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باله  بلوغ جنسی ماهی شانک زرداولین الگوي رشد، شاخص وضعیت و طول 
)Acanthopagrus latus(  خلیج فارسدر 
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  1چکیده

 باله زرد شانک ماهی جنسی بلوغ اولین طول و وضعیت شاخص وزن و الگوي رشد، -طول ابطهر
 بیشینه. شد بررسی ماهی 30 ماهانه بردارينمونه با 91 شهریور تا 90 ماه مهر از فارس لیجـخ در
بیشینه  و گالیچن طول میانگین) مترسانتی 80/17±85/1( مینهـک و) مترسانتی 32/4±45/31(
 بدست ماه مهر و ماه بهمن در ترتیب به وزن) گرم 01/134±62/45(کمینه  و) گرم 58/292±46/720(

 13 هـک ودـب متریـسانت 28 تا 26 طولی دسته در شده صید ماهیان طولی فراوانی مقدار بیشترین. آمد
 ورتـص به کل وزن و گالیـنچ ولـط وانیـت رابطه. دادمی تشکیل را هانمونه لـک تعداد از درصد
2.7956W= 0.0481 FL دارمعنی تفاوت عدم به توجه با شد که تعیین 984/0 همبستگی ضریب با و 
 در گونه این رشد الگوي درصد، 95 سطح در سه عدد با وزن -طول رابطه در شده محاسبه b مقدار

 در باله زرد شانک هیما براي وضعیت شاخص میزان. گردید تعیین همگون ،فارس خلیج هايآب
 روند فروردین تا بهمن ماه از وضعیت شاخص میزان. شد محاسبه 132/2 فارس خلیج هايآب

 ماهی در جنسی بلوغ اولین یافت. طول افزایش پاییز اواخر تا اردیبهشت از سپس و داشته کاهشی
                                                

   sourinejad@hormozgan.ac.ir مسئول مکاتبه:*
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 شده صید ماهیهاي از درصد 38 .شد محاسبه چنگالی طول مترسانتی 31/24 با برابر باله زرد شانک
تهدیدي  تداوم صورت در روند این که بودند جنسی بلوغ اولین طول از کمتر یا نزدیک طول داراي

 .در آینده خواهد بود باله زرد شانک براي ذخایر
  

  فارس باله، خلیج زرد جنسی، شانک اولین بلوغ طول وضعیت، شاخص همگون، رشد کلیدي: هايواژه
  

  مقدمه
از خانواده  Yellowfin Seabreamبا نام انگلیسی  Acanthopagrus latusاله ماهی شانک زرد ب

Sparidae هاي شود و معموالً در آبهاي ساحلی محسوب می). این ماهی از گونه1باشد (شکل می
شانک زرد باله به لحاظ صیادي . )2001متر ساکن است (بروماج و رابرت،  50 عمق ساحلی تا عمقکم

داراي اهمیت تجاري و اقتصادي در کشورهاي آسیاي شرقی و حاشیه خلیج فارس و آبزي پروري 
هاي ایران میزان صید شانک ماهیان با در نظر گرفتن شانک زرد باله به عنوان گونه غالب در آب. است

اداره آمار ( گزارش شده است 1388 تن در سال 225 هاي هرمزگان معادلتن و در آب 2731 برابر با
دهنده اهمیت اقتصادي این گونه و این مقدار صید نشان). 2011 صید سازمان شیالت ایران، و اقتصاد

از نظر تولید مثلی، دو جنسی از  باله زرد برداري از ذخایر آن است. شانکلزوم مدیریت پایدار در بهره
ر ترال ) و بیشترین صید آن با تو2013باشد (نیکخواه خواجه عطایی و همکاران، نوع پیش نر می

  .)1997گزارش شده است (کارپنتر و همکاران، 
اطالعاتی از  تصمیمات صحیح در مدیریت ذخایر آبزیان نیازمند دسترسی به گرفتنامروزه 

