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 ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
 

  اندازه گيري حداآثر توليد پايدار ذخاير ميگوي خليج فارس
  )مطالعه موردي آبهاي استان بوشهر( 
  ٢٩/٢/١٣٨٤: تاريخ پذيرش    ٢٠/٧/١٣٨٣: تاريخ دريافت

  ١پرويز حاجياني دآتر
 ٢دکتر صادق خليليان

  چكيده
 نقاط  شناخت و سنجش،به منظور مديريت منابع و بهره برداري مناسب و مطلوب از ذخاير

 مرجع مديريتي در شيالت از اولويتها است و بدون آن امكان هيچ گونه برنامه ريزي ميسر
دو روش اصلي . است٣يكي از نقاط مرجع مهم در شيالت حداآثر توليد پايدار. نمي باشد

 روش توليد مازاد و روش مبتني بر نرخ مرگ و مير حداآثر توليد پايداربراي اندازه گيري 
 هستند آه در اين ٧وفکس٦اصلي توليد مازاد، الگوهاي شيفر ٥ دو الگوي. است٤طبيعي

محدوده آبهاي (مطالعه با استفاده از آنها، حداآثر توليد پايدار ذخاير ميگوي خليج فارس 
 و مقدار تالش استاندارد ايجاد آننده اين ميزان توليد يعني ١٣٨١در سال ) استان بوشهر

MSYFـ آه ٨عالوه بر اين از سه روش تجربي گولند، کاديما و گارسيا.  زده شده استتخمين 
 استفاده شده حداآثر توليد پايدارهستند ـ براي محاسبه ) M(مبتني بر نرخ مرگ و مير طبيعي

 به دست آمده از روشهاي توليد مازاد و تجربي با هم مقايسه  حداآثر توليد پايدارسپس.  است
متوسط هر سه نرخ مرگ و تقريبًا معادل چشم پوشی با آمي الگوي فکس  نتايج .شده است

 حداآثر توليد پايدار در محاسبه  کاديماالگوي. بوده استگارسيا  گولند ونتايج مير طبيعي 
 با توجه به اينكه در دهه گذشته زيستگاهها و ذخاير ميگوي استان .دچار بيش برآورد است

ساني بوده و بيش از اندازه مورد بهره برداري قرار بوشهر به شدت تحت فشارعوامل ان
،  پيشنهاد شده است آه براساس آن٩گرفته است، شاخص ديگري با نام حداآثر توليد ثابت

 .تن برآورد شده است١٦٠٠تا ١٢٠٠ بين ١٣٨١ميزان برداشت پايداردر سال 
 

ثابت، توليد تعادلي، نقاط حداآثر توليد پايدار، توليد مازاد، ميگو، حداآثر توليد :  واژهآليد
  . مرجع شيالت، مديريت ذخاير، خليج فارس، بوشهر
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3. Maximum Sustainable Yield (MSY). 
4. (M).  
5. Model. 
6. Schaefer. 
7. Fox. 
8 . Gulland,Cadima and Garcia. 
9. MCY. 
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١٢   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
  مقدمه٨

ظرفيت، عالوه بر مسائل زيست محيطي با معضالت مازاد ماهيگيري بيش از اندازه و 
اقتصادي و اجتماعي زيادي همراه خواهد بود و آثار زيانبار آن بر ماهيگيران و جامعه آامًال 

 ضرورت طراحي برنامه هاي مديريت ذخاير آبزيان و اقدامات مديريتي بنابراين. مشهود است
 بهره برداري مستمر و پايدار ،برای تضمين تناسب بين تالش ماهيگيران و توان ذخيره آبزيان

و ظرفيت ماهيگيري در عرصه  به اين سبب، مديريت ذخاير. از ذخاير را دوچندان مي آند
مديريت ظرفيت مي .  ن موضوعات آليدي مطرح مي شودبهره برداري منابع شيالتي به عنوا

تواند به عنوان طراحي و اجراي مجموعه اي از سياستها و اقدامات هدف دار فني برای 
بنابراين برای . ١تضمين تعادل مطلوب بين نهاده ها و ميزان ماهي صيد شده تعريف شود

ت و سنجش نقاط مرجع  شناخ،مديريت منابع و بهره برداري مناسب و مطلوب از ذخاير
  . مديريتي در شيالت از اولويتها است و بدون آن امكان هيچ گونه برنامه ريزي وجود ندارد

  نقاط مرجع مديريتي در شيالت
 آه به طور گسترده، اهداف مديريت شيالتي را هستندسري معيارهاي مفهومي  نقاط مرجع، يك
 به عنوان يك MSYدن توليد است اغلب مثًال هنگامي آه هدف حداآثر آر. دندر نظر مي گير

  . شود نقطه مرجع مفهومي استفاده مي
محيطي، اقتصادي و اجتماعي در شيالت آه مورد توجه  وجود اهداف متفاوت زيست

گروههاي خاصي هستند از عمده ترين موانع ايجاد و توافق درباره نقاط مرجع در شيالت بوده 
توافقاتي در اهداف مديريتي در شيالت ضروری به از اين رو قبل از هر چيز، وجود . است

رسد و براي دستيابي به توافق در نقاط مرجع بايد رابطه بين اهداف و مشخصات  نظر می
 نقاط مرجع فني در شيالت با توجه به آاربردشان ،بر اساس يك تقسيم بندي. شيالت درك شود
نقاط مرجع حدي يا آستانه  .٢  ٢)STRP(نقاط مرجع هدف .١ :مي شوند به دو طبقه تقسيم

