindensis مختلفی درماه ها   ی طولیفراوان:12  شكل
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S.albella مختلفیدرماه ها ی طولیفراوان:13  شكل  
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  : آب يیايمي وشیكيزي فیج پارامترهاينتا
  

 20 متر و 10ر، مت5ستگاه، سطح، ي ا9 ترانسكت، 3( ماهانه ی نمونه بردار26در مجموع 
 aل ي، آلروف)ºC( آب ی، دما)گرم در هزار (ی شامل شوريیايمي وشیكيزي فیپارامترها) متر 

No3، )تريكروگرم در ليم(
No2،  )تريكرواتم گرم در ليم( -

Po4، )تريكرواتم گرم در ليم (-
- 

و ثبت شد،  متر محاسبه 20 متر و 10 متر ، 5 سطح، یه هاي از الpHو ) تريكرواتم گرم در ليم(
  . شدندی دسته بندیه نمونه برداريستگاه و الي حاصله بر اساس ماه، ترانسكت، ایداده ها
ه ها، ماه ها و فصول ي مورد مطالعه در ترانسكت ها، الیسه پارامترهاي و مقای بررسیبرا

 ج حاصل از آن در جداولياستفاده شده آه نتا) یتست توآ(ك طرفه  يانس يز واريمختلف از آنال
  .ده استي ارائه گرد7و6وستيپ

 آب ثبت شده در يیايمي وشیكيزي فیك طرفه نشان داد آه پارامترهايانس يز واريج آنالي    نتا
 ندارند ی داریچ گونه اختالف معني هی عمودیه بنديگانه از نظر ال  سهیترانسكت ها

)05/0P>.(  
د بر واحد تالش تور يزان صي با م آبيیايمي وشیكيزي فین پارامترهاي ارتباط بی بررسی     برا

د آه ياستفاده گرد)  Pearson corellation(رسون  ي پین از آزمون همبستگين و تور پرسايجل سارد
ن يد برواحد تالش ساردين صي دار بی معنی ازعدم وجود همبستگیج حاصل از آن حاآينتا
). <05/0P( باشدی آب ميیايمي وشیكيزي فین با پارامترهاين و تور پرسايان تور جل سارديماه

ن به ين و تور پرسايان درتور جل ساردين ماهيد برواحد تالش هرگونه از ساردي صیازطرف
 را نشان ی داری معنیز همبستگي آب نيیايمي وشیكيزي فیطور جداگانه با پارامترها

د گربه طور مجزا موري آب باهمديیايمي وشیكيزي فین پارامترهاي بیهمبستگ).<05/0P(نداد
  ).7جدول( قرار گرفتندیبررس
ن يد بر واحد تالش ساردين صي آب وهم چنيیايمي وشیكيزي فیر پارامترهاين ماهانه مقاديانگي  م
  .  آمده است15ن در شكلين و تور پرسايان تور جل سارديماه
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  آبيیايمي وشیكيزي فین پارامترهايرسون بي پیآزمون همبستگ: 7جدول 
 
  

                           پارامتر 

  
پارامتر

 فسفات تيترين تراتين aليآلروف pH یشور  آبیدما

               

  آبیدما               
         

        129/0 یب همبستگيضر
P.value 48/0        یشور 
        2 3           تعداد

       002/0 536/0٭٭ یب همبستگيضر

P.value 002/0 991/0       PH 
       33 32 تعداد

      -29/0 -094/0 -077/0 یب همبستگيضر

P.value 684/0 614/0 113/0      ليآلروفa 
      31 31 30 تعداد

     -26/0 155/0 -031/0 096/0 یب همبستگيضر

P.value 613/0 869/0 412/0 181/0     تراتين 
     28 30 30 30 دتعدا

    823/0٭٭ -341/0 125/0 -035/0 -099/0 یب همبستگيضر

P.value 602/0 855/0 51/0 076/0 0    تيترين 
    30 28 30 30 30 تعداد

   09/0 03/0 455/0٭ 001/0 044/0 101/0 یب همبستگيضر

P.value 596/0 818/0 997/0 015/0 874/0 636/0   فسفات 
   30 30 28 30 30 30 تعداد

  
  
  
  
  

 . دار استیدرصد معن01/0 درسطح یهمبستگ : ٭٭
  . دار استیدرصد معن05/0 درسطح یهمبستگ : *
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  : آب  یدما
  

در بهمن ºC 5/20ن شد آه از يي تعºC 05/26 آب در سواحل جاسك یر دماين مقاديانگيم
، یه سطحيال (1381 در مرداد ºC 5/32تا ) ني، ترانسكت جگ2ستگاه ي متر، ا10ه يال (1380

  .ر بوديمتغ) ج جاسكي، ترانسكت خل1ستگاه يا
زان ي آب در سواحل منطقه جاسك نشان داد آه میر دماي مقادیرات فصليي روند تغیبررس

شكل (شتر بوده است ير فصول بينسبت به سا) ºC 38/2 ± 92/29(ن پارامتر در فصل تابستان يا
14.(  

 یر دماين مقاديانگيسه ميك طرفه  در خصوص مقايانس يز واري آزمون آنالج حاصل ازينتا
  .وست ارائه شده استيو جداول مندرج در پ) 8(ن پارامتر در جدول ير ماه و فصل بر ايآب و تاث
 دار ی  ماه و فصل معنـیرهاين پارامتر در متغيزان ايج معلوم آرد آه اختالف ميـن نـتايا

اختالف NS:. داراستیدرصدمعن95نان ياختالف درسطح اطمP<).(:S 05/0(بود              
 ).ستي دارنیمعن

  
  مختلفی آب در ترانسكت هایانس دمايز واريج آزمون آنالينتا: 8جدول

  
 ريمتغ

 ترانسكت
 فصل ماه

  S S  ج جاسكيخل
 S S  یكبني

 S S  نيجگ
  

 دار ی مثبت معنـیتگهمبسpH آب وین دمايرسون معلوم آرد آه بي پی    آزمون همبستگ
)536/0R= (وجوددارد)01/0 P<) (7جدول.(  
 

   :یشور
 در p.p.t 36/34 محاسبه شد آه از p.p.t 8/37 منطقه جاسك ی در آب هایر شورين مقاديانگيم

 1380 در بهمن ماه p.p.t 77/42تا ) ني ترانسكت جگ2ستگاه ي، ایه سطحيال (1380بهمن ماه 
  .ر بوديمتغ) نيكت جگ، ترانس2ستگاهي، ایه سطحيال(

ن پارامتر در يزان اي در منطقه جاسك معلوم آرد آه میر شوري مقادیرات فصليي تغیبررس
  ).14شكل(شتر بود ير فصول بينسبت به سا) p.p.t 49/0 ± 04/38(فصل تابستان 

 یر شورين مقاديانگيسه ميك طرفه  در خصوص مقايانس يز واريج حاصل از آزمون آنالينتا
وست آورده شده يو جداول مندرج در پ ) 9(ن پارامتر در جدول يماه و فصل بر ار يو تاث
 دار ی ماه و فصل معنیرهاين پارامترها در متغيزان ايج معلوم آرد آه اختالف مين نتايا.است
  ).>P 05/0(بود

 
  مختلفی در ترانسكت هایانس شوريز واريج آزمون آنالينتا:  9جدول

 
 ريمتغ

 ترانسكت
 فصل ماه

  S S  ج جاسكيخل
 S NS  یكبني

 S S  نيجگ
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 آب يیايمي وشیكيزي فیر پارامترهاي و ساین شوريرسون نشان داد آه بي پی   آزمون همبستگ
  ).7جدول ) (<P 05/0( دار مشاهده نشدی معنیهمبستگ

  
pH:   

 در اسفند 15/7 محاسبه و ثبت شده است آه از 31/8 جاسك ی در آب هاpHر ين مقاديانگيم
 و یه سطحيال (1381 در مهر ماه 6/8تا ) ني ، ترانسكت جگ2ستگاه ي، ایه سطحيال (1381 ماه
 در منطقه pHر ي مقادیرات فصلييتغ.در نوسان بوده است) ني، ترانسكت جگ2و1ستگاه ي متر، ا5

ر فصول ينسبت به سا) 38/8 ±16/0(ن پارامتر در فصل تابستان يزان ايجاسك نشان داد آه م
  ).14شكل(شتر بود يب

 و pHر ين مقاديانگيسه ميك طرفه  در خصوص مقايانس يز واريج حاصل از آزمون آنالينتا
  .وست ارائه گرده استيو جداول  مندرج در پ ) 10(ن پارامتر در جدول  ير ماه و فصل بر ايتاث

  ماه و فصل در یرهاين پارامتر در متغيزان ايدهد آه اختالف ميج نشان مين نتايا
  ).>P 05/0( دار بود ی  مختلف معنیها ترانسكت

  مختلفیدر ترانسكت ها pH انسيز واريج آزمون آنالينتا  : 10جدول 
 

 ريمتغ
 ترانسكت

 فصل ماه

  S S  ج جاسكيخل
 S S  یكبني

 S S  نيجگ
  

 دار ی مثبت معنـی آب همبستگی و دماpHن يرسون نشان داد آه بي پیآزمون همبستگ
)536/0 =R (وجود دارد )01/0 P<)  (7جدول.(   

  
   :aل يآلروف
 بدست آمد آه حداقل µg/ Lit 25/1 سواحل منطقه جاسك ی در آب هاaل ير آلروفين مقاديانگيم

در خرداد ) ت دستگاه اسپكتروفتومتربودير محدوده حساسيعدد قرائت شده درز(µg/ Lit 00/0آن 
 20 و 10ه يال (1381ماه ور يشهر)ج جاسكي، ترانسكت خل3ستگاه ي متر، ا5ه يال (1381ماه 