). در 1995هاي رشد، نرخ مرگ و میر و زي توده است (کینگ، شاخص وضعیت ذخیره همانند
هاي رشد و بلوغ جنسی به زمینه شاخص برداري هستند داشتن اطالعات درذخایري که در حال بهره

شاخص  وزن و -). روابط طول1998نماید (اسپار و ونما، شناسایی دقیق وضعیت ذخیره کمک می
باشند که براي تعیین وضعیت رشد ذخایر ماهیان وضعیت، پارامترهاي بیولوژیکی مهمی در ماهیان می

هاي هاي احتمالی بین ذخایر مجزاي گونهتو همچنین تعیین تفاو غذایی منابع بودن فراهم و بررسی
). همچنین به دست 2010؛ مت عیسی و همکاران، 2007گیرند (کینگ، یکسان مورد استفاده قرار می

ها به عنوان گامی مهم و وزن و بررسی مدل رشد گونه -سنجی و روابط طولآوردن اطالعات ریخت
برداري پایدار مدیریت شیالتی به منظور بهرههاي مختلف صید و صیادي و اصلی جهت ارزیابی جنبه
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 هايپژوهش). بر اساس 2002رود (موتوپولس و استرجیو، هاي مختلف ماهیان به شمار میدر گونه
هاي کاربردي و علمی از وزن و الگوي رشد داراي استفاده -)، تعیین روابط طول1982پیچر و هارت (

تولید و بیوماس در جوامع ماهی و آگاهی از شرایط  هاي طولی، محاسبهجمله تخمین وزن از داده
باشد. اطالعات کمی در ذخایر و یا افراد موجود در ذخیره در سطح نمایی در مدیریت شیالتی می

هاي ماهیان مناطق گرمسیري و نیمه وزن در اغلب گونه -سنجی طولخصوص روابط ریخت
؛ 2008د، ـسین و احمـ؛ ح2006و همکاران، ؛ حسین 2005گرمسیري وجود دارد (اکوتین و همکاران، 

  ).b2009 ؛ حسین و همکاران،a 2009کاران، ـحسین و هم
تخمین زمان بلوغ جنسی بر اساس ساختار طولی براي تعیین راهکارهاي مدیریت شیالتی در زمینه 

ین ، میانگ)LM50( اولین طول بلوغ ).2000(دمارتینی و همکاران،  ارزیابی ذخایر بسیار مهم است
اند درصد افراد در آن طول بالغ شده 50 است که) 4و  3 مرحله( طول در اولین دوره رسیدگی جنسی

در تجزیه و تحلیل وضعیت تولید مثل ماهی نقش مهمی داشته و  LM50). استفاده از 1993(بیسواس، 
). 1998ن، هاي طولی استفاده نمود (دادزي و همکاراتوان از آن در مدیریت صید بر اساس دادهمی

وزن، الگوي رشد و طول در اولین بلوغ جنسی در ماهی  -تعیین روابط طول این پژوهشهدف از 
برداري پایدار هاي ساحلی شمال خلیج فارس به منظور مدیریت صیادي و بهرهشانک زرد باله در آب

  باشد.از ذخایر آن می
  

  
  Acanthopagrus latusماهی شانک زرد باله  -1شکل 
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  هاو روشمواد 
 تا 90 ماه مهر هاي ساحلی بندرعباس در شمال خلیج فارس ازدر محدوده آب این پژوهش

عدد ماهی که به وسیله تور ترال صید شده بودند انجام  30برداري منظم ماهانه و با نمونه 91 شهریور
طول چنگالی سنجی قرار گرفتند. ماهی مورد زیست 360 از مجموعبرداري، ماه نمونه 12در طی شد. 

