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با  (Thunnus tonggol)تون هوور  (CPUE)ازاء واحد تالش استانداردسازی صید به

  های ایرانی دریای عماندر صید گوشگیر آب (GLM)استفاده از روش خطی عمومی 
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 1398 مهرتاریخ پذیرش:            1398 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

 و هند اقیانوس معتدله و گرمسیری ساحلی هایآب در که است زیسطح مهم و تجاری هایگونه از )tonggol Thunnus( هوور تون 

 ماه، سال، تاثیر بررسی و (1395 تا 1386) صید سال ده مدت در هوور تون نسبی فراوانی شاخص بررسی مطالعه این از هدف دارد. پراکنش آرام

 هایآب از سنتی شناورهای گوشگیر صید در گونه این CPUE صیادی تالش واحد ازاءبه صید بر گوشگیر تور هایطاقه ارتفاع و شناور تناژ

 مورد در را جمعیتی پارامترهای کههنگامی ذخایر ارزیابی در غالبا   شدند. استاندارد )GLM( عمومی خطی مدل با که باشدمی عمان دریای احلیس

 شودمی گرفته نظر در جمعیت سالیانه نسبی فراوانی شاخص عنوانبه که شده استاندارد تالش واحد ازاءبه صید از کنند،می محاسبه جمعیت یک

 طوربه ماه و سال عمومی خطی مدل در شده استفاده توضیحی متغیرهای بین از داد نشان مطالعه این نتایج شود.می استفاده مهم ورودی یک عنوانبه

 است. بودهن داریمعن شده متصل همبه گوشگیر تورهای ارتفاع و شناور تناژ افزایشی تأثیر اما اندبوده اثرگذار هوور تون CPUE روی دارییمعن

 با دهدمی نشان این و داشت 1392 سال در چشمگیر اوج یک همراه به افزایشی روند 1395 تا 1386 سال از هوور تون نسبی فراوانی شاخص

 کهطوریهب داد نشان فصلی شدید گرایش یک هوور تون استانداردشده تالش واحد ازاءبه صید دارد. وجود صید افزایش ظرفیت صیادی تالش افزایش

 و اردیبهشت هایماه در هوور تون صید نرخ ترینبیش که داد نشان ماهیانه نسبی فراوانی شاخص بررسی بود. تربیش سال گرم فصل در صید میزان
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 مقدمه
ترین نقطه ایران شرقیبندر گواتر در جنوب عرض دریای عمان از       

کیلومتر و طول آن  320شرق کشور عمان برابر تا دماغه حد در شمال

طرف یک دریای عمان از (.1396)الیقی و همکاران،  کیلومتر است 560

های موسمی های جوی متعدد مثل مانسون و بارانتحت تأثیر جریان

های تأثیر گرمای شدید عرض اقیانوس هند است و از طرف دیگر تحت

. (Parsapoor) ،2013 ترین پدیده اقلیمی آن استاستوایی که مهم

های معتدله و استوایی تون ماهیان در سراسر جهان و معموالً در آب

 پراکنشخط استوا  شمالی و جنوبی درجه 45بین  جمله دریای عمان، از

 شوندسیم میهای ساحلی، نریتیک و اقیانوسی تقدارند و به گونه

(Pillai  وSatheeshkumar ،2012) .طور مستقیم صید تون ماهیان به

 (FAO) ،1993 جهان شغل ایجاد کرده میلیون نفر در 200برای حدود 

 شودها را شامل میمصرف پروتئین حیوانی توسط انسان %19و 

Botsford)  ،ها بنابراین کاهش یا فروپاشی این گونه .(1997و همکاران

ات و عواقب شدید اجتماعی و اقتصادی در مناطق وابسته به صیادی اثر

زی و تجاری مهم است و های سطحتون هوور از گونه خواهد داشت.