 2 و1ستگاه ي و ا5ه سطح و ي ، ال1 دستگاه 5ه سطح و ين و الي، ترانسكت جگ3ستگاه يمتر، ا
وحد اآثر     ) ج جاسكي، ترانسكت خل3و2و1ستگاه ي متر، ا10 و 5ه سطح و ي و الیـكبنيترانسـكت 

µg/ Lit 5/105ه  ي و ال2ستگاه ي متر ا10ه سطح و يستگاه و الي ایه سطحيال (1380 ماه ی در د 
  .بود) ج جاسكي، ترانسكت خل3ستگاه ي متر ا10و

ن يزان اي در سواحل منطقه جاسك نشان داد آه مaل ير آلروفي مقادیرات فصليي تغیبررس
  ).14شكل (شتر بود ير فصول بينسبت به سا) µg/ Lit 91/2 ± 98/1(پارامتر در فصل بهار 

ر ين مقاديانگيسه ميك طرفه  در خصوص مقايانس يز واريج حاصل از آزمون آنالينتا
وست ارائه يو جداول مندرج در پ ) 11(ن پارامتر در جدول ير  ماه و فصل بر اي و تاثaل يآلروف
 ی  ماه و فـصل معـنیرهاين پارامتر در متغير ايج نشان داد آه اختالف مقادين نتايا.ده استيگرد

  ).>P 05/0(دار بود 
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  مختلف ی در ترانسكت هاaل يانس آلروفيز واريج آزمون آنالينتا : 11جدول
  

 ريمتغ
 ترانسكت

 فصل ماه

  S S  ج جاسكيخل
 S S  یكبني

 S S  نيجگ
  
  

Po4  وaل ين آلروفيرسون معلوم آرد آه بي پیآزمون همبستگ
 دار ی مثبت معنـی همبستگ-

)455/0=R(وجود دارد  ) 05/0 P<) (7جدول.(  
  
 
  :ترات ين

No3ر ي مقادنيانگيم
 محاسبـه و ثبـت شـد آه µatmg/Lit 87/2 سواحل منطقه جاسك ی در آب ها-

) ـج جاسـكي، ترانسـكـت خـلـ3سـتگـاهي، ایـه سـطحـيال(1380 در اسـفـنـد مـاه µatmg/Lit 01/0  از
در ) ني، ترانسكت جگ3ستگاهيمـتر، ا10هيال (1381بهشت ماه ي در اردµatmg/Lit 95/17تــا 

No3ر ي مقادیرات فصلييتغ. بودنوسان
ن پارامتر در فصل يزان اي در منطقه جاسك نشان داد آه م-

  ).14شكل(شتر بود ير فصول بينسبت به سا) µatmg/Lit 96/4 ±3/4(بهار
No3رين مقاديانگيسه ميك طرفه  در خصوص مقايانس يز واريج حاصل از آزمون آنالينتا

و   -
ن يا.وست ارائه شده استيو جداول مندرج در پ) 12(در جدول ن پارامتر ير ماه و فصل بر ايتاث
 05/0( دار بود ی  ماه و فـصل معـنیرهاين پارامتر در متغير ايج نشان داد آه اختالف مقادينتا
P<.(  

  
No3انس يز واريج آزمون آنالينتا : 12جدول

   مختلفیها  در ترانسكت-
  

 ريمتغ
 ترانسكت

 فصل ماه

  S S  ج جاسكيخل
 S S  یكبني

 S S  نيجگ
  
  

No3ن يرسون معلوم آرد آه بي پیآزمون همبستگ
No2 و -

 یمعن)  R = 823/0( مثبتی همبستگ-
   ).7جدول) (>P 01/0(دار وجود دارد
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  :ت يترين

No2ر ين مقاديانگيم
 محـاسبه و ثـبت شـد µatmg/Lit 97/2 سواحل منطقه جاسك ی درآب ها-

در ) ت دستگاه اسپكتروفتومتربودير محدوده حساسيرائت شده درزعدد ق (µatmg/Lit 00/0آـه از 
، ترانسكت 2ستگاه ي متر، ا5ه ين و الي، ترانسكت جگ2و1ستگاهيه سطح، ايال (1381خرداد ماه 

ج ي ترانسكت خل3ستگاه ي متر ا5ه ي و ال2ستگاه ي متر ا10ه ي و ال3و2ستگاه يه سطح اي و الیكبني
در ) ني، ترانسكت جگ3ستگاهيمتر، ا20ه يال (1381بهشت ماه ي در اردµatmg/Lit 97/2تا ) جاسك

  .نوسان بود
No2ـر ي مـقـادیـرات فصـلـيـيتغ

ن پـارامـتر در يـزان اي در منطقـه جاسك نشـان داد آه م-
  ).14شكل(شتر بود ير فصول بينسبت به سا) µatmg/Lit 7/0 ± 65/0(فصـل بهـار 

No2ر ين مقاديانگيسه ميك طرفه  در خصوص مقايانس يز واريج حاصل از آزمون آنالينتا
 و -

ن يا.وست ارائه شده استيو جداول مندرج در پ) 13(ن پارامتر در جدول ير ماه و فصل بر ايتاث
 مختلف یها   ماه و فصل در ترانسكتیرهاين پارامتر در متغيج معلوم آرد آه اختالف اينتا
  ).>05/0P( دار بود یمعن

  
   مختلف ی ها  درترانسكتNo2-انس يز واريج آنالي نتا :13جدول

  
 ريمتغ

 ترانسكت
 فصل ماه

  S S  ج جاسكيخل
 S S  یكبني

 S S  نيجگ
  

 دار ی مثبت معنـیهمبستگNo3 –  وNo2-نيرسون معلوم آرد آه بي پیآزمون همبستگ
)823/0R= ( وجوددارد)01/0 P<) (7جدول.(  
  

  :فسفات 
Po4ر ين مقاديانگيم

 محاسبه و ثبت شد آه از µatmg/Lit t25/0 سواحل منطقه جاسكیا درآب ه-
µatmg/Lit 00/0)در آبان ماه )  ت دستگاه اسپكتروفتومتربودير محدوده حساسيعدد قرائت شده درز

ج ي و خلیكبنين، ي جگی ها  ترانسكت3و2، 1ستگاه ي متر ا20 و 10 ، 5 سطح، یها هيال (1380
 یكبني، ترانسكت 3ستگاه ي متر ا5ه ي و ال2ستگاهيتر ، ا م10هيال (1380 ماه یو د) جاسك
بهشت يو ارد) ج جاسكي ترانسكت خل2ستگاه ي متر ا10 و 1ه ي و ال1ستگاه ي متر ا5ه ين اليهمچن
، 2ستگاهي متر ا10ه يال (1381و مهر ماه ) ني ، ترانسكت جگ1ستگاهيه سطح، ايال (1381ماه 

ج ي ترانسكت خل3ستگاه يه سطح اي و الیكبني ترانسكت 3ستگاه ي متر ا20ه ين و اليترانسكت جگ
تا ) ني ترانسكت جگ3ستگاه ي متر ا5ه ي و ال2و1ستگاه يه سطح ايال (1381و آبان ماه ) جاسك

µatmg/Lit 07/2 ر داشتييتغ) یكبني، ترانسكت 1ستگاه ي متر ا5ه يال (1381 در مرداد ماه.  
PO4ر ي مقادیرات فصـلييتغ

ن پارامتر در فصـل يزان ايـك معـلوم آـرد آه م در منـطقه جاس-
  ).14شكل(شتر بود ير فصول بينسبت به سا) µatmg/Lit) 56/0 ± 48/0(تابستـان 
Po4ر ين مقاديانگيسه ميك طرفه  در خصوص مقايانس يز واريج حاصل از آزمون آنالينتا

 و  -
  .ده استيوست ارائه گردي پو جداول مندرج در) 14(ن پارامتر در جدول ير ماه و فصل برايتاث

 یها   ماه و فصل در ترانسكتیرهاين پارامتر در متغيج نشان داد آه اختالف اين نتايا
  ).>P 05/0( دار بود یمختلف معن

Po4انس يز واريج آنالينتا : 14جدول
  مختلف ی ها  در ترانسكت-
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 ريمتغ

 ترانسكت
 فصل ماه

  S S  ج جاسكيخل
 S S  یكبني

 S S  نيجگ
 
Po4 نيرسون معلوم آرد آه بي پیمون همبستگآز

 دار ی مثبت معنـیهمبستگaلي وآلروف-
)455/0R= ( وجوددارد)05/0 P<) ( 7جدول.( 
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ل يبه دل( سه گانهیها   در ترانسكتيیايمي وشیكيزي فیار پارامترهاي و انحراف معین فصليانگيم: 14شكل 

 یدما1381وري نبودودرشهریامكان نمونه بردار1380رومردادي تیهان در ماهيا درمنطقه جگينامساعد بودن در
  ).ز هنگام انتقال به مرآز از دست رفتندينتها ني دماسنج ونوتریل خرابيآب به دل
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ن يد بر واحدتالش ساردي آب وصيیايمي وشیكيزي فین ماهانه پارامترهايانگير ميرات مقادييتغ:15شكل
   منطقه جاسكین درآب هاين وجل سارديان تورپرسايماه
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  :بحث
ان ين ماهيد انواع ساردياد در منطقه جاسك به صيعامله ص19 تعدادی دوره بررسیدرط

ن و ي مناطق جگیده مونسون ،عمدتا درآب هايادان تا قبل از شروع پدين صيا.مشغول بودند
و ) 1381 خرداد ماه( مونسونی موسمیت داشتند، با شروع فصل بادهاي جاسك فعالیج شرقيخل

 جاسك ، ادوات یج شرقين و خليژه در مناطق جگيا در منطقه شرق جاسك به وينامساعد شدن در
 در امان است ی موسمی از اثر بادهايیاي جاسك آه از نظر جغرافیج غربيد خود را به خليص