متر و وزن بدن ماهیان توسط ترازو با سانتی 1/0کش تخته زیست سنجی با دقت ماهیان توسط خط
  .گیري شدگرم اندازه 01/0دقت 
وزن بدن جهت تعیین  -رابطه طول چنگالی پژوهش این دروزن و تعیین الگوي رشد:  -طول رابطه

ي تعیین ارتباط بین طول چنگالی و وزن بدن از محاسبه شد. براشانک زرد باله الگوي رشد براي ماهی 
 :Lوزن ماهی بر حسب گرم،  :W). در این رابطه 1995استفاده گردید (کینگ،  bW= aLرابطه نمایی 

نماي معادله توانی  :bمقدار ثابت که وابسته به فرم بدن است و  : aمتر،طول کل ماهی بر حسب سانتی
براي به دست  .دهدبودن را نشان می 2یا ناهمگون 1ی همگونکه مقدار آن الگوي رشد بدن ماهی یعن

  ).1995شود (کینگ، از فرم لگاریتمی رابطه طول و وزن استفاده می aو مقدار ثابت  bآوردن نماي 
  

LnW = Lna + bLnL 
  

: ضریب شکست منحنی Lna: لگاریتم طبیعی طول، LnLلگاریتم طبیعی وزن،  :LnWدر رابطه فوق 
) براي تشخیص کیفیت رگرسیون خطی 2Rمنحنی است. همچنین از ضریب تعیین (: شیب خط bو 

داري نداشته باشد ماهی داراي رشد اختالف معنی 3با عدد  bاستفاده شد. اگر عدد بدست آمده براي 
  ).1983استفاده شد (پائولی،  tاز آزمون همگون است. به منظور سنجش این اختالف 

  

t=  
  

: ضـریب 2rهـا، انحـراف از معیـار وزن : s.d(W)هـا، : انحراف از معیار طولs.d(L)معادله در این 
: تعـداد نمونـه. عـدد حاصـل از nوزن،  -) در رابطه طولL: توان طول (bهمبستگی بین طول و وزن، 

و سـطح اطمینـان مـورد نظـر  n-1با درجـه آزادي  tبا رابطه فوق، با عدد موجود در جدول  tمحاسبه 
و عدد  bجیده شده و چنانچه عدد حاصل از عدد جدول کوچکتر باشد، اختالف معناداري بین عدد سن
و در غیر ایـن  تشخیص داده نشود آبزي داراي رشد ناهمگون 3برابر  b). اگر <05/0Pوجود ندارد ( 3

  ).1984صورت رشد آبزي همگون است (آالگاراجا، 
                                                
1- Isometric 
2- Allometric 
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وزن بدن در یک  خص وضعیت را براي تعیین: شاCF(1(شاخص وضعیت فولتون یا ضریب چاقی 
 بیسواس،(کنند. براي تعیین ضریب چاقی ماهی از فرمول زیر استفاده شد طول معین استفاده می

 وزن ماهی (گرم) :W متر)،میلیماهی (چنگالی طول  :L : ضریب چاقی،CFدر این فرمول  ).1993
  باشد.می

5× 10 bCF= W/L 
  

 طول اساس بر بلوغ اولین زمان در ماهی اندازه محاسبه): LM50نسی (ج بلوغ اولین در طول تعیین
و برنامه  Excel افزارنرم در)، 1995 کینگ،( مربعات حداقل روش با و ذیل معادله از استفاده با چنگالی
Solver پذیرفت صورت.  

  

              )P = 1/(1+Exp[-rm (L-LM50)]   
  

 نظر در بالغ ماهی عنوان به دارند قرار 4و  3 مراحل در آنها تخمدان که ماهیانی روش این در
: شیب rm، : درصد ماهیان بالغ درگروه طولی مشخصPدر این معادله  ).1993 بیسواس،(شدند  گرفته

ها به بلوغ درصد از ماهی 50: طول ماهی در زمان رسیدگی جنسی (طولی که در آن LM50، منحنی
باشد. شایان ذکر است فراوانی مراحل مختلف می متر)سانتی: متوسط کالس طولی (L، اند)رسیده

رسیدگی جنسی ماهی شانک زرد باله قبالً توسط نویسندگان مشخص شده بود (نیکخواه خواجه 
  ).2013عطایی و همکاران، 