درجه شمالی  47هند و آرام بین عرض  ای در اقیانوسپراکنش گسترده

. پراکنش این گونه (Pauly ،2018و  (Froese درجه جنوبی دارد 33و 

های اقیانوسی که در تمام آب Thunnusای جنس هبرعکس سایر گونه

در منطقه فالت  (Neritic) باز پراکنش دارند محدود به مناطق نریتیک

 های دور از ساحلشود و بندرت در آبمی (Continental Shelf) قاره

(offshore) شوددیده می Yesaki) ،1994)ترین . تون هوور کوچک

از ماهیان، و ( 2014همکاران، و  (Pierre است Thunnusگونه جنس 

.  این گونه (Collete) ،2010 کندپوستان و سرپایان تغذیه میسخت

مهم اقتصادی در سراسر اقیانوس هند و آرام توسط بسیاری از کشورها 

. اما عجیب است (Griffits ،2010) برداری قرار داردشدت تحت بهرهبه

ار ذخیره و صید این که اطالعات بسیار کمی درباره بیولوژی، ساخت

 2011دلیل صید بیش از حد از سال گونه وجود دارد. تون هوور به

در لیست  (IUCN)توسط اتحادیه جهانی حفاظت از محیط زیست 

 قرار گرفته است (Critical endargered) های بحرانی در خطرگونه

(IUCN ،2015؛ Collete  ،2015و همکاران)  و ذخایر این گونه در

 (Overexploited) برداری بیش از حدجنوبی ایران تحت بهرههای آب

. مقدار وزنی ساالنه صید تون (2018و همکاران،  (Darvishi قرار دارند

افزایش زیادی داشته و  2012تا  2004هوور در اقیانوس هند از سال 

تا  نشان دادتن رسیده است، اما پس از آن روند کاهشی  170359به 

 IOTC) ،2007). 78 تن صید شد 132723ر مقدا 2015در سال 

صید تون ماهیان در اقیانوس هند در منطقه غربی آن انجام درصد از 

ماهیان تون تون و شبه صید .(Satheeshkumar، 2012و  Pillai) شودمی

های ایرانی دریای عمان و خلیج فارس نقش مهمی در زنجیره در آب

 232مقدار  2015در سال که طوریهاقتصادی شیالتی کشور دارد ب

 درصد 96ین مقدار صید ا از (.Naderi) ،2017 هزار تن گزارش شد

 (Trolling) کششی هایقالب و پرساینرها توسط و بقیه گوشگیرها توسط

صید تون هوور در ایران در سال  (.Khorshidi) ،2014 شودانجام می

هزار تن  60تر از به کم 2015هزار تن و در سال  80تر از بیش 2011

عنوان گونه به 2013تا  2009. تون هوور از سال (IFO) ،2016 رسید

فارس گزارش  عمان و خلیج ایرانی دریای هایگوشگیر در آب غالب صید

های علمی در مدیریت صیادی معموالً توصیه (.Khorshidi ،2014) شد

، Walterو  (Hinton شودبراساس نتایج ارزیابی ذخایر آبزیان انجام می

ترین اطالعات مهم صیادی تالش واحد ءازاصید به هایغالباً داده .(1992

عنوان شاخص فراوانی ورودی در ارزیابی ذخایر آبزیان هستند که به

ها همواره تحت تأثیر زمان، مکان، . اما این دادهشوندنسبی استفاده می

تورهای ماهیان و فاک صید، پراکنش شناور و ابزار هدف، خصوصیات گونه

محیطی تغییرپذیر هستند و تخمین شاخص فراوانی نسبی جمعیت، 

 (.2014و همکاران،  (Shih گیردتحت تأثیر این عوامل قرار می

در ارزیابی پارامترهای جمعیتی، آن  CPUEبنابراین قبل از استفاده از 

 شاخص فراوانی عنواناستانداردشده به CPUE و از کنندرا استاندارد می

کنون چندین روش برای استاندارد شود. تامعیت استفاده میج نسبی

که در  (Maunder ،2004و  (Hinton استفاده شده است CPUE کردن

 (General Linear Models - GLMs)های خطی عمومی مدل میان این

ترین ها مناسبGLM .(Punt ،2004و  Maunder) ترین هستندمتداول

راحتی قابل فهم زیرا به باشندمیازی و پرکاربردترین روش استانداردس

های قابل قبولی برای انتخاب فاکتورها و متغیرها در هستند و روش

؛ Maunder، 2004 و Hinton ؛Butterworth، 2002 و (Glazer ددارن مدل

Battaile  وQuinn ،2004 ؛Venables  وHinton ،2004 ؛Dichmont ،

صورت یک رابطه خطی به CPUE ،های خطی عمومیدر مدل (.2004

ترین موضوع محاسبه مهم شود وبینی میاز متغیرهای توضیحی پیش

شود، زیراکه صورت متغیر گسسته درنظر گرفته میاثر سال است که به

دهنده شاخص سالیانه فراوانی نسبی جمعیت و ورودی بسیار نشان

 . (Abear ،2009) های ارزیابی ذخایر آبزیان استمهم در مدل

ازاء واحد های صید بهین مطالعه استانداردسازی دادها هدف از       

تون هوور در ناوگان صید گوشگیر ایران در دریای عمان و برآورد  تالش

( 1395-1386سال ) 10فراوانی نسبی در طی  تغییرات واقعی شاخص

 بوده است. 

 

 هامواد و روش

عمان تا عمق های ایرانی دریای صید سنتی تون هوور در آب       

شناورهای متر با استفاده از تورهای گوشگیر شناور و توسط  2000

های چوبی و تا لنج متر 8-6های فایبرگالس صیادی از قایق

      (DOI): 10.22034/aej.2020.120563     
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تورهای . شودانجام میتن  200حدود  تا 1با تناژ  یا فایبرگالس