با  یان پرداختند و گاهين ماهيد ساردين منطقه به صي در ا1381ور ماه يانتقال دادند و تا شهر
 پرداختند، اما یدميز به صي جاسك نیج شرقيا در منطقه خليت دري وضعیمساعد شدن موقت

ادان از تور جل ين صيا. جاسك بودیج غربين دوره در منطقه خلي در ایاديت صيعمده فعال
ز حداآثر تا ين ني متر و ازتور پرسا4-5 آم عمق ساحل حداآثر تا عمق ین در آب هايسارد
  . آردندیان استفاده       مين ماهيد ساردي صی برای ساحلیب ها آی متر10-12عمق 
  
  :انين ماهيد سارديب صيترآ
  

ن غالب در منطقه ي به عنوان ساردS. sindesis گونه 3 و2ق با توجه به جداولين تحقيدر ا
در .  را به خود اختصاص دادندی بعدیان رتبه هاين ماهير سارديجاسك شناخته شد و سا

 به S. longiceps انجام شده در آشور عمان ی های از منطقه جاسك و بررسیبل  قیها یبررس
حجم  S. longiceps انجام شده نشان داد آه گونه ی هایبررس. عنوان گونه غالب شناخته شده است

ران ، يا (.دهيل ميان در منطقه جاسك را تشكين ماهيد ساردياز ص)  درصد90حدود  (یعمده ا
1367 .(S. longiceps باشد ی آشور عمان می و جنوبی مرآزیگونه غالب در آب ها )Randall, 

ز در آشـور عمـان را يان ريد  سطحزيبات صين ترآي از مهم تریكي S. longicepsگونه ). 1995
 S. fimbriata به همراه S. sindensis   و Albarwani et al., 1987 .(S. longiceps( دهد یل مـيتشكـ
دهند  یل مـيالت سند پاآستان تشـكي در طول ایريگي   آوچك ماهیق هاياد قيب عمده صيترآ

)Khatoon and Hussain, 1998.( 
) Scheffors) 1981 ی شود، از طرفیافت ميج فارس ي به ندرت در خلS. sindensisگونه 

 امارات ی در آب های صنعتی هاید آشتي از صیا  حجم عمده S. sindensisگزارش آرد آه 
  ).Van zailinge et al., 1993(ل داده است ي تشك1977 را در سال یربمتحده ع

  :د بر واحد تالشيص
  

ا مورد ي در درین تعداد ماهي تخمی است آه برای نسبیتيآم) CPUE(د بر واحد تالش يص
رات ييح تغي توضید بر واحد تالش براياز ص). Sparre et al., 1989(رد ي گیاستفاده قرار م

ـد بر واحـد يـسـه رونـد صيبا مقا). Biswas, 1993( توان استفاد آرد یره مي ذخیوانانه در فرايسال
ـن با ي درتـورجـل سـاردS. sindensisـد بر واحـد تـالش يژه صيان به وين ماهيتـالش سارد

د بر واحد تالش يرات صيي توان اظهار داشت آه تغی     مS. sindensis گونـه GSIـرات ييتغ
 .S گونه یزيـن احتماالمتأثر از مهاجرت تخم رين تـورجـل سـارداين ماهيسارد

Sindensisك ي نسبت گنادو سوماتیمنحن.باشد یمS. sindensis               )د ي صیومنحن)4شكل
، به )3شكل(ني تور جل سارد S. sindensisـد بر واحـد تـالش يان و صين ماهيبرواحد تالش سارد

 رسد،با ی آه به نظر      می دهدبه طوریش  مين گونه نماي درا رای مهاجرتین الگويوضوح ا
ن يان تور جل ساردين ماهيد برواحد تالش ساردي ،صS. sindensisك يش نسبت گنادو سوماتيافزا
  ی عامل موثرتریزي تخم ریدمهاجرت براي رسد آه شاین رو به نظر مياز ا.ابدي یش ميزافزاين

  . باشدیساحلان در منطقه ين ماهي حضور ایبرا
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دهد آه ينشان م) 8وستيپ( درمنطقه جاسكی دوره بررسیان طين ماهيدساردي روند صیبررس
د يش صي افزایازطرف). 1382،یديخورش(باشدي م1381بهشت يان دراردين ماهيداياوج ص

ان ين ماهيدسارديش صين بدنبال آن افزاين وهمچنيان تور جل ساردين ماهيبرواحد تالش سارد
 S. sindensis یزين دو با فصل تخم ري ایوهمزمان1381بهشت ماهيژه دراردي به ودر فصل بهار

ان ين ماهير اي ذخای برای تواند خطری منطقه جاسك، احتماال میبه عنوان گونه غالب آبها
 1380اسفند(ن يان تور پرساين ماهيد بر واحد تالش سارديزان صي میروند آاهش. محسوب شود

ن دوره ـ احتماال به ير آرد آه بافعال شدن تورجل دراين گونه تعبي ا توانیرام) 1380 خرداد–
زان آاربرد ي ـ  ازمیزي تخم ری برایان به منطقه ساحلين ماهي ساردیك شدن گله هايخاطر نزد
 توان به ین را احتماًال ميد بر واحد تالش تور پرسايرات صييتغ.  شودین آاسته ميتورپرسا
  .  ان هم ربط دادين ماهي ساردیا براا و فراهم شدن غذيتالطم در

 یالگو.  باشدیان در طول سال مين ماهي ساردین آننده پراآنش محليي      مهاجرت عامل تع
 یزي غذا، تخم ری سواحل آم عمق در هنگام فراوانیان شامل مهاجرت به آب هايمهاجرت ماه

 Pet et( باشد ی میزي تخم رق بعد ازي عمی و بازگشت به آب های ساحلیده در آب هايان رسيماه
al., 1997 .(ر دوره يز احتماال تحت تاثيان در منطقه جاسك نين ماهيد ساردي صی روش ها يیآارا
 . باشدیان       مين ماهي ایمهاجرت

 
  
 :یزين فصل تخم رييتع
  

ن شاخص گناد و يانگيرات ميي تغیري بر اساس اندازه گیك ماهي ید مثليت توليفعال
ا شاخص يك ينسبت گناد و سومات). Pet et al., 1997( شود ین مييا  ن بالغ تعيماه) GSI(كيسومات
 ,Biswas(ك گونه است ي یزين فصل تخم ريي تعی برایمي روش مستقی جنسیدگيرس

 دوره ی در طS. sindensisگونه ) GSI(ك يب گنادوسوماتيرات ضرييمطالعه روند تغ).1993
از .  مشاهده شد1381بهشت ي در فصل بهار و در اردGSI ن مقداريشتري نشان داد آه بیبررس

ك ين يعالوه بر ا. دهد ی میبهشت ماه روي در اردیزيتوان گفت آه احتماًال اوج تخم ر ین رو ميا
  ).4شكل ( گردد یر ماه مشاهده ميز در تياوج آوتاه ن
 در خرداد ی گردد آه اولین گونه مشاهده مي اGSIرات يي در تغی دو آاهش ناگهانیاز طرف

ن آاهش ها به خاطر آمبود نمونه يا.  شودیده مي د1381ور ماه ي در شهریگري و د1381ماه 
 گونهGSIرات يي باشدو احتماًال نمودار تغیدميان به منطقه صين ماهيدساردي جدیاورود گله هايو

S. sindensis4شكل(ن ادامه داردي به صورت خط چ.(  
 مشاهده 1381 در خرداد ماه یزيك اوج تخم ري S. albella  گونهGSIرات ييدر مطالعه روند تغ

 توان در یان نمين ماهيد سارديب صين گونه در ترآيل عدم حضورمداوم اين حال به دليشد با ا
 Long hurstبنا به اظهارات ).  5شكل ( آردین گونه اظهار نظر قطعي ایزيمورد فصل تخم ر

and Pauly) 1987 (ده از ژوئن ي رسیان بالغ با گنادهاي ماهني ساردیت هايحرآت جمع)ر يت
در . آنند ی میزيان بالفاصله شروع  به تخم رين ماهي شود و ایبه طرف ساحل آغاز م)ماه

ن مارس تا ي ساردی گونه های برایزيج فارس، دوره تخم ري صورت گرفته در خلی هایبررس
ك دوره ده يدر . بدست آمده است) ادبهشت تا خرديارد(و مه تا ژوئن )  نياسفند تا فرورد(ل يآور

 .S گونـه یزيـج فـارس معلـوم شـده است آـه فصـل تخم ري انجام شـده در خـلی هایماه از بررس
sindensis( باشد          یم) ريت(ان ژوئن يتا پا) نيفرورد(ل ي از اواسط آورVan Zailinge et al., 

 یسوار(بدست آمده است )  خرداد-بهشت يارد(ن ن گونه در ماه مه تا ژوئي ایبلوغ جنس). 1993
  ).1361و محمد پور ،
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 و Van Zailinge با اظهارات S. sindensis گونه یزيق در مورد فصل تخم رين تحقيج اينتا
 ی رو1992 آه در سال يی هایدر بررس. و احمد پورمطابقت داردین سواريهمكاران هم چن

الت سند پاآستان ي حرا سواحل ایاطق جنگل ها منیان در آب هاين ماهيپراآنش تخم سارد
ه يل و ژانوي مارس، آوری درصد از تخم ها در ماه ها22/17د آه يصورت گرفت معلوم گرد

 ی درصد در ماه ها8/48 حراویبهشت درون مناطق      جنگل هاين و اردياسفند، فرورد(
افت شدند ي آزاد یف آب ها حرا بطریرون از مناطق جنگل هايب) آبان و آذر(نوامبر و دسامبر 

)Khatoon and Hussain, 1998.(  
ان بالغ ي دهد آه ماهی در آشور عمان نشان می هندین روغني گناد ساردیدگي مطالعات رس
ن ي ایو در منطقه جنوب) آبان و آذر(  نوامبر و دسامبر ین آشور در ماه هاي ایدر منطقه مرآز