    ٣  )SLRP(اي
به طور معمول، نقاط مرجع هدف، شاخصهايي مبتني بر ذخيره هستند آه به عنوان 

 نياز به نظارت فعال و TRPمديريت مبتني بر  .شوند اهداف مطلوب مديران شناخته مي
  .دارد)معموًال ساالنه( در طي يك زمان خاص تعديالت پيوسته اقدامات مديريتي

آند آه نامطلوب است و  به وضع ماهيگيري يا ذخيره اشاره مي) آستانه(نقاط مرجع حدي 
به عبارت ديگر به نقاط مرجعي آه مرز منطقه . مديريت قصد دارد از وقوع آن جلوگيری آند

بر اساس برخي LRP .٤کند، نقاط مرجع حدي يا آستانه گفته مي شود قرمز را مشخص می
بيشترين نرخ آاهش در اندازه (يا برخي شرايط حداآثر ) آمترين بيوماس مولد(شرايط حداقل 

  . تعيين مي شود) ذخيره يا بيشترين نرخ مرگ و مير
_____________________________________________________________________ 
1 . Cunningham and Greboval, 2001. 

2 . Target Reference Points. 

 3 . Limit Reference Points. 

4 . Quinnet et al.,1990. 
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١٢٩  )مطالعه موردي آبهاي استان بوشهر( ذخاير ميگوي خليج فارس MSY)(اندازه گيري حداآثر توليد پايدار 
  ١حداآثر توليد پايدار

 در زمينه شيالت فقط يك نقطه مرجع فني را مشخص کرده و آن حداآثر ١٩٨٢توافقنامه سال 
 بيشترين ميزان توليدي است آه در طي زمان با توجه به پايداري MSY.  استبودهايدار توليد پ

به دست   جمعيت پوياي ذخيره و عوامل زيست محيطي مؤثر بر ذخيره،توان توليد ذخيره
حداآثر توليد پايدار، بلندترين نقطه منحني توصيف آننده رابطه بين تالش ماهيگيري . آيد مي

در بسياري از .  توليد به دست آمده توسط ناوگان ماهيگيري استاستاندارد و ميزان
 حداآثر توليد پايدار به عنوان يك شاخص مهم مديريتي پذيرفته شده و بر FAOدستورالعملهاي 
  .آن تأآيد شده است

شود، ذخيره بايد در سطحي از بيوماس   استفاده ميMSY در شرايطي آه از شاخص 
 سطح .آن بتوان حداآثر توليد پايدار از ذخيره را برداشت آردباشد آه بدون صدمه زدن به 

 نشان داده MSYFآورد با  تالش ماهيگيري آه در درازمدت بيشترين محصول را به وجود مي
. شود بيان مي) حداآثر توليد پايدار (MSYشود و سطح توليد متناسب با آن به وسيله  مي

روش توليد مازاد و روش مبتني بر نرخ :   عبارتند ازMSYزه گيري روشهاي اصلي براي اندا
 . )M (مرگ و مير طبيعي

 
  با استفاده از توابع توليد مازادMSY اندازه گيري. ١

 آه از داده هاي تاريخي استفاده MSYيكي از اصلي ترين و سنتي ترين روشها براي تخمين 
اين روش مبتني بر فرضي است آه . است ٢مي آند، روش تابع توليد يا روش توليد مازاد

دو الگوي اصلي توليد .  است٣ )CPUE(بيوماس ذخيره متناسب با صيد در هر واحد تالش 
  .پردازيم  به تشريح اين دو الگو ميMSY هستند آه در تخمين فكس و شيفرمازاد، الگوهاي 

  .توان نوشت مي,  ميزان توليد باشدY و i ميزان تالش در سال if)(اگر 
)١-١ (                                                                                  

)(
)(

if
iY

f
Y
=  

  
آه نسبت 

f
Y توليد در هر واحد تالش در سال  iرا به )١٩٥٤(حال الگوي شيفر .  است 

  .شكل زير مي نويسيم
) ٢-١                                      (     

b
aif −≤)(     if          )(.

)(
)( ifba

if
iY

+=  
 نشان i در هر واحد تالش با ميزان تالش در سال را، رابطه خطي بين صيدشيفراين الگوي 

(زيرا توليد در هر واحد تالش , بايد منفي باشد) b(شيب . دهد مي
f
Y ( رابطه معكوسي با ميزان

بنابراين. دارد) f(تالش 
b
a

.  نشان مي دهد مثبت است و نمودار، اين موضوع را به خوبي −

_____________________________________________________________________ 
1 . MSY. 

2 . Surplus Production Method. 

3 . Catch Per Unit Effort. 
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١٣   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
هنگامي آه ٠

b
af  ، باشد=−

f
Y برابر با صفر خواهد بود و چون مقدار منفي صيد در هر واحد 

(تالش 
f
Y (پس فقط الگو براي مقدار ،بي معني است 

b
af   ١ . قابل اجرا است>−

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  الگوهاي شيفر وفكس
  

ه ارائه شده است آه رابط) ١٩٧٠(الگوي توليد مازاد ديگر توسط فكس
f
Yبا تالش  )f ( را

  .شود  به شكل زير نشان داده ميفكسالگوي  .دهد نشان مي
)٣-١                                                                      ()(.)