  
  نتایج

قطعه   360سنجی، میانگین طول چنگالی بر اساس نتایج زیستسنجی و توزیع فراوانی طولی: زیست
صید شده  فارس خلیج شمال در بندرعباس ساحلی هايماه از آب 12که طی  باله زرد شانکماهی 
سانتیمتر بود. بیشینه و کمینه میانگین طول چنگالی به ترتیب در بهمن ماه  53/24±62/3بودند 

) ثبت شد. بیشترین و کمترین وزن نیز به مترسانتی 80/17±85/1) و مهر ماه (مترسانتی 32/4±45/31(
گرم) بدست آمد. نتایج  01/134±62/45گرم) و مهر ماه ( 46/720± 58/292ترتیب در بهمن ماه (

  ه شده است.یارا 1در جدول  باله زرد شانک سنجی ماهانه ماهیزیست
  

                                                
1- Condition factor 
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  بندرعباس ساحلی هايآب در 91 شهریور تا 90 ماه مهر از باله زرد شانک وزن و چنگالی طول میانگین -1جدول 
  انحراف معیار ±میانگین وزن (گرم)     انحراف معیار ± )cmطول چنگالی ( میانگین  ماه
  01/134± 62/45    80/17± 85/1  90مهر 
  94/408± 76/157    57/23± 19/4  90آبان 
  67/263± 23/200    17/20± 96/5  90آذر 
  25/608± 02/270    35/28± 80/4  90دي 

  46/720± 58/292    45/31± 32/4  90بهمن 
  54/510± 55/169    94/27± 19/3  90اسفند 

  13/546± 53/138    77/27± 52/2  91فروردین 
  54/407± 15/221    58/24± 97/3  91اردیبهشت 

  49/304± 85/118    05/23± 48/3  91خرداد 
  81/398± 68/250    99/23± 23/5  91تیر 

  63/417± 35/75    56/24± 94/1  91مرداد 
  23/212± 32/65    18/21± 95/1  91شهریور 

  
. است شده ارائه 2شکل  در چنگالی طول اساس شانک زرد باله بر ماهی طولی فراوانی توزیع

درصد از  13متر بود که سانتی 28تا  26بیشترین مقدار فراوانی طولی ماهیان صید شده در دسته طولی 
متر داشتند انتیس 26ها، طولی کمتر از درصد از ماهی 38داد. همچنین ها را تشکیل میتعداد کل نمونه

  ).  2(شکل 

  
  برداري توزیع فراوانی طولی ماهیان شانک زرد باله در طول یک سال نمونه -2 شکل

  بندرعباس ساحلی هايآب در
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وزن بدن  -رابطه طول چنگالی پژوهش این دروزن و تعیین الگوي رشد:  -رابطه طول چنگالی
وزن کل  -براي ماهی شانک زرد باله محاسبه شد. رابطه توانی طول چنگالیجهت تعیین الگوي رشد 

). رابطه لگاریتمی 3تعیین شد (شکل  984/0و با ضریب همبستگی  2.7956W= 0.0481 FLبه صورت 
 ). از آنجا4محاسبه گردید (شکل  Lnw= 0.3058 LnFL + 1.1263 صورت نیز به وزن - چنگالی طول

درصد  95در سطح  3) و عدد 79/2داري را بین مقدار محاسبه شده (ف معنیپائولی اختال  tکه آزمون
  ).P<05/0باشد (توان نتیجه گرفت که این ماهی داراي رشد ایزومتریک مینشان نداد می

  

  
  اسبندرعب ساحلی هايآب وزن بدن ماهی شانک زرد باله در -رابطه توانی طول چنگالی -3شکل 

 

 
  بندرعباس ساحلی هايآب وزن بدن ماهی شانک زرد باله در -رابطه لگاریتمی طول چنگالی -4شکل 
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 ساحلی هايآب در باله زرد میزان متوسط شاخص وضعیت براي ماهی شانکشاخص وضعیت: 
میزان شاخص وضعیت از ماه محاسبه شد. بر اساس این محاسبه،  132/2بندرعباس طی دوره یک ساله 

  ).5اخر پاییز افزایش یافت (شکل بهمن تا فروردین روند کاهشی داشته و سپس از اردیبهشت تا او
  