تفاوت در فصل . د شده انديص) وري شهر-رداد م( تا اگوست ی ژوالیآشور در      ماه ها
ن ي اید مثلي تواند مربوط به اختالف فصل دوره تولی مGSI گنادها و شاخص ی جنسیدگيرس

  ).Albarwani et al., 1987(گونه در مناطق مختلف باشد            
      Alheit) 1989 (یدارا اني شگ ماهیري گرمسی از گونه هایاريدارد آه بس یاظهار م 
 Armstrong and Sheltonن يهمچن.  باشندیم) Multiple spawners (ی چند مرحله ایزيتخم ر

ر آنها يد باشد زي آوتاه عمر مفی گونه هاید براي بای چند مرحله ایزير افتند آه تخميدر) 1990(
در .نديدار حفظ نماي ناپایط هايت خود را در محي جمعیداريزان پاي می سازد تا حدودیرا قادر م

د تخم سه گونه از شگ ي و تولید مثلي تولیست شناسي زی رو1993 آه در سال يی هایبررس
 آنها یزيش تخم ري افزایانوس آرام صورت گرفت معلوم شد آه دوره هايان مناطق حاره اقيماه
ن ي ایزيت تخم ريست ندارد بلكه فعاليط زي محیكيزيط في شرایرات فصليي با تغیچ ارتباطيه

د ي تولین استراتژيهمچن.  وابسته استيی قابل دسترس و اندوخته غذایره انرژي به ذخانيماه
 یان وابستگين ماهيد ايزان نسل جدي آنها است و مید مثليت تولين گونه ها ضامن موفقي ایمثل
افتند در يدر) 1986( و همكاران     Parishنيهم چن..د شده داردي تولیها  به نرخ بقاء تخمكیاديز

، زمان ید مثلي تولی به مدت زندگید بستگي دارند، تولی چند مرحله ایزي آه تخم ريی هاگونه
 ی روی اثرات مهمیزي مدت تخم ریت ها دارد، از طرفي ها و ساختار تخم جمعیزين تخم ريب

 یري آوتاه عمر مناطق گرمسیان بالغ گونه هاي ماهید مثليرات تولييد تخم دارد و تغيل توليپتانس
) Recruitment(د ي نسل جدی رویع هستند اثرات مهمي آوتاه و رشد سری مرحله الرویآه دارا

  ).Milton et al., 1994 (آنها دارد    
  
   :یهم آور
  

 توان مشاهده آرد آه یم ) 6شكل( مطلق یزان هم آوريو م) 4شكل  (GSIسه نمودار يبا مقا
 توان یجه ميدر نت.  رسدیداآثر مز به حي نS.sindensis ی، هم آوریزيهمزمان با فصل تخم ر

 .S.  وجود داردیزي و اوج تخم ریزان هم آورين مي بیمياظهار داشت آه احتماًال رابطه مستق
longiceps  5جدول(ان منطقه جاسك استين ماهين ساردي در بین هم آوريشتري بیدارا.(  

Alheit) 1989 (دارد آه خانواده یاظهار م Clupeoideaو یدر هم آور یاديرات زيي تغ 
 عدد تخم 108000 تا 8000 ني بS. longiceps ی هم آور.(Milton,et al.,1994)اندازه تخم دارند

ابد ي یش ميز افزاي نیش طول ماهي با افزایآور  آند آه همیر ميي آشور عمان تغیدر آب ها
)Albarwani, 1987.(  

Bagenal   و Braum) 1968 (آماده رها شدن یتعداد تخم ها یعني ی دارند آه هم آوریاظهار م 
ن گونه ها متفاوت است و وابسته به سن، ي بیهم آور.  استیزيش از تخم ري ماده پیدر ماه

 ).Biswas , 1993( بـاشـد یمـ....  و یطيط محـيطول ، وزن، شرا
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  : ینسبت جنس
تالف   نشان داد آه در مجموع اخS. albella و S. sindensis در گونه یمطالعه نسبت جنس

 یزي آه اوج تخم ريیاز آنجا). >05/0P(وجود ندارد ) 1:1( در سطح قابل انتظار ی داریمعن
 دار ی رسد وجود اختالف معنی بدست آمد به نظر م1381بهشت ي در ماه اردS. sindensisگونه 

 ین وجود اختالف معنيوهم چن1380 وآذرماه1381بهشت ي در ماه اردS. sindensis ینسبت جنس
ن گونه ي اید مثلي تولی ارتباط با رفتارهای، احتماًال ب1381رماهي در تS. albella یسبت جنسدار ن

  . نباشدیزيدر فصل تخم ر
شتر از نر ي بیلي خS. sindensis قبل از آن،  نسبت ماده هادر ی و ماه های در دوران بارور

ر نابالغ بود يگر ذخايد ی رسد اما در دوره های درصد م80 تا 50 به ین نسبت گاهيها است و ا
 .S گونه ی جنسیبررس).1361 و محمد پور، یسوار( باشد ی مشخص نمی نسبت جنسیو دارا

longiceps دهد ین گونه نشان نمين نر و ماده اي را بی داریز اختالف معنيدر آشور عمان ن 
)Albarwani, 1987.(  
  

  ): LM50 (یطول بلوغ ماه
  

 .Sن گونه ي ساردیدر نمونه ها) 5 و 4مراحل(  مراحل بلوغیطول ی         با استفاده از فراوان
sindensisگونه مورد نظر ین طول برايا. افتي در زمان بلوغ دست ی توان به طول ماهی  م 

ن طول در منطقه جاسك ي ماده در اS. sindensis متر بدست آمد آه نشان دهنده بلوغ یلي م155
 140ن گونه ي ایبرا) د شده انديان صي درصد ماه50 آه یطول (LC50 یاز طرف). 8شكل(است
 ی در اندازه هاS. sindensis یبر اساس محاسبات انجام شده در مورد فراوان.  متر بدست آمدیليم
د ي صید مورد استفاده برايجه گرفت آه ابزار صي توان نتی، میشتر و آمتر از طول بلوغ ماهيب
  . ستيد آن مناسب ني صی بود آه برايی چشمه هاین گونه دارايا

 در S. sindensis یج فارس معلوم آرد آه ماهي عمان و خلیايدر در) 1981(مـطالـعـات فـائو 
 ی بـراLM50ر يمقاد).1361 و محمد پور، یسوار( متر طول دارد ی سانت11-15 یدوره بارور

 3/11 و 8/12، 14ب ين به تـرتيـپيلـي فی در آب هاS. albella و S. longiceps ، S. fimbriataگونه 
  ).Aripin and Showers, 2000( متر بدست آمد        یسانت

  
  

  : وزن–رابطه طول آل 
د شده در منطقه جاسك محاسبه ين صي ساردیها  گونهی  رابطه طول آل و با وزن آل برا

  شودیـده مـيهمانطور آه در شكـل د. برقرار استيین دو پارامتر رابطه نماين ايب). 9شكل(شد
 از طول حدود S. albella مـتر به باال و در یـلي م120 از طـول حـدود S. sindensisدر         

توان بدست آمده در معادله ارتباط طول با .  داردیشتريش بي متر به باال وزن افزایلي م110
 S. longicepsن توان در ي باشند ای مS. albella  855/2 و در S. sindensis934/2 وزن در 
 آه 3ك به ي بدست آمده نزدیتوان ها.  بود208/3به مقدار  S. gibbosa و در 169/3برابربا

  . باشندیك است، ميزومتريمعرف رشد ا
 Sparre 1993( و همكاران ( وBiswas) 1993 (ان ين طول و وزن ماهيان داشتند آه بيب
ـج فـارس مقـدار ي خلی در شمـال غـرب1981مطالعات فائو در سال . برقرار استيیرابطه نما

 متر با ی سانت11-14ن ي بی گونه های براS. sindensis 05/3 تـوان را در رابـطه طـول بـا وزن
  5-8 یها  گونهی برا421/3ج فارس ي خلین توان در جنوب شرقيو ا% 92 یب همبستگيضر
 توان مقدار). 1361 و محمد پور یسوار.(بدست آمد% 89 یب همبستگي متر با ضرین سانتيب
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 بدست آمد 164/3 هندوستان ی در سواحل غربS. longicepsرا در رابطه طول با وزن گونه 
)Annigeri et al., 1992.(  

ن روابط ي ثابت نگه دارد و ای تواند شكل بدن خود را در طول دوران زندگی معموًال نمیماه
ان يب) 1982 (Dasguptaو ) Sinha) 1973( ،Kaur) 1981. ممكن است خارج از معادالت باشد

ط ي، شرایطيست محي توان به نوسانات عوامل زیرات ميين تغيل ايداشتند آه از جمله دال
ست يط زيط محيشرفت گنادها و شرايت، پي نمونه، جنسی در زمان جمع آوری ماهیولوژيزيف

  .اشندر گذار بين مقدار طول تاثيي توانند در تعین عوامل ميا). Biswas, 1993( اشاره آرد یماه
  
  : طول آلیفراوان

  
د شده و در منطقه جاسك در شكل ين صي ساردی گونه های طول آل برایع فراواني       توز

با توجه به .ر بودي متر متغیلي م62-185ن يبS. sindensis ق طولين تحقيدر ا. نشان داده است11
 ی، م)10شكل( رسدیبهشت به حداآثر خودميدر ماه اردS. sindensisن طول آل  يانگينكه ميا

 آاهش یازطرف. ن گونه مناسب استيد اي صین ماه براي، ایتوان اظهار داشت از نظر اقتصاد
 ین گونه مربوط ميد اي نسل جدی طولیاحتماال به اندازه ها1381ن طول در مرداد ماه يانگيم

  . باشد
بهشت ماه يددهدآه تاارينشان م S. sindensis ماهانه ی طولی  روند فراوانی بررسیازطرف