)(
)(( ifdc

if
iYLn +=  

  
  .آه مي توان آن را به اين شكل نيز نوشت

)٤-١                    (                                                 ))(.exp(
)(
)( ifdc

if
iY

+=  
  

)(دهد هنگامي آه تالش افزايش يابد، صيد در واحد تالش   نيز نشان ميفكسالگوي 
f
Y 

طور آه بيان   همان. متفاوت استشيفر از نظر مفهومي با الگوي فكسالگوي  .يابد آاهش مي

 اشاره مي آند آه اگر شيفرگوي شد، ال
b
af  ، باشد=−

f
Yدر حالي آه .   برابر با صفر است

،)f  ( نشان مي دهد آه براي تمام مقادير تالشفكسالگوي 
f
Y بزرگتر از صفر است و 

شود وقتي  طور آه مشاهده مي همان. نمودار به سادگي اين موضوع را نشان مي دهد
f
Yروي   

_____________________________________________________________________ 
1. Sparre and Venema , 1998, p.180  
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١٣١  )مطالعه موردي آبهاي استان بوشهر( ذخاير ميگوي خليج فارس MSY)(اندازه گيري حداآثر توليد پايدار 
f باالي دهد آه در سطوح بسيار   يك خط مستقيم را نشان ميشيفر رسم شود، الگوي

  . منحني را بدون مجانب نشان مي دهدفكس اما الگوي ،شود تالش به صفر نزديك مي
  :توان نشان داد آه مي

)٥-١                             (                                          )(.)( tBqtCPUE =  
است و چون) ضريب ثابت( ضريب قابليت صيد q بيوماس ذخيره و Bآه 

f
Y)  صيد در

  :توان نوشت  پس مي،شود بر حسب وزن تعريف مي) واحد تالش
..)()                                             ٦-١ (: شيفراي الگوي بر

)(
)( ifbaBq

if
iY

+==  
  

.)exp.)(()                                     ٧- ١(  :فكسبراي الگوي 
)(
)( ifdcBq

if
iY

+==  
  

در نمودار، هنگامي آه تالش به صفر نزديك مي شود 
f
Yرسد قدار خود مي به حداآثر م .

شود   بيوماس ذخيره استفاده نشده يا بهره برداري نشده ناميده ميf=0سطح بيوماس، مطابق 
 جايگزين .vBqحال اگر . شود  مشخص ميvBو به وسيله

f
Y شود ٤-١ و٢-١ در معادله 

  :توان نوشت مي
)                                                       ٨-١ (: شيفرالگوي 

q
aBv aBq يا = v =.  

  
)exp()                                          ٩-١  (:فكسالگوي 

q
cBv .)exp( يا = cBq v =  

  
 افزايش A از صفر به سطح f هنگامي آه ، براي دو الگو يكسان باشدvBر، اگرطبق نمودا

 تفاوت بين دو منحني بيشتر Aيابد، دو منحني تقريبًا برابر هستند؛ اما در طرف راست نقطه  مي
ين رو انتخاب بين دو الگو فقط زماني مهم است آه مقدار از ا. می شود و از هم فاصله مي گيرند

توان اثبات آرد آه آداميك از دو الگو بر ديگري  با اين حال نمي. نسبتًا بزرگ باشد) f(تالش 
بنابراين در هر مورد خاص بايد الگوي مناسبتر انتخاب شود و الگوي مناسبتر . برتري دارد

  .١ بهترين برازش و سازگاري را با داده ها ايجاد آندالگويي است آه
 براي به دست آوردن تخمين و برآوردي از حداآثر توليد پايدار و تعيين سطح تالش 

  .آنيم  ضرب ميif)( را در ٤-١ و ٢-١ هر دو طرف معادالت MSYايجادآننده 
 
  

          )                              ١٠-١:  (شيفر

b
aififiY

b
aifififbifaiY

−==

−<+=

)()(

)()(.)(.)(

0

2

  
  

)().(]exp.)[()                                                      ١١-١:  (فكس ifdcifiY +=  

_____________________________________________________________________ 
1 . Sparre and Venema, 1998. 
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١٣   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
به ) MSYسطح  (iY)( يك سهمي است آه در يك سطح تالش معين حداآثر ١٠- ١ معادله ٢

)(آننده حداآثر توليد پايدار توان سطح تالش ايجاد  حال مي. آيد دست مي MSYf و حداآثر توليد 
  . را به صورت زير به دست آوردMSYپايدار 

b
aFMSY 0/5−=  

  
)١٢-١                                                                         (

b
aMSY
2

0/25−=  
  

) MSYسطح ( يك منحني متقارن با يك نقطه حداآثر فكس يعني الگوي ١١-١معادله 
 و مساوي ١١-١ را مي توان با مشتق گيري از معادله Fox براي الگوي MSYF و MSY. است

با صفر قرار دادن 
df
dYبه دست آورد  .  

  
)١٣-١                                                 (                 

)exp().( 1
1

1

−−=

−=

c
d

MSY

d
fMSY

  
  

  ١ مبتني بر نرخ مرگ و مير طبيعي MSYاندازه گيري. ٢
 الگوي گولند) الف

 صيد و صيادي در تعداد زيادي از ذخاير جديد گسترش ، ميالدي٧٠ و ٦٠هاي  در دهه
 بيوماس يافت آه اطالعات مربوط به آن شيالتها فقط شامل يك يا چند تخمين نمونه گيري از

اي براي بهره برداري مناسب از   به منظور ايجاد پايه١)١٩٧١(در اين وضع گولند. ذخيره بود
  . پيشنهاد آردMSYاي را براي تخمين  اين شيالتها معادله تجربي ساده

)١-٢                                                                            (00/5 BMMSY .=  
آه اغلب به روش مساحت جاروب شده ) بكر( بيوماس دست نخورده 0Bدر اين معادله 
 نرخ مرگ و مير طبيعي است آه به طور معمول از اطالعات نرخ Mبه دست مي آيد و
اين معادله به ويژه . شود هاي مشابه در دسترس به عنوان جانشين استفاده مي مرگ و مير گونه