متر توسط شناورها  183تا  160هایی به طول گوشگیر سطحی با طاقه

های تور بر حسب یایی به آب انداخته شده و تعداد طاقهدر هر سفر در

عدد متغیر است.  500تا  20تناژ شناور و توان مالی صاحب آن بین 

های تور گوشگیر را به شکل عمودی صیادان در این روش صید طاقه

که ارتفاع تورها گاهی تا طوریهکنند، بو افقی به یکدیگر متصل می

گوشگیر تون ماهیان در سواحل دریای صید رسد. متر نیز می 150

شود و های سال انجام میهای فراساحلی در تمامی ماهعمان و آب

 (Logbook) های روزانهدفترچهاطالعات صید در روزهای دریاروی در 

و هنگام تخلیه در بندر توسط ناظرین شیالت ثبت  توسط صیادان

حمل تورهای  دلیل تواناییهتر بشناورهای صیادی بزرگ د.نشومی

تر در دریا داری و توانایی ماندن بیشتر و داشتن ظرفیت نگهبیش

 روش خطی عمومیدهند. در این مطالعه از تری انجام میصید بیش

(Nelder  وWedderburn ،1972 استفاده )های زمانی از سری تا شد

صید شده توسط ناوگان گوشگیر  هوورشاخص فراوانی نسبی تون 

تأثیر فاکتورهایی که تالش  محاسبه شوند وای عمان ایران در دری

صید و ترکیب  تجهیزاتصیادی را بین شناورها )اندازه، قدرت موتور، 

های مختلف شناورهای یکسان )زمان و مکان صید( صید( یا بین تالش

های همواره داده عالوه،هب .(Gulland) ،1983 شود حذف دهند،تغییر می

 zero) صید صفر صیادی شامل تعدادی دست آمده از عملیاتهب

catch )که گونه مورد مطالعه با گونه صید هدف است، مخصوصاً وقتی

که تالش صیادی صورت گرفته ولی گونه فرق داشته باشد. یعنی جایی

مورد نظر صید نشده است. یک راه متداول برای از بین بردن اثر صید 

ومی، اضافه کردن در مدل خطی عم CPUEصفر در تبدیل لگاریتمی 

 (Cao هاستعنوان ثابت به آنمشاهداتی به CPUEمیانگین کل  10%

قابل قبول  تالش صیادی 18026در کل تعداد  (.2011و همکاران، 

 ثبت شد. 1395تا  1386از سال  عدد شناور صیادی 8353مربوط به 

درصد کل تالش صیادی  10این مقدار نمونه ثبت شده تقریباً برابر 

باشد که توسط ناظرین سازمان شیالت گوشگیر در منطقه می ناوگان

های ضرب تعداد طاقهایران ثبت گردید. مقدار تالش صیادی از حاصل

تور گوشگیر در ساعات حضور تور در آب در هر سفر دریایی محاسبه 

تقسیم مقدار وزن کل ازاء واحد تالش صیادی از گردید. سپس صید به

متغیرهای توضیحی مورد استفاده  ست آمد.دهصید به تالش صیادی ب

(، ماه )تمامی 1395تا  1386سال )از  در مدل خطی عمومی شامل اثر

های ارتفاع پانلتن( و  196تا  1های سال(، تناژ ناخالص شناور )از ماه

این فاکتورهای ثابت با لگاریتم بودند. متر(  150)تا  تورهای گوشگیر

که تبدیل برای این خطی دارند. رابطه (lnCPUE) تالش ازاء واحدصید به

 میانگین %10 نشود، (Undefined) نشده صیدهای صفر تعریف لگاریتمی

های مشاهداتی اضافه شد. CPUEتمام  عنوان ثابت بهبه CPUE کل

 :است صورت زیربه GLMفرمول کلی مدل خطی عمومی 
ijkmε+  m+ D k+ S j+ M i+ Constant) = Intercept + Y ijkmCPUELn ( 

های مشاهداتی است، CPUEمیانگین کل  Constant ،10%که طوریبه

iY  اثر سال در سالi ،jM  اثر ماهj ،kS  سایز شناورk  تناژ ناخالص(

GRT،)mD گوشگیر  اثر ارتفاع تورهایm  وijkmε  خطای مدل با ساختار

 به GLMباشد. شاخص فراوانی نسبی در می )2,0logN(لوگ نرمال 

شود، محاسبه می (LSMeans)میانگین حداقل مربعات اثر سال  صورت

های طی سال هوور در های فراوانی تونتفاوت هدف اولیه شناسایی چون

( 2018، 3.5.0)نسخه  Rافزار تمامی محاسبات در نرم است. متوالی

 . گرفته استصورت 

 

 نتایج

ش صیادی و تال)واحد کیلوگرم(  هوورمقدار کل صید تون        

 درساعات حضور تور در آب دریا( ×های تور گوشگیر)تعداد طاقه

 کل( از تالش صیادیدرصد  10های ثبت شده )تقریباً معادل نمونه

در شکل  95تا  86های صید سنتی گوشگیر در دریای عمان طی سال

 1386نسبت به  1388مقدار صید در سال نشان داده شده است.  1

برابر  2تر از که تالش صیادی تنها بیشدرحالی برابر شده 20بیش از 

تقریباً ثابت بوده،  1388افزایش یافته است. تالش صیادی بعد از سال 

یک کاهش چشمگیر داشته و در دو سال آخر نیز به  1392در سال 

طاقه در ساعت(  224× 510) 1395که در طوریهشدت کاهش یافته ب

طاقه در ساعت(  172×  510) 1387تنها کمی بیش از مقدار خود در 

تقریباً ثابت مانده  1395تا  1391رسیده است. اما میزان صید از سال 

ترین میزان صید در سال تن بوده است. بیش 4491و میانگین آن 

ترین تالش صیادی نیز در تن بوده که بیش 5098.5و معادل  1393

 ش مشاهداتیازاء واحد تالمقدار صید به گرفته است. سال صورت همین

(Nominal CPUE)  روند افزایشی  1395تا  1386از سال  هوورتون

ترین میزان بیش 1392(. این شاخص در سال 2داشته است )شکل 

کاهش چشمگیر نشان داده و در دو  1393خود را داشته، در سال 

چنین صید هم 2شکل  سال انتهای مطالعه مجدداً افزایش یافته است.

