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 Introduction: The diameter of the ring connected to the balustrade Conical Lift Net was 

initially 1.5 m. But gradually the diameter of the attached ring increased Today it is about 

4 meters. The seems to increase the diameter of the ring This increased the number of non-

target fish in this method.   

Materials & Methods: The purpose of this study was length frequency and species 

composition of non-target fish caught in Conical Lift Net May 1997 in two fishing ports 

of Babolsar and Amirabad by four fishing vessels during 33 torrents at a depth of 40-50 

m. After identifying the species caught, the total length and weight of the specimens were 

measured.  

Result: From a the total of 193 fish caught, the highest and lowest percentage of total 

relative frequency fish species Alosa caspia were (37.8%) and Gasterosteus aculeatu 

(4.7%). Relative frequency of other species caught in Babolsar and Amirabad ports 

Syngnathus abaster were 38.8% and 28%, Gasterosteus aculeatu 50% and 0%, Mugilidae 

11.11 and 18.2%, Alosa caspia 0% and 41.7%, respectively. Rutilus frisii kutum was 0% 

and 12%. The results also show that the frequency of fish caught in Amirabad fishing port 

is higher than Babolsar fishing port and strongly dependent on area (P<0.01).  

Conclusion: The results indicate the high pressure resulting from the production of 

Bycatch fishing on non-commercial species in Amirabad fishing port. Most frequency in 

Babolsar and Amirabad fishery ports were respectively in the length class of 4.5-5.5 cm 

Gasterosteus aculeatu and length class of 15.5-5.5 cm Syngnathus abaster in fish. 
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 4که امروزه حدود طوریهتدریج قطر حلقه متصل افزایش یافته بهمتر بود اما ب 5/1باالرو در ابتدا قطر حلقه متصل به تورهای قیفی  :مقدمه  

 رسد این افزایش قطر حلقه، باعث افزایش تعداد ماهیان غیرهدف در این روش صید شده است. نظر میباشد. بهمتر می

در اردیبهشت باالرو  یمخروط یشده تورها یدصغیرهدف  یانماه یاگونه بیو ترک یطول یفراوان این مطالعه با هدف بررسی ها:مواد و روش

انجام شد.  یمتر 40-50در عمق یزی بار تورر 33طی  یادیچهار فروند شناور صوسیله یرآباد بهو ام بابلسر یادیصبنادر در  1397ماه سال 

 .ی شدگیرها اندازهپس از شناسایی گونه ماهیان صید شده، طول کل و وزن نمونه

خاره درصد و ماهی سه 8/37خزری  ترین درصد فروانی نسبی کل گونه شگ ماهیترین وکمماهیان صید شده بیش 193از تعداد کل  نتایج:

 8/38( Syngnathus abasterماهی )عبارتند از نی های صید شده در بندر بابلسر و امیرآبادفراوانی نسبی سایر گونهدرصد درصد بود.  7/4با 

ماهی درصد، شگ 2/18و  11/11( Mugilidaeماهیان )و صفر درصد، کفال 50( Gasterosteus aculeatusخاره )درصد، ماهی سه 28و 

(Alosa caspia صفر و )7/41 ( درصد، ماهی سفیدRutilus kutum صفر و )ها حاکی از آن است که میزان یافتهچنین درصد بود. هم 12

 (. >01/0P) باشدشدت به منطقه وابسته میباشد و بهتر از بندر صیادی بابلسر میآباد بیشبندر صیادی امیر فراوانی ماهیان صید شده در

 باشد.های غیرتجاری در بندر صیادی امیرآباد مینتایج حاکی از فشار باالی حاصل از تولید صید ضمنی روی گونه :گیری و بحثنتیجه

 متریسانت5/15-5/16خاره و ر ماهی سهمتیسانت 5/4-5/5 یدر کالسه طول ترتیبو امیرآباد به لسرباب در صیادیبنی در فراوان ترینیشب