  
  1391تا شهریور  1390شاخص وضعیت ماهی شانک زرد باله در خلیج فارس از مهر  -5شکل 

  
بندي طولی ماهیان و با توجه به دستهاولین بلوغ جنسی طول در منحنی طول در اولین بلوغ جنسی: 

). بر اساس این نمودار، 6بلوغ جنسی در هر گروه طولی رسم شد (شکل  4 و 3درصد فراوانی مراحل 
  متر (طول چنگالی) محاسبه شد.سانتی 31/24طول اولین بلوغ جنسی در ماهی شانک زرد باله برابر با 

  

  
  هاي ساحلی بندرعباسطول اولین بلوغ جنسی در ماهی شانک زرد باله در آب -6شکل 
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  بحث
زیادي در  اطالعاتتواند میداشته و  یهممهاي شیالتی نقش وزن در ارزیابی -رابطه طولتعیین 

رشد الگو و میزان  و مورد ترکیب جمعیتی ذخیره، سن در زمان بلوغ، طول دوره زندگی، مرگ و میر
) در بررسی ذخایر bو  aوزن ( -هاي رابطه طولمشخصه ).2005(ففیوي و الوجو،  بیان کندزي آب

توان از روي آن الگوي رشد یک گونه از ماهی را در بین مناطق مختلف مورد ماهیان مهم است و می
اهی توان آن را به عنوان یک شاخص کاربردي براي تعیین وضعیت رشد ممقایسه قرار داد. همچنین می

میزان ضریب رگرسیون  ).2004؛ گونزالز آکوستا و همکاران، 2009به کار برد (اکبرزاده و همکاران، 
)b ،قانون یا اصل آلومتري که 1987) به طور معمول در ماهیان بین عدد دو و چهار است (باگنال .(

ربوط به رشد ترین شکل آن ساده ترین قانون ممکن مشود در جامعاصل سنجش رشد نیز خوانده می
 xبه افزایش نسبی متغیر  yنماید نسبت افزایش نسبی متغیر نسبی است، زیرا بطور ساده بیان می

، الگوي رشد ماهی یعنی همگون یا ناهمگون بودن را bمقدار ). 1938مقداري ثابت است (برتالنفی، 
در تمام ابعاد بدن در ماهیانی که داراي رشد همگون هستند یعنی ). 1983(پائولی، کند مشخص می

برابر خواهد  8برابر شود، وزن به تبعیت از آن  2نمایند در صورتی که طول بدن خود یکسان رشد می
 bتوان نتیجه گرفت که در ماهیان فوق الذکر مقدار می بنابراین). 1995؛ کینگ، 1993شد (بیسواس، 

 bام ابعاد به طور مساوي نباشد) باشد. در صورتی که رشد ناهمگون باشد (رشد در تم 3باید برابر 
) b>3) یا منفی (b<3( نخواهد بود و بسته به گونه ماهی ممکن است رشد ناهمگون مثبت 3مساوي 

 دیده است همراه شکل تغییر با آنها زندگی از بخشی که جانورانی در ناهمگون رشد باشد. معموالً 
  ).1987شود (ودرلی و گیل، می

بـه ترتیـب برابـر بـا  پژوهشدر این  باله زرد شانکو وزن براي ماهی  در رابطه طول b وa میزان 
 bداري را بـین مقـدار محاسـبه شـده پائولی اخـتالف معنـی tآزمون محاسبه شد.  7956/2و  0481/0

درصـد نشـان نـداد و بنـابراین  5داري در سطح معنی 3) در رابطه طول و وزن ماهی و عدد 7956/2(
شود و به عبارتی همگون یـا ایزومتریـک عاد بدن به صورت یکسان انجام میرشد این ماهی در تمام اب

وزن مـاهی شـانک زرد بالـه در آبهـاي  -) در بررسی روابط طول2011پناهی بزاز و همکاران (است. 
و الگـوي رشـد را ایزومتریـک تعیـین  بر اساس طول چنگـالی 86/2را  bغرب استان هرمزگان مقدار 
بـر  79/2را براي ماهی شانک زرد باله در سواحل کویـت  b)، مقدار 1991نمودند. متیوس و ساموئل (