افت ي بزرگتر ی طولیان با آالس هاي است، ماهین ماهي ایزيآه همزمان با اوج تخم ر1381
 آه در ی داشته به طوریر نزولين روند سي بعد ایاما در      ماه ها. شوندیم

ن آاهش  مربوط به ي شود،آه احتماال ایده مين آاهش ديبه وضوح ا1381ورومهريمرداد،شهر
  ی برای طولی فراوانی ماهانه داده هایوستگيرغم عدم پيعل).12شكل( باشندیمديان نسل جديماه

S. albella 13شكل( تواند رخ دهدیز    مين گونه ني ای براین موضوعي، احتماالچن .(  
 متر در ی سانت5-19ن ين گونه بيد آه طول ايمعلوم گرد) 1981( بر اساس مطالعات فائو 

د ي صی هایج فارس ماهي خلیدر قسمت جنـوب شرق. استر ي عمان متغیايج فارس و دريخل
ان آوچك با ي متر بوده اند ماهی سانت9-14ن ي طول بیدارا)  آبان–مهر (شده در اآتبر تا نوامبر 

 متر ی سانت15-18ان بزرگ يدند ماهيت گرديرؤ) خرداد( متر در ماه ژوئن ی سانت5-8طول 
د شدند، يج فارس ناپدي خلیرتر از آن در جنوب شرقيدار گشته و ديپد) آذر(تنها در ماه دسامبر 

 و محمد پور، یسوار(هم گزارش شده است ) خرداد( عمان حضور آنها تا ماه ژوئن یايدر در
ن يپي در فلS. fimbriataو  S. longiceps  ، S. albella ی گونه های آه بر رویا در مطالعه).1361

 Aripin and(ن طول را داشتند ي آمترS. albella ن طول ويشتريبS. longiceps صورت گرفت گونه
Showers, 2000.(  

 باشد                ی متر می سانت21 برابر با ی در اندونزS. longiceps  گونهی حداآثر طول مشاهده شده برا
)Pet et al., 1997.(21ش از ي سواحل غرب هندوستان بی در آب هاین ماهي ایحداآثر طول برا 

  ).Annigeri et al., 1992(هم مشاهده شده است  متر یسانت
  :ري رشد و مرگ و میفاآتورها

  
 طول آل ∞L در منطقه جاسك برآورد شد آه S. albella   گونهی   برا Kو ∞L  رشد یپارامترها
yr( برابر با K متر و ی سانت75/15برابر با 

 بدست 6/6ن گونهي ای براǾ  بود، مقدار1/1) 1-
yr(ب ي گونه به ترتی براǾ  و ∞Lو  Kن يپيلي در فS. albella رشد گونه یرهامطالعه پارامت.آمد

-1 (
ن ي ای را براǾ  و ∞Lو  K ريمقاد) Pauly) 1978 یاز طرف.  بدست آمد5/6وcm 2/20 و 6/1

yr( بيگونه در هند به ترت
). Apirin and Showers, 2000(بدست آورد 1/6 وcm 4/18 و 34/1) 1-

  ).رنده محاسبه شده استتوسط نگاǾ ريمقاد(
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كســـان در ي یها گـــونه.  بدست آمدیر مشابهير مطالعات مقادي و ساین بررسي اǾ برآورد 
 Ǿی دارایعني دارند،(Overall growth performance) یكســـاني رشــد یهمـــه جــا، عملكـــردها

ان در محدوده ين ماهيسارد یتي جمعیپارامترها). Gayanilo and Pauly, 1997( هستندی مشابهیها
 ). Van Zailinge et al.,1995(پراآنش آنها ثابت است

 در S. sindensis رشد گونه ینه پارامترهاي در زمیچ گونه اطالعاتينكه هيل اي بدلیاز طرف
ان جنس ين ماهي ساردیر گونه هاي سایستيامد و به لحاظ تشابهات زير نقاط جهان بدست نيسا

Sardinellaر يمقاد.شود ین گونه ها ذآر مي رشد ای مربوط به پارامترها اطالعاتK و L∞ی برا 
yr(ب ي هند به ترتی در سواحل غربS. longicepsگونه 

از .  متر بدست آمدیلي م221 و 75/0) 1-
yr(ن گونه ي ای را برا∞L و Kر يمقاد) Antony kaja )1972 یطرف

 متر و یلي م8/209 و 6/0) 1-
Banerji) 1973 (بير را به ترتيمقادن يا  )yr

 Annigeri( متر بدست آوردند یلي م207 و 53/0) 1-
et al., 1992.( 
yr(ب  ين به ترتيپيلي فی در آب هاS. Fimbriata گونه ی برا∞L و Kر ي مقاد

 5/22 و 75/0) 1-
 .D گونه ی  برا∞L و K ري مقادیاز طرف). Aripin and Showers, 2000( متر بدست آمد یسانت

acuta در منطقه Mondapamب ي هندوستان به ترت)yr
 Nair( متر بدست آمد یلي م191 و 21/0) 1-

et al., 1991.(  
ن ذآر ي ساردیر گونه هاي در منطقه جاسك نسبت به ساS. sindensis رسد آه گونه یبه نظر م
yr(یب رشد باالتريشده از ضر

-1 (9/1 K=برخوردار است .  
ر يو مرگ و م )M  (یعير طبيو مرگ و م) Z ( آل ريب مرگ و ميق ضراين تحقيدر ا

ن يا.  بدست آمدS. sindensis و S. albella ی گونه های برایع فراوانياز روش توز) F (یاديص
ر ي انجام شده مقادSardinellaگر جنس ي دی گونه های آه رویقات مشابهيپارامترها نسبت به تحق

ا اختالف ي یات گونه ايد به خاطر خصوصي شان اختالفي دهد آه البته ای را نشان میشتريب
  .ن گونه ها باشدي  ایطيط محيشرا

 ی بـرا62/0یب بهره برداريدهد آه ضرينشان م) E (یب بـهـره بـرداري      مـحـاسـبه ضـر
ش از ي بـS. albella گونـه ی برا55/0 یب بهره برداري  و ضرS. sindensisگـونـه           

 .است5/0
 در منطقه جاسك نشان S. albella و S. sindensisر در دو گونه ي مرگ و میرامترهاسه پاي مقا
 .S در گونه یب بهره برداري و ضریعير طبي، مرگ و میادير صيب مرگ و ميدهد آه ضرايم

sindensisنسبت به  
S. albellaشتر استي ب. 

yr(بين به ترتيپيلي فیدر آب ها S. albella  گونهیبراE وZ ،F، Mبيضرا
-1 (1/6،  )yr

-1 (48/3،)yr
-

yr(بيبه ترت S. longiceps گونه یب براين ضراي ایاز طرف. بدست آمد./57، 62/2)1
-1 (65/3،)yr

-

1(97/1،)yr
yr(ـب ي به تـرتS. fimbriata گونه ی و برا54/0 و 68/1) 1-

-1 (23/4 ،)yr
-1 (63/2 ،)yr

-1 (
 .S  گونهی براE و Z ،F ،Mب يضرا). Aripin and Showers, 2000 (        بدست آمد62/0 و6/1

longicepsـبيدر سواحل هندوسـتان بـه ترت )yr
-1 (23/2 ،)yr

-1 (93/0 ،)yr
  بدست آمد41/0 و3/1) 1-

)Annigeri et al., 1992.(  
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 :  آبيیايمي وشیكيزي فیها یبررس
 

 از یري بهره گ و بای منطقه مورد بررسیكي و اآولوژیطيست محيط زيبمنظور شناخت شرا
ن ي ارتباط این بررسيان و همچنيات آبزي در چرخه حیطيط محير شرايعلم آمار در روند تاث

ز در ي نيیايمي وشیكيزيط فين، شراي تور جل و ساردیاديد بر واحد تالش صيزان صيط با ميشرا
از  یكي.  شده در منطقه جاسك بطور ماهانه مورد مطالعه قرار گرفتینيش بي پیستگاههايا
 یرير پذييان تغين ماهير اين است آه ذخايان اين ماهي ساردیاديدو صي مهم صی هایژگيو
ن يم بي، به خاطر ارتباط مستقینيش بير قابل پي غیرير پذيين تغيعت دارند و ايطب لهي به وسیاديز
 ی و جانوریاهي گیان از پالنكتونهاين ماهي آه ايیاز آنجا.  دهدی رخ میست و ماهيط زيمح
ان ين ماهي ای فراوانی رویار بزرگيتوانند اثرات بس ید ميرات در مناطق توليي آنند تغیه ميذتغ

  ) .Pet et al. 1997(بگذارند 
 یم روي ممكن است بصورت مستقیه ايط تغذيژن محلول و شرايل دما، اآسي از قبی عوامل

  .)Cole and Mcglade, 1998(ر بگذارنديان تاثين ماهيت جوان ايپراآنش جمع
 

  :درجه حرارت
در بهمن ºC 5/20ن شد آه از يي تعºC 05/26 آب در سواحل جاسك یر دماين مقاديانگيم

 دار در ی وجود اختالف معنی آماریبررس. ر بودي متغ1381 در مرداد ºC 5/32 تا 1380
 در یاز طرف) . >P 05/0(دهدي را نشان مین سه ترانسكت مورد بررسيفصول مختلف ب

 05/0(دهدي دار را نشان میگر  اختالف معنين فصل زمستان با سه فصل دين بيترانسكت جگ
P<.(  
ن ترانسكت و ارتباط ي ايیايت جغرافين  استنباط نمود با توجه به موقعي توان چنین رو مياز ا
گر ي دار در فصل زمستان با سه فصل دی آزاد، وجود رابطه معنین منطقه با آب هايشتر ايب