 مبتني گولندمعادله . شود براي ذخايري آه خيلي آم مورد بررسي قرار گرفته اند، استفاده مي
) 0B( در نصف اندازه موجودي دست نخورده MSY است آه شيفربر الگوي توليد متقارن 

گ و مير ماهيگيري  نرخهاي مرگ و مير طبيعي و نرخهاي مرMSYروي مي دهد و در 
MFMSYالبته مدارك تجربي آمي وجود دارد آه .  برابر خواهند بود  گولند معادله . باشد=

  .سپس به معادله زير توسعه يافت
)٢-٢                                                                             (0BMXMSY ..=  
 براي حالتهايي آه تاآنون مقداري Xهمچنين .  به مشخصات ذخيره وابسته استXار آه مقد

 . توصيه شده است،مرگ و مير ماهيگيري وجود داشته

_____________________________________________________________________ 
1. Natural Mortality Rate . 
2. Gulland, 1971, p.34. 
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١٣٣  )مطالعه موردي آبهاي استان بوشهر( ذخاير ميگوي خليج فارس MSY)(اندازه گيري حداآثر توليد پايدار 
   ٢ . است٥/٠به طور معمول آوچكتر از x  آردند آه مطرح١ )١٩٨٣(بدينگتن و آوك
برآورد . ٤/٠ تا ٣٣/٠ را از Xدامنه مقادير  )١٩٨٣(و گولند ٣ )١٩٨٣(آادي و سيرك

آه داراي عمر آوتاه مدت ) ميگوي گرمسيري پناييده(آمترين مقدار مربوط به ميگو . آردند
همچنين از تحليل ذخاير . آفزي شمالي بود ٤است و ساردين و بيشترين عدد مربوط به فنيش

 قابل X=0/33 مشخص شد آه فقط نرخهاي بهره برداري آم مطابق با ماهيان پالژيك آوچك
 .٥نگهداري يا پايدار هستند

   کاديماالگوي ) ب
براي ذخاير بهره ) ١٩٧٧(کاديما  قاعده تعميم يافته اي از برآوردآننده گولند به وسيله

 به شكل کاديماتخمين زننده .  ارائه شده است-آه داده هاي ذخيره محدود هستند-برداري شده 
  .زير است

)٣-٢                                           (                                BZMSY .0/5=  
MFZچون .   مرگ و مير آل استZو ) ساالنه( متوسط بيوماس Bآه   و =+

BFY  در Z پيشنهاد آرد در صورتي آه اطالعات مربوط به کاديمااست، بنابراين  =.
  .الگوي باال به شكل زير نوشته شود, دسترس نباشد

) ٤-٢                                                                     ().( BMYMSY +=0/5  
چون بيشتر ذخاير در .  متوسط بيوماس در همان سال استB ميزان آل صيد و Yآه 

براي شيالتهاي آشورهاي توسعه يافته و  کاديمااند از اين رو معادله  جهان بهره برداري شده
 ٦ .ر استفاده شده استدر بعضي از شيالتهاي آشورهاي در حال توسعه بسيا

  ٧گارسيا، اسپار وسيرك  الگوي)ج
آنها دو روش جايگزين را براي برآوزد بالقوه ذخاير ماهي بهره برداري شده پيشنهاد 

 ولي با الگوهاي را دارد؛ کاديماآردند آه همان ساختار و آاربرد برآوردآننده هاي گولند و 
نند آه مشاهدات مربوط به محصول آ  فرض مي،هر دو روش .شيفر وفكس سازگار هستند

همچنين مرگ و . براي يك سال خاص در دسترس است) B(و متوسط بيوماس  ) Y(جاري 
MKFMSYاي به شكل شناخته شده و رابطه) M(مير طبيعي   وجود داشته MSYF  و M بين =.

چون .  ضريب ثابتي استKآه 
B
Yf B و =

f
Y
توان الگوهاي توليد مازاد را به  مي,  است=

  .شكل زير نوشت
  
)(                     :                                                 شيفر)  ٥-٢(

B
Y

baB +=  
_____________________________________________________________________ 
1 .Beddington and Cooke (1983). 

2 Caday and Csirk (1983). 

3 .Caday and Csirk(1983). 
4 . Finfish. 

5 . Petterson(1991). 
6 . Sparre and Venema , 1998. 

7 . Garcia , Sparre and Csirke. 
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١٣   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
٤  

)(:                                                                 فكس)  ٦-٢(
B
Y

dcBLn +=  
  

 و1Bاگر مشاهدات 
1

Yو M به فرض  در دسترس باشند با توجهMKFMSY .=      
  :توان نوشت مي

:                                 شيفر)  ٧-٢ (
b
aMKf

B
Y

baB MSY
21

1
1 −==+= .),(  

  
:                                   فكس)  ٨-٢(

d
MKf

B
Y

dcLnB MSY
1

1

1
1 −==+= .),(  

  
  .را به صورت زير به دست آوردd و a  ،b، cحال مي توان پارامترهاي

  
:                                     شيفر)  ٩-٢(

11

2
1

11

2
1

22

2

YBf
B

b
YBf

Bf
a

MSYMSY

MSY

−
=

−
=

.
,

.
.  