به  )شاخص فراوانی نسبی( ش صیادی استاندارد شدهازاء واحد تالبه

های ثبت در نمونهفاصله اطمینان آن درصد  95روش خطی عمومی و 

که توسط شناورهای سنتی گوشگیر در دریای عمان  هوورتون  شده

شاخص فراوانی نسبی تون  دهد.نشان می را اندطی ده سال صید شده

ترین مقدار کمی خود یشب 1392ترین و در کم 1386در سال  هوور

روند افزایشی داشته  1392را داشته است. در واقع این شاخص تا سال 

 تجزیه واریانسکه جدول طورهماناما پس از آن کاهش یافته است. 

متغیرهای توضیحی استفاده شده در  در بیندهد، ( نشان می1)جدول
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ی روی داریطور معنماه با توزیع خطای لوگ نرمال به و مدل سال

CPUE تأثیر  و تناژ شناور اما ارتفاع تورهای گوشگیر انداثر داشته

پارامترهای مربوط به تون هوور نداشتند.  CPUEداری بر مقدار یمعن

CPUE بر طبق نتایج این  آمده است. 2در جدول  نیز استاندارد شده

های فروردین، دی و اسفند تفاوت جدول صید تون هوور در بین ماه

 دهد.اری نشان نمیدیمعن

 
  1395تا  1386از سال  (GLM)دریای عمان به روش خطی عمومی  هوورتون  استانداردشده CPUEهای متغیرهای توضیحی در داده تجزیه واریانس: 1جدول

 coefficientضرایب   estimatedمحاسبه شده   خطای استاندارد t مقدار  P مقدار

P<0.001 63.468-  2640.04  7062.- از مبداء عرض   

650.046 1.089 بدون تأثیر  50790.0  1387 

P<0.001 7.977 6340.04  0.3697 1388 

P<0.001 12.942 590.045  0.5900 1389 

P<0.001 20.237 3210.04  0.8744 1390 

P<0.001 17.074 40300.0  0.6880 1391 

P<0.001 28.284 4230.04  1.251 1392 

P<0.001 12.687 2210.04  50.535  1393 

P<0.001 15.263 380.043  0.6621 1394 

P<0.001 17.426 4240.04  0.7709 1395 

P<0.001 11.299 750.037  اردیبهشت 0.4265 

P<0.001 10.509 40110.0  خرداد 0.4216 

P<0.001 6.127 320.047  تیر 0.2900 

P<0.001 5.754 280.042  مرداد 0.2433 

P<0.001 5.854-  820.038  0.2272-  شهریور 

P<0.001 8.654-  300.039  0.3402-  مهر 

P<0.01 13.203-  930.038  0.5139-  آبان 

P<0.01 5.869-  870.048  28680.-  آذر 

1250.05 0.306 بدون تأثیر  560.01  دی 

P<0.001 3.878-  670.050  0.1965-  بهمن 

670.052 0.825 بدون تأثیر  04340.  اسفند 

-0.762 بدون تأثیر  780.00024  018970.00  تناژ شناور 

38780.000 0.194 بدون تأثیر  0075340.00  ارتفاع تورهای گوشگیر 

 

 دهد و در نمودارها توزیع نرمال را نشان میماندهخطای باقی       

Q-Q بنابراین (، 3)شکل  درجه قرار دارند 45ها روی خط ماندهباقی

ی صید هامدل خطی عمومی روش مناسبی برای استاندارد کردن داده

 بوده است. هوورازاء واحد تالش تون به

دهد صید این گونه نشان می هوورشاخص فراوانی ماهیانه تون        

ریزی و مانسون و در زمان با وقوع فصل تخمدر نیمه اول سال هم

(. میزان 4ترین مقدار را دارد )شکل های اردیبهشت و خرداد بیشماه

که در انتهای فصل گرما رو به کاهش رفته است درحالی هوور تون صید

در انتهای فصل سرما روند افزایشی نشان داد.
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دریای عمان در  هووردر صید گوشگیر تون  (GLM)روش خطی عمومی استاندارد شده به (CPUE) ازاء واحد تالشصید به هایشاخص :2لجدو