اما با . باشد ین اختالف ميجاد اي عمان بوده  آه عامل ایاي دری آب هایان وروديمتاثر از جر
 و با لحاظ نمودن ی درجه حرارت در سه ترانسكت مورد بررسیر فصلين مقاديانگيتوجه به م
 ی ترانسكت های فصلین هايانگير اختالف مين ، مقادي ترانسكت  جگین فصليانگياختالف م

 منطقه ی توان از آن صرفنظر نمود و درجه حرارت فصلی است آه می به گونه ایمورد بررس
  . را همگن در نظر گرفتی محدوده مورد بررسی نمود و آب هایكسان تلقي را یمورد بررس
 شود آه گرم یژه آب سبب مي ویست و لذا باال بودن گرماي نی خوبی گرما هادیآب برا

ن عامل اختالف درجه ياساس همبر . رديگ ی صورت می به آنديیاي دریشدن و سرد شدن آب ها
 اختالف ساالنه آن ی گراد نبوده وگاهی درجه سانت1ش از يانوس ها بيحرارت متوسط روزانه اق

 یاهايرات درجه حرارت دري باشد، اما تغی گراد در زمان می درجه سانت10 تا 5ن يز بين
 حرارت شبانه  اختالف درجهیشتر بوده و گاهي آم عمق بی ساحلیج ها و آب هاي، خلیداخل
، یفاطم( رسد یز مي گراد نی درجه سانت10 به ی آم عمق و مناطق جزر و مدی آب هایروز

1378.(  
  

   :یشور
 در p.p.t 36/34 محاسبه شد آه از p.p.t 8/37 منطقه جاسك ی در آب هایر شورين مقاديانگيم

 نشان ین بررسيازاج حاصل ينتا.ر بودي متغ1380 در بهمن ماه p.p.t 77/42 تا 1380بهمن ماه 
 باشد هر یكسان ميبًا ي تقریرات  اندآييستگاهها با تغي  در تمام ای شوریع فصليدهد آه توزيم

رات ييابد و ممكن است تغي یم از سطح به عمق آاهش ميار ماليب بسيك شي با یچند آه شور
ع ي توز روندیا رخ دهد آه در بررسي از اجزاء آب دریله   بعضي دار به وسیآوچك و معن

  . باشدیرات قابل اغماض ميين تغيج حاصل اي و با توجه به نتایشور
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ن ين و همچنيز در منطقه جگيين فصل زمستان و پاي بیرشوريرغم وجوداختالف در مقاديعل
ن يانگي، با لحاظ نمودن اختالف م)>P 05/0(ن فصل زمستان و تابستان در ترانسكت جاسك يب

 و یان ساحليست آبزي است آه در تراآم و نحوه زیه ارات به گونيين تغي، ای شوریفصل
 توان از آن ی نداشته و میند اثري نمای آه به منطقه فوق مهاجرت میانين ماهين سارديهمچن

ك منبع همگن محسوب يگانه را به عنوان    سهی ترانسكت های آبیصرف نظر نمود و توده ها
 را به ی توان شوریاست آه صرفًا نم نشان داده یاري بسیها یگر بررسي دیاز سو. نمود

. ان به حساب آورديا پراآنش آبزيعنوان عامل منحصر به فرد در رشد، مهاجرت و 
)Chuthankutty, 1998.(شتر ي به مراتب بی ساحلیات وآبهاي درخوری نوسانات شوریبه طور آل

انتخاب   آرده اند ستگاه خود ي را زی ساحلیات وآبهاي آه خوری بوده وموجوداتيیاي دریبها ازآ
ن گونه از موجودات ي آه در دراصطالح به ایدا آرده اندبه طوري پی سازگاری،با نوسانات شور

 یگفته م(Euryhaline)ن ي هالیوري را تحمل آنندی از نوسانات شوريی تواننددامنه باالیآه م
   (Chien,1992).شود

  
PH:  
  
 در اسفند ماه 15/7 ثبت شده است آه از  محاسبه و31/8 جاسك ی در آب هاpHر ين مقاديانگيم

، عدم ین بررسيج حاصل ازايبر اساس نتا. در نوسان بوده است1381 در مهر ماه 6/8 تا 1381
 ی، مبتنی مورد بررسیز در ترانسكت هايين فصول بهار، تابستان و پاي دار بیوجود اختالف معن

گر در سه يمستان با فصول دكه فصل زي باشد در صورتین فصول ميبر همگن بودن آب در ا
ن درجه ي دار بی مثبت معنیهمبستگ). >P 05/0(دهد ي دار را نشان میترانسكت اختالف معن

رات ييم درجه حرارت آب در تغير مستقيانگر تاثيز احتماالبين) pH) 495/0 = Rحرارت آب و 
pH05/0( باشدی م P<.(  

pHشود یان  محسوب ميگان آبز پرورش دهندی آب برایفيات آين خصوصي ازمهم تریكي 
اك را تحت ير اموني نظیون مواد سميزاسيونيستم ،درجه ي تواند در سیآه م

 ی محسوب مین فتوسنتز وتنفس دراجتماعات آبزيرخودقراردهدوازعوامل مهم تعادل بيتاث
زان ي عمق و آاهش میل آمي بدلی ساحلی در آب هاpHرات يي دامنه تغ.(Stirling,et al.,1990)شود
Co2يیاي دریستم هايدار بودن اآوسيد آنست آه پايجه عمل فتوسنتز در روز آم بوده و مؤي در نت 

ك يولوژيزيده فيچي پی ها زمياز به مكانيان بدون نيگردد آه آبز ی باعث مpH راتيياز نظر تغ
  ).Krishna, 1986(ات در محدوده فوق باشـند ي قادر به ادامه حیبراحت

ون يزاسيونيل آنترل يبدل) فصول گرم(ل مهر ماه ي تابستان و اوا در طول فصلpHش يافزا
 حمل شده یه مواد آلي متاثر از تجزCo2ش غلظت آل يك توسط درجه حرارت و افزايدآربنياس

جه يآاسته شده و در نت  ] +H [ ونياز مقدار  ، pH یده در رابطه تعادليباشد آه باعث گرديبساحل م
  ).هيشاتلاصل لو(گردد pH شيباعث افزا
 تر و در فصل يیايقل pHدهد آه در فصول گرم، يز نشان مي نین بررسيج حاصل ازاينتا

 باشند درجه ی فعال تر میل بارندگي بدلی فصلیزمستان آه هوا سرد تر و احتماًال  رودخانه ها
pHباشد و با توجه به  ی می جزئیلي آن خیرات فصليي تغیگر است ولي آمتر از سه فصل د

  . باشدی قابل انتظار مpH یرات آم فصلييا، تغي آب دریامپونت تيخاص
  
  :aل يآلروف

رات يين تغيانگي  می مورد بررسیستگاههاي ای آبیه هاي سه گانه و در الی ها در ترانسكت 
  . باشد ی در نوسان مµatmg/Lit 19  /2 تاµatmg/Lit 375/0 نسبتًا آم بوده و ازaل ي غلظت آلروفیفصل
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 مـتر 20 مـتر و 10، ی سـطحیه هاي هرمزگان و در الی ساحلی در آب هاaل ير آلروفيمقاد
ن يهم).1377 ، یمحب(تر گزارش شده است يكرواتم گرم درلي م66/1 و 71/1، 30/1ب يبه ترت

 µatmg/Lit با غلظت ی متر10ه ي را در تابستان و در الaل ي آلروفیمحقق حداآثر غلظت فصل
  . گزارش نموده است88/2

 در فصل µatmg/Lit 19/2 با غلظت aل ي منطقه جاسك حداآثر غلظت آلروفی هادر آب
ر يتوان احتماال به مقاد ی در فصل زمستان را مaل يش آلروفيزمستان ثبت شده است و علت افزا

 از یل فصل زمستان مرتبط دانست آه باعث ورود مواد مغذيز و اوايي در اواخر فصل پایبارندگ
دات يش تولي باعث افزایجه مصرف مواد مغذي به ساحل شده و در نتیل فصیق رودخانه هايطر
د بر واحد تالش ي و صaل ين غلظت آلروفي دار بیرغم عدم وجود ارتباط معنيعل. ه شده استياول

 یش تراآم زي متاثر از افزاaل ير آلروفيش مقادين، افزاين و پرسايان تور جل ساردين ماهيسارد
ن در يان تور جل ساردين ماهيد بر واحد تالش سارديش صيار با افزا در فصل بهیاهيشناوران گ

ان ين ماهيد بر واحد تالش سارديش صين افزاي مثبت بیك تطابق نسبين فصل همراه بوده و از يا
 یابي و دستیابيانگر ردي باشد و احتماًال بی برخوردار مaل يش آلروفين و افزايتور جل سارد

 ).15شكل( باشدیان                  مين ماهيتوسط سارد) شناوران  یز( ازي مورد نيیمواد غذا
 ی همواره دربررسی توده پالنكتونی آب جهت برآورد زیفي آی ازشاخص هایكيa ليآلروف

 ی آن می وزمانیع مكانيوپراآنش وتوزMiroslave,et al.,1990)  (ارمهم بودهيك بسي اآولوژیها
   .(Chien,1992)ردي آب قرارگیفيگر آي دیص هارشاخيستم تحت تاثيتواند در هر اآوس

 دور از ساحل یشتر از غلظت آن در آب هاي بی ساحلی درآب هاaل ير غلظت آلروفيمقاد
 دور ی و غلظت آن در آب های ساحلی آب هاaل ين غلظت آلروفي دار بیك رابطه معنياست و 

  ).Emara, 1990(وجود دارد ) >P 01/0(از ساحل        
ا ي در آب دریاهي شناوران گی برآورد توده زی برای شاخص نسبتًا مناسبaل يآلروفر ي مقاد

رات يي تغی وابسته بوده و در فصول مختلف دارایطيمحسوب شده و غلظت آن به عوامل مح
 بوده و با توجه یاهي شناوران گیرات تراآم زيياز تغ ی ناشaل يرات آلروفييتغ.باشد ی میمتفاوت