  
:                                    فكس)  ١٠-٢(

MSYMSY f
d

fB
Y

BLnc 1

1

1
1 −=+= ),

.(
)(  

  
),(پس با داشتن baو ),( dcاز قبل مي توان ١٣-١ و ١٢-١معادالت   و MSY را 

  . مطابق با الگوي شيفر به شكل زير استMSY. مطابق دو الگو به دست آورد
  
)١١-٢                                                                (

YBF
BFMSY

MSY

MSY

−
=

.
.

2

22

  
  

MFMSY وK=1در موارد خاصي آه   : است مي توان نوشت=
)١٢-٢                                                                       (

YBM
BMMSY
−

=
.

.
2

22
  

  
vBB وY=0  وf=0مثًال زماني آه (اگر از ذخيره برداشتي نشده باشد  ) است=

  . تبديل مي شودگولند به قاعده اصلي ١٢-٢له معاد
  :با توجه به الگوي فكس مي توان نوشت

)١٣-٢                                                 (]).exp[.. 1−= B
f
YBfMSY
MSY

MSY  
  

MFMSY و K=1در شرايط خاصي آه    .ل مي شود به معادله زيرتبدي١٣-٢ است معادله=
)١٤-٢                                                        (]

.
exp[.. 1−=

BM
YBMMSY  

  
exp..BMMSY( مانند الگوي گولند خواهد بود MSY تخمين، باشدY=0وزماني آه  =.(  
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١٣٥  )مطالعه موردي آبهاي استان بوشهر( ذخاير ميگوي خليج فارس MSY)(اندازه گيري حداآثر توليد پايدار 

vesselAofCPUE
vesselBofCPUE

BPA =)(

11(بنابراين يك زوج از مشاهدات  YB  و M و رابطه بين Mو فرضياتي روي) ,
MSYF) MKFMSY اطالعات آافي براي تخمين اوليه منحني توليد شيفر وفكس به وجود ) =.

  . ١ نيز استفاده آردMSYاوليه مي آورند آه از نتايج اين دو الگو مي توان براي برآورد 
   و ِيافته ها بحث

 ارزش غذايي از نظر آشور است آه در بازارهاي جهاني انميگو از ذخاير اصلي آبزي
فراوان و قيمت باال داراي اهميت اقتصادي خاصي است و هم اآنون صيادان در چهار استان 

 طبق مطالعات .آنند مياقدام لوچستان به صيد آن خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سيستان و ب
ميگوي خليج فارس در آبهاي استان بوشهر قرار ) ذخاير(موجود، بزرگترين صيدگاههاي 

 . دارد
طور آامل يا بيش از اندازه بهره ه اين اعتقاد وجود دارد آه تمام منابع در خليج فارس ب

 و اين منبع با ارزش صادراتي نيست و ذخاير ميگو نيز از اين امر مستثني شده اندبرداري 
استفاده نادرست از منابع و نهادهها و وجود يك  .٢نسبت به گذشته خيلي آاهش يافته است

 در عمل  ميگوو ذخاير به شدت تخليه شده) به احتمال زياد مازاد(ناوگان بزرگ برداشت 
. افت وضع اقتصادي صيادان و مناطق صيادي شده استباعث تخصيص غير بهينه منابع و 

ثري به برنامه ؤاز اين رو اندازه گيري حداآثر توليد پايدار ذخاير ميگو مي تواند آمك م
  .ريزيهاي صنعت برداشت ميگوي دريايي کند

و الگوهاي تجربي به صورت مكمل مازاد در اين مطالعه از دو روش الگوهاي توليد 
 داده هاي سري زماني ازشيفر وفكس برای سنجش توابع توليد مازاد . استفاده شده است

 لنج ،تعداد روزهاي ماهيگيري به تفكيك قايق(مربوط به ميزان صيد و تالش شناورهاي ميگو
با توجه به اينكه جمع آردن ميزان تالش . استفاده شده است ١٣٨١تا ١٣٧٢از سال ) وآشتي

 آورند از اين رو  نتايج گمراه آننده اي را به وجود ميشناورهاي مختلف به دليل ناهمگن بودن،
براي . استاندارد شده است)  لنج و آشتي،قايق( ابتدا تعداد روزهاي ماهيگيري طبقات مختلف 
اين روش مبتني بر  . استفاده شده است ٣روبسن استاندارد آردن داده هاي تالش از روش
ندازه گيري توان ماهيگيري شناورهاي طبقه براي ا. اندازه گيري توان ماهيگيري نسبي است

B نسبت به طبقه Aمي توان نوشت :  
است آه بقيه شناورها بر اساس آن همگن شده ) قايق(  طبقه استانداردAدر اينجا طبقه 

 ميزان صيد در هر واحد تالش است آه به اين وسيله از تقسيم آردن ميزان صيد CPUE. اند
 CPUEبا اندازه گيري . اهيگيري استاندارد به دست مي آيددر هر سال بر تعداد روزهاي م

 به ١ جدول شماره ،براي هر طبقه در هر سال
  . دست آمده است

  براي اندازه گيري Robsonالگوي . ١جدول شماره 
_____________________________________________________________________ 
1 . Garcia and Sparre an Csirke ,1989. 

2 . FAO,1996. 
3 . Robson,1966. 
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١٣   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
 آل تالش استاندارد٦

Boat type A(standard) B C 
Fishing power (PA) ٠/١  PA(B) PA(C) 

Number of boats (N) NA NB NC 

Average number of fishing days 

per boat (d) 

 
dA dB dC 

 .سپس مقدار تالش استاندارد آل ناوگان در هر سال طبق قاعده زير به دست مي آيد

 . تخمين مي زنيم راشيفر وفكسسپس با توجه به داده هاي استاندارد شده الگوي 
  
  

                                    :الگوي شيفر

87/8030/49

2/793

0/000226

6/461

42/80775

2 ===

−
−=

..