 (1395تا  1386سال ) 10 طی

  CPUE 
 مشاهداتی

 انحراف معیار ضریب تغییرات
حد باالیی 

CPUE 

حد پایینی 
CPUE 

CPUE 
 استانداردشده

 سال

0.102472471 0.5379054 0.01617878 0.03099521 0.02915952 0.0300774 1386 

0.137940614 0.5486996 0.02462021 0.04620457 0.04353565 0.0448701 1387 

0.153905421 0.5422426 0.03146117 0.05969096 0.05634999 0.0580205 1388 

0.178424292 0.4462259 0.03711942 0.08511351 0.08125705 0.0831853 1389 

0.322990235 0.3821344 0.05360043 0.1426434 0.1378885 0.1402659 1390 

0.281416564 0.3932889 0.0444572 0.1146182 0.1114609 0.1130396 1391 

0.627514912 0.3612007 0.07887188 0.2220709 0.2146496 0.2183603 1392 

0.254023507 0.4054577 0.03897646 0.0976832 0.09457585 0.0961295 1393 

0.39153821 0.3946314 0.0445376 0.1148901 0.1108274 0.1128587 1394 

0.444433201 0.4296012 0.05348788 0.1270377 0.1219741 0.1245059 1395 

 

 

 
توسط ناوگان  صید شده هوورتون  (کیلوگرم(مقدار وزنی نمودار  :1شکل

های ثبت شده )تقریباً و تالش صیادی صورت گرفته در نمونه گوشگیر ایران

های ساحلی دریای عمان در استان از آب درصد از تالش کل صیادی( 10

 1395تا  1386های تان در طی سالسیستان و بلوچس

روش خطی مشاهداتی )خط باالیی( و استاندارد شده به CPUE نمودار :2شکل  

اطمینان آن )خط چین( در  %95)خط پایین( به همراه محدوده  GLMعمومی 

 1395تا  1386دریای عمان از سال  هوورصید گوشگیر تون 

   

 

 

 
دهد ختار خطای لوگ نرمال نشان میبا سا Q-Qدهد؛ نمودار ( یک توزیع نرمال با میانگین صفر و یک را نشان میراستها )ماندهنمودار توزیع فراوانی باقی :3شکل 

 درجه قرار دارند. 45ها روی خط ماندهباقی
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 بحث 

هایی با مهاجرت بسیار باال هسند که اغلب تون ماهیان گونه       

آوری اطالعات راجع شوند بنابراین جمعها دور از ساحل یافت میمایل

که ها نیاز به صرف وقت و هزینه زیاد است. به همین دلیل با اینبه آن

های مهم تجاری در جهان رو به کاهش است اطالعات صید این گونه

و  Pillai) ها وجود داردالگوی فراوانی و تنوع آنکمی راجع به 

Satheeshkumar ،2012.) آوری شده مربوط به های جمعاغلب داده

 دارهای صید و تالش صیادی است که ممکن است گرایشداده

(biased) ،های کیفیت باشند. بنابراین ضروری است دادهنادرست و بی

CPUE ی ذخایر استاندارد شوند تا های ارزیابقبل از استفاده در مدل

ها حذف گردد. در نهایت اثر تمام فاکتورهای متغیر و انحرافات از آن

های عنوان شاخص فراوانی نسبی در مدلاثر سال از خروجی مدل به

های بیولوژیکی مدیریت صید شود تا شاخصجمعیتی استفاده می

، Abear) برآورد گردند MSYمانند حداکثر محصول قابل برداشت 

استانداردسازی  تنها یک مطالعهاما متأسفانه تا کنون در ایران  (.2009

تر صورت گرفته و این موضوع کم ازاء واحد تالشهای صید بهداده

های ثبت تالش صیادی در نمونه 1مطابق شکل  مورد توجه بوده است.

زیاد اما  1387درصد تالش کل صیادی( در سال  10شده )معادل 

که در سال انتهای مطالعه با افزایش م بوده است، درحالیمقدار صید ک

، مقدار صید بیش 1387درصد تالش صیادی نسبت به سال  30تنها 

دلیل افزایش کارایی ادوات تواند بهبرابر افزایش یافته که می 7از 

صیادی، افزایش ذخایر تون هوور در این مناطق و یا انجام تالش 

ازاء واحد یر این گونه باشد. صید بهصیادی در مناطق پرتراکم ذخا

ازاء تری نسبت به صید بهشده تغییرات کم تالش صیادی استاندارد

دهد مدل خطی اثر متغیرهای دارد، که نشان می تالش مشاهداتی واحد

 فاکتورهای سال و ماه در مدل استانداردتوضیحی را حذف کرده است. 