را براي مـاهی شـانک  b) مقدار 1997اساس طول استاندارد تعیین نمودند. همچنین حسین و عبدا... (
اساس طول استاندارد محاسبه کردند. حسینی و  بر 02/0را   aو مقدار 85/2زرد باله در سواحل کویت 
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و  98/2هاي بوشهر به ترتیـب را براي ماهی شانک زرد باله در آب aو  b) نیز مقدار 1992واري (ــس
 مـورد س ماده بر اساس طول استاندارد گزارش دادنـد. درــدر جن 04/0و  76/2در جنس نر و  02/0

ی ـ) در ماه2010کاران (ـلق و همــفارس، تقوي مط یجخل هايگونه سایر در گرفته صورت مطالعات
ودند ـمحاسـبه نمـ 722/2ان ـزگـل هرمـواحـرا در س b، مقدار Lethrinus nebulosusشهري معمولی 

 معمـولی شـهري مـاهی باشـد. درومتریک منفی ایـن گونـه در خلـیج فـارس مـیـر رشد آلـکه بیانگ
Lethrinus nebulosus، ) در سواحل جنوبی خلـیج فـارس مقـدار2006گرندکورت و همکاران ( b  را

  بر اساس طول چنگالی گزارش نمودند. 01/3هاي کویت ) در آب1987و بدار ( 88/2
 با نیز یکسان هايگونه در بلکه هاي متفاوت،نه تنها در گونه bو  aمقادیر  وزن، -طول رابطه در

هاي شاخصتغییرات فصلی،  اناتنوس به توانمی را اختالف این علت .دارند تفاوت یکدیگر
 آوري نمونه،جمع زمان در ماهی فیزیولوژیکی شرایط محیطی مثل درجه حرارت و شوري،زیست

). 1993؛ بیسواس، 1987داد (ودرلی و گیل،  نسبت ماهی باروري مراحل اي وشرایط تغذیه جنسیت،
). 2R=984/0ا نشان داد (همبستگی قطعی بین طول کل و وزن ر پژوهشاین آزمون پیرسون نیز در 

گیري از رابطه نمایی توان با بهرهوجود همبستگی باال بین طول و وزن ماهی بیانگر آن است که می
  ).1987ه کرد و بر عکس (باگنال، گیري طول، وزن ماهی را محاسبطول و وزن، پس از اندازه

توانند نسبت وزن به نمی ماهیان معموالًو باشد میزان رشد ماهیان در فصول مختلف متفاوت می
طول بدن خود را طی دوران مختلف زندگی ثابت نگه دارند که به همین دلیل شاخص وضعیت را در 

شاخص وضعیت یا ). 1992کنند (پائولی و همکاران، هاي مختلف زندگی آبزي محاسبه میزمان
در کل تعیین وضعیت  ضریب چاقی براي مقایسه کیفیت ماهی از نظر وضعیت چاقی یا تناسب ماهی و

سالمت جمعیت کاربرد دارد. ماهیانی که شاخص وضعیت یا ضریب چاقی در آنها باالست نسبت به 
طولشان ماهیان سنگینی هستند و بالعکس ماهیانی که شاخص وضعیت یا ضریب چاقی در آنها پایین 

 ایندر ). 1999؛ جونز و همکاران، 1990است، نسبت به طولشان ماهیان سبکی هستند (ووتن، 
در مورد به دست آمد.  132/2 در کل دوره باله زرد شانکماهی میزان شاخص وضعیت  پژوهش
اواخر پاییز شرایط محیطی و تا از اردیبهشت ماه رسد که چنین به نظر می چاقیضریب فاکتور 