*****

fdFR

Effort
t

CPUE
 

 

  

 

                                     :الگوي فكس

813/0410/61

3/611

0/0001

15/768

3/942921

2 ===

−
−=

..

******

fdFR

Effort
t

LnCPUE
 

  
  

 رابطه معكوسي وجود ،همان طور آه مشخص است بين تالش و صيد در هر واحد تالش
 دو  در هر. صيد در هر واحد تالش آاهش مي يابد،دارد به گونه اي آه با افزايش هر واحد تالش

در هر دو . ييد مي آندأ اين رابطه را ت)روزهاي ماهيگيري ( عالمت منفي متغير تالش،الگو
 بيانگر آن ٦١/٠  برابر با 2Rفكس مقدار  در الگوي .  ضريب تالش معني دار شده است،الگو

با توجه .  دهد درصد تغيير در متغير وابسته را پوشش٦١است آه متغير تالش توانسته است 
 بااليي را 2R  اين الگوبه وجود يك متغير مستقل در تابع باال و مطالعات موجود در اين زمينه

 استفاده شد آه مقدار حداآثر توليد msyf و MSYاز دو الگوي باال برای تخمين . نشان مي دهد
 تن تعيين شد و مقدار تالش الزم براي توليد ٢٠٢٧ برابر با رشيفپايدار با استفاده از الگوي 

همچنين حداآثر توليد پايدار با استفاده از . روز استاندارد است ٩٤٧١٢اين مقدار صيد معادل 
 روز تالش استاندارد ٩٦١٥٤ تن است آه براي تأمين اين مقدار صيد بايد ١٨٢٤ فكسالگوي 

حداآثر توليد پايدار با استفاده از توابع توليد مازاد و نتايج مربوط به محاسبه . انجام شود
  . آمده است٢روشهاي تجربي در جدول شماره 

  

dCNCCPAdBNBBPAdANAefforttotal ****** )()( ++=1/0

Archive of SID

www.SID.ir



١٣٧  )مطالعه موردي آبهاي استان بوشهر( ذخاير ميگوي خليج فارس MSY)(اندازه گيري حداآثر توليد پايدار 
  ١مقدار حداآثر توليد پايدار. ٢جدول شماره 

  MSY ) تن( 
 [Biomass=٩٠٠] 

 

  MSY ) تن(
[Biomass=١٢٠٠] 

 

 الگو

M= ٨/٢  M=٣ M= ٢/٣  

MSY 

 

  

SPF 
 

M= ٨/٢  M=٣ M= ٢/٣  

 ١٩٢٠ ١٨٠٠ ١۶٨٠ ∗ ١۴۴٠ ١٣۵٠ ١٢۶٠ گولند
 ٢۴٧۵ ٢٣۵۵ ٢٢٣۵ ∗ ١٩٩۵ ١٩٠۵ ١٨١۵  کاديما

 ١٨٨۶ ١٨٠٣ ١٧٢٠ ∗ ١۵۵٨ ١۴٩٨ ١۴۴٠ گارسيا

 ∗ ∗ ∗ ٢٠٢٧ ∗∗ ∗  شيفر
 ∗ ∗١٨٢۴ ∗  ∗∗ ∗  فكس

اين سناريوها مربوط .  دو سناريو براي مطالعه در نظر گرفته شده است٢طبق جدول شماره 
اين دو سناريو از نتايج . بيوماس ميگو در آبهاي استان بوشهر بوده استبه ميزان ذخيره يا 

 به وسيله مرآز تحقيقات ميگوي خليج فارس ١٣٨١برآورد ميزان بيوماس ميگو در سال 
تن و براساس ٩٠٠بر اساس يكي از اين سناريوها ميزان بيوماس معادل . بهدست آمده است

از ). ١٣٨١،مرادي(ن در نظر گرفته شده است ت١٢٠٠سناريوي ديگر ميزان ذخيره برابر 
 سه ،سوي ديگر براي اندازه گيري مقدار حداآثر توليد پايدار با استفاده از الگوهاي تجربي

 مرگ و مير طبيعي به هايدر نظر گرفته شده است آه اين نرخ (M)نرخ مرگ و مير طبيعي
گ و مير طبيعي، مطالعات مالك انتخاب اين نرخهاي مر.  است٢/٣ و ٣ ، ٨/٢ترتيب برابر 

مطالعات عظيمي (سابق در زمينه ارزيابي ذخاير ميگوي ببري در آبهاي استان بوشهر
و ساير مطالعاتي آه در سالهاي اخير در آشورهاي ديگر ))١٣٧٢(و نياميمندي) ١٣٦٤(

 دو با  و گارسياکاديما ،گولند  نتايج به دست آمده از سه الگوي تجربي.  بوده است،انجام شده
نتايج به دست آمده از .   آمده است٢سه نرخ مرگ ومير طبيعي در جدول  سناريوي بيوماس و

 آمتر از نتايج به دست آمده از دو الگوي ،در هر دو سناريو و با هر سه نرخگولند الگوي 
با استفاده از روش تجربي گولند محافظه آارانه   MSY  به عبارت ديگر مقدار.ديگر بوده است

 در نظر گرفته شده است و با آمي ٥/٠ برابر با X مقدار ضريب در روش گولند .ستبوده ا
چشم پوشی براي ذخاير ميگو ـ آه در سالهاي اخير تحت بهره برداري زياد بوده ـ به آار برده شده 