و بازگشت ) Nutrint (ی مواد مغذRegeneration و سرعت یكي اآولوژیاآتورهابه اثرات متقابل ف
ه يد اولي و مصرف آنها در چرخه توليیايمي و شیكيزي فیندهاي فرایمجدد به ستون آب، در ط

رات ساالنه ييكه در مناطق حاره تغيبطور. ر منطقه و فصول مختلف قرار دارديده و تحت تاثيچيپ
 Toshihiro(باشد  ی می نوسان آمی داراaل يرات غلظت آلروفييتبع آن تغ به یاهي شناوران گیز

and Ichileawa, 1991.(  
  

  : یمواد مغذ
ن يد اولي تولی در راستایاهي شناروان گیمورد مصرف ز) Nutrients (یت موادمغذياهم

   یها ستمي اآوسيیره غذايد زنجي تولی برایاهي شناروان گیت خاص زي و اهميیره غذايزنج
 و ی آب، شوریز همانند نور، دماي نی خوراآین نمكهايعالوه بر ا. باشدیار مهم مي بسيیايدر

البته نرخ . باشند یت ميند فتوسنتز حائز اهميدن به فراي است آه در سرعت بخشیاز عوامل... 
 توسط تالطم ، یه و انحالل مواد آلي به نرخ تجزی بستگیله موادمغذي آب به وسی سازیغن

 به یا بستگي در ستون آب دريی غذای نمكهايیجابجا. آب داردی عمودیانهايو جرامواج 
تا محدوده   عمانیايج فارس و دري خلیآب داشته، در تابستان بخش جنوب) Resistent(مقاومت

. دهديشتر رخ مي بی مواد مغذی عموديیابد، جابجاي  ی مشخص آه مقاومت آب آاهش میعمق
له يژن به وسيش نرخ مصرف اآسي باعث افزايیاي دری آب هایناي چرخش آب در اعماق میآند

 قابل ی   معدنی به فرم های گردد مواد آلین امر سبب مي در حال فساد شده و همیمواد آل
  ).Emara, 1990(ل گرددي تبدیاهي شناوران گیدسترس ز
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Lasker) 1975 (،Rothshild و همكاران )الطم آب،  و تیزان مواد مغذيافتند آه ميدر) 1989
  ).Cole and Mc Glad, 1998( آند ین مييان را تعين ماهي الرو ساردی نسبیزان فراوانيم
  :تيتريترات و نين
  

ن يانگيم (µatmg/Lit 26/9 سه گانه منطقه جاسكیها ترات در ترانسكتيحداآثر غلظت ن
 زمستان و ز در فصلين و حداقل آن نيدر فصل بهار و در ترانسكت  جگ) ی مورد بررسیها هيال

  .ده استين ترانسكت محاسبه و به ثبت رسيدر هم
 aل يترات ، غلظت آلروفيدهد با آاهش در غلظت ن ی نشان میج حاصل از  بررسينتا
 ی شود و مضاف بر آن بررسی آاسته مaل يترات، از غلظت آلروفيش غلظت نيش و با افزايافزا

را ) a) 3/0- =Rل يترات و آلروفيـلظت نن غي ها ارتباط معكـوس بـ ه ترانسكتي در آلیهمبستگ
د بر واحد يت و صيتريترات و نين غلظت ني دار بیرغم عدم وجود ارتباط معنيعل. دهدينشان م

ت در فصل بهار يتريترات و نير نيش مقادين، افزاين و پرسايان تور جل ساردين ماهيتالش سارد
ك ين فصل همراه بوده و از ين در ايدان تور جل سارين ماهيد بر واحد تالش سارديش صيبا افزا

ش ين و افزايان تور جل ساردين ماهيد بر واحد تالش سارديش صين افزاي مثبت بیتطابق نسب
  )15شكل( باشدیت برخوردار ميتريترات و نين

 و حداقل آن µatmg/Lit 09/1زانين با ميت در فصل بهار و در منطقه جگيترين غلظت نيشتريب
 محاسبه و ثبت شده است آه µatmg/Lit 23/0زانير فصل زمستان با مدر ترانسكت جاسك و د

 یت ميتريجادنياك در ايون آمونيداسيا اآسيترات وياءنير درجه حرارت در احيانگرتاثياحتماال ب
  .باشد

دهد آه غلظت ي سه گانه نشان میها  انجام شده در منطقه جاسك و در ترانسكت ی   بررس
ن غلظت آن در هر ترانسكت با يو همچن) >05/0P( دار بوده یت در فصول مختلف معنيترين

 مثبت ی نشان داد همبستگی آماریبررس). >05/0P(  باشد  ی دار م یز معنيگر نيترانسكت د
  ).>P 01/0(ترات در هر سه ترانسكت وجود دارد يت با غلظت نيترين غلظت ني دار بیمعن

 گزارش شده µatmg/Lit 7 ±3/27اتتريات شور و الفت غلظت ني و خوریدر مناطق ساحل
 ی آب هایه سطحيترات در اليزان غلظت نيكه حداآثر ميدر صورت). 1373، یميابراه(است 
 در فصل بهار توسط µatmg/Lit 3/0 و حداقل آن44µatmg/Lit /7 استان در فصل زمستان یساحل
  .ن محقق ثبت شده استيهم

Sousa , 1983; Singhal, 1983;  Dooghametal, 1992یترات درآب هايرات نيي اعتقاد دارند تغ 
. باشد ی در نوسان مµatmg/Lit 84/1 تاµatmg/Lit 38/0 عمان آم بوده و ازیايج فارس و دريخل

 و µatmg/Lit 12/1یه سطـحي استان هرمزگان و در الیترات در آب هايكه حداآثر غلظت نيبطور
، یمحب( در فصل بهارگزارش نموده است ن اعماقي همی براµatmg/Lit 49/1ی متـر10ه يدر ال

1377.(  
 و 48/0ب يج فارس به ترتي خلی متر10 و ی سطحیه هايت در اليتري حداآثر غلظت ن

 و 07/0ب ي فوق به ترتیه هايتر در فصل زمستان و حداقل آن در اليكرواتم گرم در لي م54/0
  ).1377 ،یمحب(تر در فصل بهار گزارش شده است يكرواتم گرم در لي م06/0

 1-7ن تر يي پای ها هي در ال1-4ترات يج فارس غلظت ني خلی آب های سطحیه هايدر ال
 یتر محاسبه و ثبت شده است و در واقع آن را به قابل دسترس بودن اجزايكرواتم گرم در ليم

 آنترل يی غذای نمكهایبه طور آل. دانند یمرتبط م یاهي شناوران گی آنترل آننده توده زيیغذا
 عمان، متفاوت بوده و به یاي دریاني و می سطحیه هاي در الیاهي شناوران گیده توده زآنن
 ,Chapman(باشد  ی منطقه وابسته میدروگرافيط هي و شرایط جوي، شرایطيط خاص محيشرا

ترات آاسته شده و با ي از غلظت نیاهي شناوران گی زيیكه با شروع شكوفايبطور). 1986
  ).15شكل(شود ی آاسته ميیشكوفاش غلظت آن از شدت يافزا
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 یاهي شناروان گی زیها وماس در تودهيل بي سرعت تشكیا به عبارتي یزيخ ا حاصليد يقوه تول
) P(و فسفر ) C(، آربن )N(تروژن ي نیم به نسبت اتمهاي مستقیبستگ
ر يي باشد و تغیتروژن ميبات نيون ترآيد اسي اآسيیترات محصول نهاين).1373،یآردوان(دارد
ا يترات در آب درين. باشد یت ميترياك و نيون آمونيداسيجه اآسيا نتيترات آب درير غلظت ند

ژن بوده و به عنوان ي در حضور اآسیكيناميتروژن از نظر ترموديدار نيون پايداسيحالت اآس
ك محصول واسطه بوده يت يترين. شودی محسوب میط آبي در محيین منابع غذاي از مهمتریكي

ر يشود و مقاد ید مي توليیاي دری ها ستمياك در اآوسيون آمونيدآسيا اآسيترات و يناء يآه از اح
  ).Ropme, 1993( داللت دارديیاياد باآتريت زي بر فعاليیاي دریاد آن در آب هايز

Dugdal&Goering,1967;Harvy,1955;Probyn,1985;Rogers&Mccoithy,1969  اعتقاددارندآه 
 آه یده برخوردار بوده به طوريچي پیبيك چرخش ترآي از يیاي دریستمهايتروژن در اآوسين

ط وارد شده و ضمن ي به محیاك و اوره از مدفوع جانوران آبزيتروژن بصورت آموني از نیبخش
ط پراآنده شده و مجددًا در يدر مح) No2-(ت يتريو ن) No3-(ترات يژن بصورت نيب با اآسيترآ

  ).1380 جوآار، یخداداد(رد يگ یر م قرایاهيشناوران گ یچرخه مصرف توسط ز
  

  :فسفات
  
حداآثر غلظت .  بودµatmg/Lit 25/0 سه گانهی ها  غلظت فسفات در ترانسكتین فصليانگيم
ز با ييز در فصل پاي و حداقل آن نیكبني در فصل تابستان در منطقه µatmg/Lit 04/1فسفات
  .  جاسك محاسبه شده استیج غربي در خلµatmg/Lit 11/0مقدار

 µatmg/Lit 7/0-0ج فارس ازي خلی متر0-20 اعماق یل عموديرات فسفات در پروفييتغ    
 µatmg/Lit 70/1ره قشم حداآثر غلظت آن ي اطراف جزی ساحلیگزارش شده است اما در آب ها

 ی تا حدودیاي دریچرخه فسفات درآب ها ).1376، یميابراه(ز ثبت شده است ييدر فصل پا
 یبات گوناگون فسفات آليترآ. شود یافت ميعت ي   مختلف فسفر در طبیم هاده بوده و به فريچيپ