اسبی اکولوژیکی مناسب بوده است و ماهی با استفاده از شرایط مناسب غذایی در محیط، تغذیه من
انجام داده است و میزان این شاخص روند افزایشی داشته است. از بهمن ماه میزان شاخص وضعیت 
روند نزولی داشته و این کاهش تا اواخر فروردین ادامه داشته است. دوره کاهش میزان شاخص 
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یی و باشد. بر اساس مطالعه نیکخواه خواجه عطامیشانک زرد باله وضعیت همزمان با فصل تخمریزي 
در خلیج فارس از بهمن ماه تا فروردین ماه و با اوج  باله زرد ) فصل تخمریزي شانک2013همکاران (

باشد. کاهش میزان شاخص وضعیت با توجه به کاهش تغذیه در فصل تخمریزي در فروردین ماه می
رسد. داس ر میتولید مثل و استفاده از ذخایر چربی و پروتئین بدن براي رسیدگی گنادها منطقی به نظ

میزان متوسط شاخص وضعیت ماهی کفشک تیز دندان را در آبهاي ساحلی منطقه ) 1990و میشرا (
Orissa  اعالم نمودند که در فصل تخمریزي که از ماه سپتامبر تا  01/1در شرق هند در اقیانوس هند

به طور کلی یابد. می باشد این میزان کاهش یافته و بعد از فصل تخمریزي دوباره افزایشدسامبر می
عوامل موثر بر تغییرات شاخص وضعیت، شرایط و عوامل زیست محیطی و نوسانهاي آن، شرایط 

جنسیت، پر بودن معده، مرحله رسیدگی تولید مثلی سن و آوري نمونه، فیزیولوژي ماهی در زمان جمع
  ).2007؛ کینگ، 1993(بیسواس،  باشنداي ماهی میماهی و شرایط تغذیه

 بر جنسی زمان بلوغ تخمین از بلوغ جنسی یک انتقال بحرانی در زندگی افراد جمعیت است.غآ
 است مهم بسیار ذخایر ارزیابی زمینه در شیالتی مدیریت کارهاي راه تعیین براي طولی ساختار اساس

ی بلوغ جامعه فاکتوري است که در ارزیابسن یا طول به همین دلیل ). 2000(دمارتینی و همکاران، 
 LM50 از استفاده). 1990باشد (ووتن، وضعیت جمعیت هنگام صید و صیادي بسیار حائز اهمیت می

 بر صید مدیریت در آن از توانمی و داشته مهمی نقش ماهی مثل تولید وضعیت تحلیل و تجزیه در
ر با براب LM50). در بررسی حاضر طول 1998کرد (دادزي و همکاران،  استفاده طولی هايداده اساس

 باله زرد شانک ماهی) LM50( در اولین بلوغ ) طول1989لی و ال باز (متر محاسبه شد. سانتی 31/24
 این براي را LM50 میزان نیز )2003( پوتر راستا هسپ و همین در. نمودند گزارش مترسانتی 7/23 را

تغذیه و رارت، میزان به دلیل تغییرات درجه ح LM50میزان طول . کردند اعالم مترسانتی 5/24 گونه
تراکم جمعیتی، ها، فیزیکی، شیمیایی، اقلیمی و زیست محیطی آبمواد غذایی در دسترس، شرایط 

اي به فشار ناشی از صید و حتی نسبت جنسی درون جمعیت، از نقطه ها،تفاوت ژنتیکی بین جمعیت
ها و ست میان جنساي دیگر و زمانی به زمان دیگر متفاوت است. طول بلوغ حتی ممکن انقطه

آلسوپ و وست، ؛ 1998هاي مشابه متفاوت باشد (دادزي و همکاران، یا ذخایر گونهو ها جمیت
هاي صید شده داراي طول نزدیک یا درصد از ماهی 38. بر اساس نمودار توزیع فراوانی طولی، )2003

تر از ماهیان با طول پاییندهد که برداشت این موضوع نشان میکمتر از طول اولین بلوغ جنسی بودند. 
شود که در صورت تداوم این یا نزدیک به اولین طول بلوغ جنسی در سطح قابل توجهی انجام می

  روند ممکن است در آینده ذخایر گونه شانک زرد باله را با تهدید روبرو سازد.
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