ژ شناور صیادی و ارتفاع افزایش تنادار نشان دادند اما یسازی اثر معن

ازاء افزایش مقدار صید به سبب دارییطور معنبهتورهای گوشگیر، 

(. در مطالعه استانداردسازی 1 است )جدول نشدهتالش تون هوور  واحد

متغیرهای  (2014و همکاران،  Al-Siyabi) انجام شده در دریای عمان

 CPUEهای دادهداری بر یتوضیحی سال، فصل و تعداد خدمه اثر معن

چنین روش گوشگیر سطحی داشته است. همتون هوور صید شده به

 2009تا  2002ها شاخص فراوانی نسبی سالیانه از سال آن در مطالعه

ثابت بوده است. اما در این  2013کاهش یافته و پس از آن تا سال 

 1392تا  1386مطالعه شاخص فراوانی نسبی تون هوور از سال 

در میالدی( روند افزایشی طی کرده است.  2013تا  2007)معادل 

ازاء واحد تالش تون هوور در صید استانداردسازی صید به تنها مطالعه

روش های جنوبی ایران )خلیج فارس و دریای عمان( بهگوشگیر آب

(، شاخص فراوانی نسبی از سال 2019و همکاران،  (Fuخطی عمومی 

داشته است. این کاهش کاهش قابل توجهی  2017تا سال  2012

هدف صیادان بسته به شرایط بازار و  دلیل تغییر گونهممکن است به

دما و و یادگیری تون هوور باشد.  (Bottom Dwelling) یا رفتار شنا

عوامل وابسته به دما مثل ترموکالین، جریانات دریایی و جریانات 

thermal fronts (رد دو توده دلیل برخوهجریانات عمودی یا افقی که ب

 وجود های و مرزی بآب سطحی با دمای مختلف در مناطق کرانه

نقش بسیار مهمی در پراکنش و مهاجرت تون ماهیان دارند. ( آیندمی

در غرب اقیانوس  (Gujarat) ای در سواحل گوجاراتمطالعات ماهواره

 27هند نشان داد که بهترین دمای سطح آب برای صید تون ماهیان 

در مطالعه  ،(1993و همکاران،  (Beenakumari می باشد درجه 29تا 

 گراد در دریای ژاپن بوده استدرجه سانتی 56/25 دیگر این مقدار

(Mohri  وKajikawa ،2014). توان از بنابراین در مطالعات آینده می

عنوان فاکتورهای محیطی که روی پراکنش دما، شوری و اکسیژن به

های خطی عمومی باشند در مدلگذار میمکانی و زمانی ماهیان تأثیر

 (Standard-GLM-HBM) (Habitat Based Model) زیستگاه اساسبر

ترین مقدار صید تون بیش .(Chen ،2004و  (Nishida استفاده کرد

های اردیبهشت و خرداد انجام شده هوور در نیمه اول سال و در ماه

ریزی این خم(، که مطابق با فصل بادهای موسمی و ت4است )شکل 

ریزی تون هوور در خلیج فارس باشد. اوج تخمگونه در دریای عمان می

(. 1371، شوقی) و دریای عمان از اواسط تیر ماه تا اوایل شهریور است

ریزی تون هوور از در مطالعه دیگر در سواحل کشور عمان فصل تخم

ن می تا آگوست )مطابق با اواسط اردیبهشت تا اوایل شهریور( و اوج آ

. (2014و همکاران،  Al-Siyabi)شد  گزارشدر ژوالی )تیر ماه( 

ریزی روی ذخیره ماهه ابتدای فصل تخم 2بنابراین اوج فشار صید در 

 
ه استانداردشده ب (CPUE)ازاء واحد تالش تغییرات ماهانه صید به :4شکل

روش گوشگیر در دریای عمان از به هوورروش خطی عمومی در صید تون 

 1395تا  1386سال 
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غربی که فصل صید تون ماهیان در شمالشود، درصورتیاعمال می

ریزی و اقیانوس هند از سپتامبر تا می یعنی قبل از آغاز فصل تخم

واضح  (.2003و همکاران،  Pillai، )سامبر استاوج آن در اکتبر تا د

که در فصل طوریهتون هوور گرایش فصلی دارد ب CPUEاست که 

تر و در فصل سرد سال )پاییز و گرم )بهار و تابستان( نرخ صید بیش

چنین در مطالعه دیگری تری داشته است. همزمستان( نرخ صید کم

یزان صید هوور ترین منشان دادند بیش (1382درویشی و همکاران، )

درصد صید  30در استان هرمزگان در اردیبهشت ماه بوده که بیش از 

 شود. تری انجام میکل این گونه است و در زمستان صید کم

 

 منابع

ع. و بهزادی، س.، زاده، س.مرام، ف.؛ طالبدرویشی، م.؛ کی .1

بررسی ذخائر پنج گونه از تون ماهیان در استان هرمزگان  .1382

 . موسسه تحقیقات شیالت ایران.78و  77-1376های سال

06-0710321000-76 . 

بررسی زیستی تون ماهیان. انتشارات زیستگاه  .1371شوقی، ح.،  .2

 صفحه. 75های دور. تحقیقاتی آب

بیدختی، ع. و آزادی، م.، اکبریعلی ؛قادر، س. ؛الیقی، ب. .3

 به WRF مدل هایسازیشبیه سنجیحساسیت .1396

خلیج فارس و دریای عمان در  ای فیزیکی در محدودههپارامترسازی

، 1، شماره 11دوره  زمان مونسون تابستانی. مجله ژئوفیزیک ایران.

  .19تا  1صفحات 
4. Abear, S.M., 2009. Comparisons of Boosted Regression 

Tree, GLM and GAM peformance in the standardization of 
Yellowfin Tuna catch-rate data from the Gulf of Mexico 

Longline Fishery, Faculty of the Louisiana State University 

and Agricultural and Mechanical College.  