 یاهيشناوران گ یممكن است توسط ز.. د و يوئيد، فسفونوآليك اسينوفسفونيشامل منوفسفاتها، آم
ها به فرم فسفات محلول درآمده و در يبات مجددًا توسط باآترين ترآي اید وليط بوجود آيدر مح

را   تواندنقش عامل محدودآنندهینم يیاي دریط هايپارامتردرمح نيرد،ايگ یچرخه فسفات قرار م
 ديفا نمايا

(Stirling,1992).دهد و يل مي را تشكی سطحیها هي درصد از آل فسفات ال70 ی ال40 ی فسفات آل
 داشته و در یا منشاء آلي آب دری سطحیها هينشان داده شده است آه دو سوم فسفات در ال

  ).Chapman,1986( وجود داردی به مقدار آمتریتر فسفات آل قي عمیها هيال
گردد با يج فارس مي عمان وارد خلیايق دري آه از طريین فسفات موجود در آب هايانگيم

ج فـارس شـده يق ضمن عبور از تـنگـه هـرمـز وارد خـلين طري آه از ایتوجه به مقدار مـواد آل
 و 74/0ب يبه ترت) ی خروجkm3y-1 3111  ویورود km3y-1 3365(گـردد يو از آن خـارج مـ

 از فسفات موجود در آب یانگر آنست آه بخشيتر برآورد شده است و بيكرومول بر لي م41/0
  .(Hartman et al,1971) گرددین مي عمان تامیايق دريج فارس از طري خلیها

رات در ييكه تغيشد بطور بایثابت نم... تراتها ، فسفاتها و يا از جمله نير امالح آب دريمقاد
گر ي و ديیايط جغرافي منطقه، شرایدروگرافيط هيزان مصرف آنها، شراين امالح به ميغلظت ا

كرومول ي م18/0-65/1ن ي و همچن12/0-84/0 عمان یاير فسفات دريمقاد. داردیعوامل بستگ
 یستمهاي اآوسك عامل محدود آننده دريان شده آه فسفات به عنوان يتر در نوسان بوده و بيبر ل
  ).Emara, 1990(شود          ی محسوب نميیايدر
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شتر ي بی ساحلیات و آب هاير غلظت فسفات در خوري انجام شده مقادی ها یبر اساس بررس
 و ین غلظت فسفات مناطق ساحلي بی آمارین بررسي گزارش شده و همچنيیاياز مناطق در

  ).1380 جوآار، یخداداد( دار مشاهده شده است ی اختالف معنيیايمناطق در
 از 15/0شتر از يست بيدات فتوسنتز قادر نيش تولي افزایدهد حتيمطالعات انجام شده نشان م

   (Sen et al,1975).ره شده را بمصرف برساندي قابل دسترس ذخیفسفات معدن
  

 منطقه و یطيست محيط زير  شراين تحت تاثيد سارديزان صي رسد می      درمجموع به نظر م
 از ی ارتباط تعداد محدودین رو بررسيان باشد ،ازاين ماهي ساردی گونه هایستي زیتارهارف

 ینم) ك سالهي(ك دوره آوتاه مدتيان درين ماهير اي آب با ذخايیايمي وشیكيزي فیپارامترها
د تحت يز شاي آب خود نيیايمي وشیكيزي فین پارامترهاي همیازطرف.ه آندي را ارایل آافيتوانددال

  .گرباشندير عوامل ديساريتاث
ان اثر ين ماهي ساردی پراآندگی مونسون رویل دوره هاي ازقبی جویده هاينكه پدي احتمال ا

 ین در منطقه جاسك اظهار ميد ساردينه صيادان فعال در زميكه صيبطور.بگذارند وجوددارد
ن يابد،آه اي یش ميان افزاين ماهيد سارديا، صيك دوره طوفان و تالطم دريدارند آه پس از 

  .ان باشدين ماهي ای برایه ايط تغذيا شدن شرايتواند به خاطر مهيم
 با مواد یبه جز در موارد آلودگ (یطيست محيك عامل زين رو در نظر گرفتن فقط ي از ا

 ین درحاليا).Cole and Mc Glade, 1998(ست ي نیان آافين ماهي پراآنش ای بررسیبرا) یسم
 ی،رفتارگله ایزي تخم ریان مانند دوره هاين ماهي ایت هاي جمعیكيولوژيزيط فياست آه شرا

  .ان موثر باشدين ماهي این فراوانيي تواند در تعیگر        ميرعوامل ديوسا
ان را به ين ماهيان اين و شكارچي توانند پراآنش بالغی می تا حدودیطيست محيط زي شرا
 را به یادي و فشار صیاثر هم جنس خوارن را در ير جوان ترها و بالغيم ، مرگ و ميطور مستق
محققان اعتقاد دارند آه ).Cole and Mc Glad, 1998(ر قراد دهند يم تحت تاثير مستقيصورت غ

 یطيست محيط زي باشندوشرای می نوساناتی مختلف دارایان در سالهاين ماهي ساردیفراوان
رات ييتغ)Cushing) 1971،1976ت  گذارند، بنا به  اظهارایرميان تاثين ماهير ايزان ذخاي میرو

ان مربوط ين ماهيداي  نسل جدیا ناهنجاري یرير پذييان ممكن است به تغي شگ ماهیدر فراوان
 دوره اوج تخم ی طیطيست محيرات زيي جبران تغی برایت اندآيان ظرفين ماهيرا آه ايباشد ز

  ).Milton et al., 1994(د تخم دارند ي و تولیزير
ان ي ماهیتيرين مشكالت مدي از عمده تریكيدي نسل جدیرير پذييتغزان يباال بودن م

 درنسل یان ،هر نوسانين ماهيل عمر آوتاه اي آه به دلی باشد، به طوریز  مي ریسطحز
  ).Cole and Mc Glad, 1998( گردد ینده مي آی سالهایها تين نوسانات درجمعير ايدموجب تاثيجد

 ی تواند آافیان نمين ماهير ساردي ذخای بررسین حال مطالعات آو تاه مدت برايبا ا
ر ين ذخاي مطالعه ای دراز مدت برای هایزي رسد ، برنامه رین رو به نظر ميباشد،از ا

ر ي شناخت ذخای برای تواند آمك بزرگیم)ده ساله( چند ساله ید آنها  در دوره هايونوسانات ص
  . ان باشدين ماهيسارد

  
 
 
 
 
 
 



 46

  :شنهاداتيپ
  

) نگيتوريمون(ان به طورمستمرين ماهيدسارديت صي وضعی بررس پروژهیاجرا -1
 .رديالت قرارگي شيیت اجرايريدر دستور آار مد

ستگاه ي بادرنظر گرفتن ایك منطقه اي اآولوژی ثبت داده هایمطالعات مستمربرا -2
  . ثابت انجام شودیها

ان در ين ماهي ایاديدوصي اطالعات صی جمع آوری شود روش هایشنهاد ميپ -3
 .ردي قرار گین هرمزگان موردبازنگراستا

  .ره قشم انجام شوديد بندر لنگه و جزي مشابه در مناطق صیپروژه ها -4
 منطقه جاسك ی غالب درآبهاید گونه هاي وصیزي اوج تخم ریبا توجه به همزمان -5

 .د در نظر گرفته شوديت فصل صيگردد ممنوعيشنهاد ميپ
ر ي مشترك با ساینجام پروژه هاان ،لزوم اين ماهيبا توجه به مهاجربودن سارد -6

 . شودیشنهاد مي آنند پی میان بهره بردارين ماهيراي آه ازذخايیآشورها
ن ير ساردي ذخاینيش بي مطالعه وپی برایر ماهوارهايامكان استفاده از تصاو -7

 .ردي قرارگیان مورد بررسيماه
شناسان  به منظور ارتقاء سطح دانش آاری و خارجید وصاحب نظران داخلياز اسات -8

  .ان استفاده شودين ماهينه سارديدر زم
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Abstract 

 
In a Study on catches of small pelagic fishes by common beach seine net and purse 

seiner boats in Jask coastal waters, five sardine species (Sardinella sindensis, S. 
albella, S. longiceps, S. gibbosa and Dussumieria acuta) were identified. The 
catch percentages of sardine were 83.8% for purse seine and 87/4% for beach 
seine fishing methods, from which S. sindensis formed 87/8% and 92/7% of the 
purse seine and beach seine catches respectively. Mean catch per unit efforts were 
estimated 299 and 656 kg/shooting for purse seine and beach seine net 
respectively. Purse seine CPUE was significantly different seasonally (P<0.05). 

The results from pure seine catches showed that breeding period was during      
April-May for S. sindensis and may-June for S. albella. Sex ratio of these two 
species were not significantly different from (1:1) ratio (P>0.05). Fecundity and 
length-weight relationship for 4 Sardinella species and Lm50 for S. sindensis were 
calculated. Growth parameters (K and L∞) were 1.9 yr-1 & 19.95 cm for S. 
sindensis and 1.1 yr-1 & 15.75 cm for S. albella. Mortality rates (Z, M & F) and 
exploitation rate (E) were obtained 7.77 yr-1, 2.94 yr-1, 4.83 yr-1, 0.62 in S. 
sindensis and 4.88 yr-1, 2.2 yr-1, 2.68 yr-1, 0.55 in S. albella respectively. 

Pearson index  showed between purse seine net sardine CPUE and beach seine net 
sardine CPUE with physical and chemical parameters (pH, salinity, temperature, 
chlorophyll a , No2-, No3- and Po4- ) were not significantly corellation(P>0.05). 

 
 
 
 

Key words: Jask, Sardine, Purse seine, Beach seine, CPUE, Growth parameter, 
Mortality rate, Physical and chemical parameters. 
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