  . دچار بيش برآورد استMSY در محاسبه کاديما از سوي ديگر الگوي. است
آه در تمام روشهاي تجربي، سناريويي آه ميزان  روشن مي شود ، شده مقايسه دو سناريوی بياناز

است با توجه به غناي بيشتر ذخيره، ميزان حداآثر برداشت پايدار نيز ) تن١٢٠٠(بيوماس آن بيشتر
.  نيز افزايش مي يابدMSY مقدار،بيشتر است و هرچه نرخ مرگ و مير طبيعي بيشتر مي شود

  .بيشتر از دو الگوي تجربي ديگر بوده است کاديما لگويدر اMSY بنابراين محدوده تغييرات
نتايج به دست آمده از دو الگوي توليد مازاد با استفاده از داده هاي تاريخي نشان مي دهد آه 

با توجه به اينكه الگوي . الگوي فكس حداآثر توليد پايدار را آمتر از الگوي شيفر تخمين مي زند
_____________________________________________________________________ 
1. Maximum Sustainable Yield. 
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١٣   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
 مشاهده مي شود آه نتايج به دست آمده از روش گارسيا در ،فكس زير بناي الگوي گارسيا است٨

با استفاده . مشابه با نتايج الگوي فكس استنسبت است به  تن١٢٠٠سناريويي آه بيوماس آن برابر 
 تن ١٢٠٠تخميني به نتايج الگوهاي تجربي تحت سناريوي ميزان ذخيره  MSY   مقدار SPFاز روش

 کاديما  الگوي،تن در نظربگيريم١٢٠٠معادل ١٣٨١را در سال اگر ميزان بيوماس . نزديكتر است
 در آشورهاي ديگر نشان  گذشتهمطالعات تجربي. نسبت به الگوهاي ديگر دچار بيش برآورد است

 . اولويت داردذخاير ميگو نسبت به الگوي شيفر MSYمقدارمی دهد آه الگوي توليد فكس در تخمين 
از طرف ديگر در اينجا مشاهده مي . ود زيادي اين امر را تأييد آردنتايج آماري اين مطالعه نيز تا حد

تقريبًا معادل متوسط  چشم پوشیبا آمي  )تن١٢٠٠ سناريوي بيوماس(شود آه نتايج الگوي فكس
 بنابراين به نظر مي رسد آه در اين .از هر سه نرخ مرگ و مير طبيعي است نتايج گارسيا وگولند

  . زيادي نتايج يكساني براي حداآثر توليد پايدار ايجاد مي آنندمطالعه اين سه روش تا حدود
 با توجه به اينكه در دهه گذشته زيستگاهها و ذخاير ميگوي استان بوشهر به شدت تحت فشار 

 بنابراين ، بيش از اندازه از آن بهره برداري شده است،عوامل انساني بوده و بر اساس بعضي شواهد
ي و اجتماعي صيادان بايد حداآثر برداشت مستمر و پايدار در سطحي برای تأمين امنيت اقتصاد

 منافع آتي بخش عمده اي از جمعيت ساحلي را ،تعيين شود آه ضمن جبران ذخاير به شدت تخليه شده
  استفاده از شاخص حداآثر توليد ثابتMSYدر اين حالت يك معيار منطقي تر از. تضمين کند

)MCY(حداآثر صيد ثابت پايدار سطوح آتي ذخيره ـ آه با سطح قابل قبولي  مي باشد آه به عنوان ١
  ١.از ريسك همراه است ـ تعريف مي شود

MSYMCY
3

2
= 

 
 بر اساس ايده برداشت مقدار معيني ماهي از ذخاير در سالهاي مختلف بنا شده و يك MCYشاخص

 نشان داد آه ضريب ٢)١٩٩٢(نسيسو فرا) ١٩٨٨(شبيه سازيهاي ميس . روش محافظه آارانه است
ميزان حداآثر صيد ثابت يا  آه بنابراين به نظر مي رسد.  است ٩/٠ تا ٦/٠مناسب در اين قاعده بين 
بدون صدمه زدن ،تن باشد تا در حال حاضر١٦٠٠تا ١٢٠٠بايد بين ١٣٨١برداشت واقعي در سال 

 .دراز مدت آنها را نيز تضمين کند به ذخاير و تأمين حداآثر منافع براي صيادان، منافع آتي و 
  

  گيری خالصه ونتيجه
 مكمل استفاده شده شکلمدلهاي تجربي به  و مازاد در اين مطالعه از دو روش مدلهاي توليد

 .  است
 تن و مقدار تالش الزم ٢٠٢٧ برابر با شيفر مقدار حداآثر توليد پايدار با استفاده از مدل 

همچنين حداآثر توليد .  استبوده روز استاندارد  ٩٤٧١٢ براي توليد اين مقدار صيد معادل
 ٩٦١٥٤ تن بوده آه براي تأمين اين مقدار صيد بايستي ١٨٢٤ فكسپايدار با استفاده از مدل 

 نتايج حاصل از دو مدل توليد مازاد با استفاده از داده هاي .روز تالش استاندارد انجام شود
 . تخمين مي زندشيفرر توليد پايدار را آمتر از مدل   حداآثفكستاريخي نشان مي دهد آه مدل 

_____________________________________________________________________ 
1. Maximum Constant Yield. 

2. Mace and Francis. 
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١٣٩  )مطالعه موردي آبهاي استان بوشهر( ذخاير ميگوي خليج فارس MSY)(اندازه گيري حداآثر توليد پايدار 
براي اندازه گيري حداآثر توليد پايدار با استفاده از مدلهاي تجربي، دو سناريو براي 