5. Al-Siyabi, B.; Al-Kharusi, L.; Nishida, T. and Al-Busaidi, 

H., 2014. Standardization of Longtail Tuna (Thunnus 

tonggol) catch rates of drift gillnet fisheries in Sultanate of 

Oman. IOTC-2014-WPNT04-28. 

6. Battaile, B.C. and Quinn, T.J., 2004. Catch per unit effort 

standardization of the eastern Bering Sea walleye Pollock 

(Theragra chalcogramma) fleet. Fisheries Research. Vol. 70, 

pp: 161-177.  

7. Botsford, L.W.; Castilla, J.C. and Peterson, C.H., 1997. 
The management of fisheries and marine ecosystems. 
Science. Vol. 277, pp: 509-515. 

8. Cao, J., Chen; X., Chen, Y.; Liu, B.; Ma, J. and Li,  

S., 2011. Generalized linear Bayesian models for 

standardizing CPUE: an application to a squid-jigging fishery 

in the northwest Pacific Ocean. Scientia Marina Vol. 75,  
pp: 679-689.  

9. Collette, B.B., 2001. Scombridae. Tunas (also, Albacore, 
Bonitos, Mackerels, Seerfishes, and Wahoo). P3721-3756. In 

Carpenter, K.E. and Niem, V., (eds). FAO species 

identification guide for fishery purposes. The living marine 
resources of the western central Pasific. Vol 6. Bony fishes 

part4 (Labridae to Latimeriidae), estuarine crocodiles, FAO, 

Rome. Data Programme-SIDP, FAO-FIGIS. 

10. Collette, B.B.; Abdulghader, E.; Alam, S.; Alghawzi, Q.; 

Bishop, J.; Hartmann, S.; Kaymaram, 

F. and Smith Vaniz, W.F., 2015. Thunnus tonggol. The 

IUCN red list of threatened species 2015: e. 
T170351A57243599. 

http://www.iucnredlist.org/details/full/170351/26). 

11. Darvishi, M.; Paighambari, S.Y.; Ghorbani, A.R. and 

Kaymaram, F., 2018. Population assessment and yield per 

recruit of Longtail Tuna (Thunnus tonggol) in Northern of the 
Persian Gulf and Oman Sea (Iran, Hormozgan Province). 

Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 17, No. 4,  

pp: 776-789. DOI: 10.22092/ijfs.2018.116992. 

12. FAO. 1993. Fisheries Series No.40. Fisheries Statistics 
Series No. 111, 72 p. 

13. Froese, R. and Pauly, D.E., 2018. FishBase. World Wide 
Web electronic publication. www.fishbase.org,  

version 09/2018. 

14. Fu, D.; Nergi, S.K. and Rajaei, F., 2019. CPUE 
Standardizations for Neritic Tuna Species Using Iranian 
Gillnet Data 2008-2017. IOTC-2019-WPNT-17. 

15. Glazer, J.P. and Butterworth, D.S., 2002. GLM-based 
standardization of the catch per unit effort series for South 

African west coast hake, focusing on adjustments for 

targeting other species. South African Journal of Marine 
Science. Vol. 24, pp: 323-339. 

16. Griffiths, S.P., 2010. Stock assessment and efficacy of size 
limits on Longtail Tuna (Thunnus tonggol) caught in 

Australian waters. Fisheries Research. Vol. 102, pp: 248-257. 

17. Gulland, J.A., 1983. Fish Stock Assessment: A Manual of 
Basic Methods. (Wily: New York.) 

18. Hilborn, R. and Walters, C.J., 1992. Quantitative Fisheries 

Stock Assessment: Choice, Dynamics and Uncertainly. 
Chapman and Hall, New York. 570 p. 

19. Hinton, M.G. and Maunder, M.N., 2004. Methods for 
standardizing CPUE how to select among them. Col. Vol. Sci. 

Pap. ICCAT. Vol. 56, No. 1, pp: 169-177.  

20. IFO. 2016. Iran (Islamic Republic of) National Report to the 

Scientific committee of the Indian Ocean Tuna  
Commission, 2016. IOTC-2016-SC19-NR11. 22 p. 

21. IOTC Sectariat. 2017. Assessment of Indian Ocean Longtail 
Tuna (Thunnus tonggol) using data-limited methods.  

IOTC-2017-WPNT07-15 Rev_1. 

22. IUCN. 2015. IUCN red list of threatened species  
(ver. 2017.2). Available at: http://www.iucnredlist.org.  

23. Khorshidi Nergi, S., 2014. A Review of Iran Fisheries data 

and statistics with emphasis tuna fishes. IOTC-2014 
WPDCS10-12 Rev_2. 

24. Kumari, B.; Raman, M.; Narain, A. and Sivaprakasam, 

T.E., 1993. Satelitte remote sensing for tuna fishing in Indian 

waters. In: Sudarsan, D. and John, M. E. (Eds.). Tuna 

research in India. pp: 157-166. 

25. Maunder, M.N. and Punt, A.E., 2004. Standardizing catch 
and effort data: a review of recent approaches. Fisheries 

Research. Vol. 70, pp: 141-159.  

26. Mohri, M. and Kajikawa, Y., 2014. Ecology of bluefin tuna 
and longtail tuna in the Sea of Japan based on mathematical 

and physical fisheries science consideration using chi-square 
test, cluster analysis, and linear discriminant analysis. 

Mathematical and Physical Fisheries Science. Vol. 11,  

pp: 22-43. 

27. Naderi, R.A., 2017. Importance of Neritic Tuna catch in I.R. 
Iran capture fishery. IOTC-2017-WPNT07-09. 

28. Nelder, J.A. and Wedderburn, R.W.M., 1972. Generalized 
linear models. Journal of Royal Statistical Society Series A. 

Vol. 137, pp: 370-384. 

29. Nishida, T. and Chen, D.G., 2004. Incorporating spatial 
autocorrelation into the general linear model with an 

application to the Yellowfin Tuna (Thunnus albacares) 

 (DOI): 10.22034/aej.2020.120563

http://www.iucnredlist.org/details/full/170351/26
http://www.fishbase.org/
http://www.iucnredlist.org/


  ....ازاء واحد تالش تون هوور با استفاده از روش خطی عمومی در صیداستانداردسازی صید به                             کاظمی و همکاران

 

388 

Longline CPUE data. Fisheries Research. Vol. 70,  

pp: 265-274. 

30. Parsapoor, R., 2013. Persian Gulf Science and Technology 
Park. http://www.pgstp.ir/uploads/PGSTP_English  

trans-1.png. 

31. Pierre, L.; Geehan, J. and Herrera, M., 2014. Review of 
the statistical data available for bycatch species. IOTC-2014 

WPNT04-07. Rev_1. pp: 17-19. 

32. Pillai, N.G. and Satheeshkumar, P., 2012. Biology, 
Fishery, Conservation and Management of Indian Ocean 

Tuna Fisheries. Ocean Science Journal. Vol. 47, No. 4,  

pp: 411-433. DOI: 10.1007/s12601-012-0038-y. 

33. Shih, C.L.; Chou, S.C.; Wang, H.Y. and Hsu, C.C., 2014. 

Trial estimation of standardized catch per unit effort of 
Yellowfin Tuna by the Taiwanese Longline Fishery in the 

tropical waters of the Atlantic Ocean. ICCAT. Vol. 70,  

No. 6, pp: 2738-2762. 

34. Venables, W.N. and Dichmont, C.M., 2004. GLMs, GAMs 

and GLMM: an overview of theory for applications in 
fisheries research. Fisheries Research. Vol. 70, pp: 319-337.  

35. Yesaki, M., 1994. A review of the biology and fisheries for 
Longtail Tuna (Thunnus tonggol) in the Indo-Pacific region. 

FAO Fisheries Technical paper. Vol. 336, pp: 370-387. 

 

 (DOI): 10.22034/aej.2020.120563

http://www.pgstp.ir/uploads/PGSTP_English%20%0btrans-1.png
http://www.pgstp.ir/uploads/PGSTP_English%20%0btrans-1.png


Scientific Research Journal of Animal Environment                                       Vol. 12, No. 3, Autumn 2020 

 

 

 

 

 

Standardizing CPUE of Longtail Tuna (Thunnus tonggol) caught by 

Gillnet Fisheries fleet of Iranian waters of the Oman Sea using 

General Linear Model (GLM) 
 

 

 

 

 

 

 Seyed Hesam Kazemi*: Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental 

Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran  

 Seyed Yousef Peyghambari: Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental 

Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran 

 Parviz Zare: Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan 

University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran 

 Saeid Gorgin: Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan 

University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran 
 

 

Received: July 2019   Accepted: October 2019 
 

 

 

 

 

Key words: Gillnet, Longtail Tuna, Standardized CPUE, General Linear Model 

 

 

Abstract 
Longtail Tuna (Thunnus tonggol) is one of the most important Commercial and Neritic fish 

species which are widely distributed throughout neritic tropical and temperate waters of  

Indo-Pacific. The aim of this study was to determine relative index of abundance of Longtail 

Tuna from 2007 to 2016, also we evaluated effect of some explanatory variables (Year, Month, 

Vessel tonnage and net height) of catch per unit effort data in traditional gillnet fishery 

standardized by general linear model (GLM) in the Oman Sea. Standardized catch per unit effort 

is an important entrance in stock assessment as an annual abundance index. The results of this 

study have shown that year and month as explanatory variables influence CPUE significantly in 

GLM model with lognormal error distribution, but the increasingly effect of vessel tonnage and 

net height were not significant. Relative index of abundance of Longtail Tuna has shown 

increasing trend from 2007 to 2016 with the highest pick in 2013, that is shown catch rate can 

increase by raising catch effort. There is a seasonal trend in standard CPUE of Longtail Tuna 

with the highest catch rate in warm season. Monthly relative index of abundance has shown 

highest catch rate occurred in May and June. 
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