و سه نرخ )  تن١٢٠٠تن و ميزان ذخيره برابر ٩٠٠ميزان بيوماس معادل ( ميزان ذخيره 
  .تدر نظر گرفته شده اس) ٢/٣ و ٣ ، ٨/٢(مرگ ومير طبيعي

نتايج حاصل از مدل گولند در هردو سناريو و با هر سه نرخ آمتر از نتايج حاصل از دو 
با استفاده از روش تجربي گولند محافظه  MSY  به عبارت ديگر مقدار.مدل ديگر بوده است

  . دچار بيش برآورد استMSYآاديما در محاسبه  از سوي ديگر مدل . آارانه بوده است
ي آه يآه در تمام روشهاي تجربي در سناريوروشن مي شود ناريو دو ساين  مقايسه از

است با توجه به غناي بيشتر ذخيره ميزان حداآثر برداشت ) تن١٢٠٠(ميزان بيوماس بيشتر
 MSY مقدار،پايدار نيز بيشتر است وهرچه نرخ مرگ ومير طبيعي  نيز بيشتر مي شود

بيشتر از دو مدل تجربي ديگر بوده ما آادي در مدل MSY محدوده تغييرات. افزايش مي يابد
  .است

 مشابه با نتايج مدلنسبتًا  ،تن١٢٠٠ بيوماس برابر ی در سناريوگارسيانتايج حاصل از روش 
به  به نتايج مدلهاي تجربي تحت سناريو  SPFتخميني با استفاده از روش MSY مقدار. استفكس 

تن در ١٢٠٠معادل ١٣٨١ در سال اگر ميزان بيوماس را.  نزديكتر است١٢٠٠ميزان ذخيره 
  .نسبت به مدلهاي ديگر دچار بيش برآورد استآاديما   مدل ،نظربگيريم

 در فكس مدل توليد مي آند آه نتايج آماري اين مطالعه تا حدود زيادي اين امر را تأييد 
 اولويت دارد و از طرف ديگر در اينجا شيفر ذخاير ميگو نسبت به مدل MSYمقدارتخمين 
 ًاتقريب چشم پوشیبا آمي ) تن١٢٠٠سناريو بيوماس (  فكسمي شود آه نتايج مدل  دهمشاه

 بنا بر اين به نظر .هرسه نرخ مرگ و مير طبيعي است  ازگولند وگارسيامعادل متوسط نتايج 
مي رسد آه اين سه روش تا حدود زيادي نتايج يكساني براي حداآثر توليد پايدار در اين مطالعه 

  .نندآ ميبرآورد 
آه  (    طبق اين شاخص.  نيز استفاده شده است)MCY( شاخص حداآثر توليد ثابتمطالعه از در اين 

حداآثر صيد ثابت  ) به وضعيت فعلي ذخاير ميگوي خليج فارس استفاده از آن منطقي مي باشدتوجهبا 
 .تن باشد ١٦٠٠تا  ١٢٠٠ بايد بين ١٣٨١ ميزان برداشت واقعي در ساليا 
 

  تپيشنهادا
  .دشو  پيشنهاداتي به شرح زير ارائه مي،با توجه به نتايج مطالعه

 ثبت و نيازمند مديريت علمي و مطلوب بهره برداري از ذخاير ميگوي خليج فارس، .١
 توصيه مي  وجمع آوري اطالعات در زمينه ميزان صيد و تالش صيادي و ميزان ذخيره است

د، تالش صيادي، هزينه هاي صيد، قيمت و شود آه بانك اطالعاتي جامعي از شاخصهاي صي
 دادن اطالعات صحيح و با دد و در آنار آن بايشو اداره آل شيالت استان تهيه وسيلهدرآمد 

  .دکرجلب  آامل، اعتماد صاحبان شناورهاي صيادي را با تبليغات و تشويقهاي الزم
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١٤   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
ن ذخيره ميگو مي  تخمين حداآثر توليد پايدار، ميزابرایيكي از متغيرهاي پايه اي .٠٢

 اندازه گيري و برآورد ميزان ذخيره با برای مرآز تحقيقات ميگوي آشور داز اين رو باي. باشد
  . دشوروشهاي پيشرفته علمي و با حداقل خطا به آزمايشگاههاي الزم و تجهيزات مورد نياز مجهز 

.  نداد نتايج اين مطالعه نشانه هاي محكمي بر اولويت يك روش بر ديگري ارائه.٣
استفاده از روشهاي توابع توليد مازاد و تجربي و مدرن در آنار هم ضمن تقويت يكديگر، 

البته با توجه به فشار موجود .  بهتر ياري خواهند دادهايمتصديان امور شيالتي را در تصميم
 بر ذخاير ميگو در سالهاي اخير هميشه در استفاده از اين روشها بايد جانب احتياط را رعايت

  .آرد
، حداآثر بهره برداري پايدار از صيادان تأمين حداآثر منافع آتي و دراز مدت برای .٤

استفاده  ذخاير پر ارزش ميگو و آاهش فشار بر اين ذخيره به شدت تخليه شده در سالهاي اخير
توصيه مي ) ميگو(از معيار حداآثر توليد ثابت با نظر گرفتن اين مالحظات براي اين آبزي 

 ١٦٠٠تا ١٢٠٠ بين ١٣٨١ميزان برداشت واقعي در سال حداآثر صيد ثابت يا بنابراين . شود
  .پيشنهاد مي شودتن 
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١٤١  )مطالعه موردي آبهاي استان بوشهر( ذخاير ميگوي خليج فارس MSY)(اندازه گيري حداآثر توليد پايدار 
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