 باشد.میماهی نی
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 مقدمه

میر  و از اوایل قرن بیستم ریختن صید ضمنی به دریا و مرگ       

عنوان ماهیان ناشی از آن مورد توجه محققان علوم آبزیان بود که به

 جهانی شیالت شناخته شده است ناپذیر در مدیریتئله تفکیکیک مس

(Alverson  ،1994و همکاران).  صید غیرهدف یا ضمنی به صیدی

اندازد و جز گونه اصلی را به دام میهایی بهشود که گونهاطالق می

طور تصادفی همراه با گونه هدف صید شامل همه آبزیانی است که به

تری از گونه هدف دارند و اغلب به رزش کمها اگردند. این گونهمی

ها دارای شوند. برخی از آنصورت زنده یا مرده به دریا برگردانده می

های اقتصادی جوان تر شامل گونهارزش اقتصادی هستند که بیش

تر ذخایر به ها بیشدر دریاها و اقیانوس(. Kennely ،2010) هستند

های هدف از سایر آبزیانی شود و تفکیک گونهشکل مرکب دیده می

های شیالتی مدیریت. باشدشوند بسیار مشکل میکه در تور گرفتار می

ها ها جلوگیری از زیان به سایر گونهدر چنین مواردی که هدف آن

آبزیانی که اقتصادی دهند: باشد دو گروه از آبزیان را مدنظر قرار میمی

های گونه و دیگری دباشیتر مها در بازار بیشبوده و ارزش تجاری آن

ها و ابزار کاهنده صید تر دستگاههمین دلیل بیشبه. در معرض خطر

گردند که فرار آبزیان مورد نظر از این ضمنی به شکلی طراحی می

های در سال .(2007و همکاران،  Walmsley) باشدپذیر ابزار امکان

منظور کاهش بهمنزله استراتژی مدیریتی اخیر سازمان شیالت ایران به

هایی را روی تعداد تور و ادوات صیادی و صید ضمنی محدودیت

کرده است که در صورت فراگیری  های زمانی و مکانی اعمالمحدودیت

آن در بین شناورهای صیادی، کمک شایانی به کاهش صید ضمنی 

ها در دریاها و اقیانوس (.1381خواهد داشت )پیغمبری و همکاران، 

های هدف شود و تفکیک گونهبه شکل مرکب دیده می تر ذخایربیش

برای  .باشدشوند بسیار مشکل میاز سایر آبزیانی که در تور گرفتار می

 نخستین بار صید کیلکا ماهیان توسط تورهای قیفی باالرو و نور زیر

و همکاران،  Marchesana) انجام شد 1951ها در سال توسط روس آبی

ن با استفاده از نور مصنوعی و تور قیفی . صید کیلکا ماهیا(2005

های ایران با کمک شش فروند شناور بار در آبباالرو، برای نخستین

 تن در سال 4000تر از های بندر انزلی با تناژ کمآب صیادی و در

به  1365آغاز گردید. این تعداد شناور و حجم برداشت تا سال  1350

برای نخستین بار در  1368ال که در سهمین صورت باقی ماند تا این

بندر صیادی بابلسر شروع و تعداد شناورها در این بندر روند افزایشی 

در بندر امیرآباد با شش فروند شناور کیلکاگیر  1376داشته و در سال 

تعداد شناورها در این بندر  1378فعالیت خود را آغاز و در پایان سال 

(. این 1381روحی،  فروند رسید )فضلی و 37به  1378در سال 

زمان گردید با دو تغییر عمده و تغییرات در میزان و ترکیب صید، هم

متر میلی 8اساسی در ساختار تور مخروطی باالرو یکی اندازه چشمه از 

متر کاهش یافت و دوم قطر حلقه صید میلی 7)گره تا گره مجاور( به 

که این روش اینمتر افزایش یافت. با توجه به 4متر به حدود  5/1از 

گیرد صید در شب و با استفاده از نور مصنوعی زیر آبی انجام می

خزر ( و تنها کیلکا ماهیان موجود در دریای1386)فضلی و همکاران، 

رود، در این دهد، انتظار مینسبت به این نور واکنش مثبت نشان می

 عنوان گونه هدف صید شده و سایرروش صید تنها کیلکا ماهیان به

رسد تغییرات نظر میهآبزیان در ترکیب صید مشاهده نشوند. اما ب

ویژه در اندازه قطر حلقه باعث افزایش احتمال صید سایر هایجاد شده ب

آبزیان گردد. با توجه به عدم وجود اطالعات در این زمینه، محققین 

که اینبا توجه به ای در این زمینه انجام دهندتصمیم گرفتند تا مطالعه

آبی انجام این روش صید در شب و با استفاده از نور مصنوعی زیر

خزر نسبت به این نور گیرد و تنها کیلکا ماهیان موجود در دریایمی

(. ازجمله مطالعات صورت 1397)عشریه، دهندواکنش مثبت نشان می

ثابت و شفیعیتوان به خزر میگرفته روی میزان صید ضمنی دریای

ای ماهیان صیدشده )صید بررسی تناوبی گونه (1387) فتیدهامینیان

ای در مطالعه اند.ضمنی( در حوضه صیادی بندرکیاشهر را بررسی کرده

 یتورها یضمن دیص بیترک (1394نسب و همکاران )مرادیدیگر 

 خزریایدر یغربدر جنوب( را Clupeonellaن )ایماه لکایک یفیق

رود، برای دستیابی مطالعه کردند. انتظار می (یبندر انزل یهادگاهی)ص

بینانه از های پایدار کاهش صید ضمنی، داشتن تصویری واقعبه روش

آوری برداری توالی چندساله و جمعنمونهواسطه ذخایر منطقه به

های های زیستی و صیادی امری ضروری است. صید ضمنی گونهداده

خوردن تعادل تواند موجب برهمغیرتجاری ناشی از فشار صیادی می

های عنوان گونهتنها کیلکا ماهیان به در این روش صید اکوسیستم شود.

د مشاهده نشوند. اما هدف صید شده و سایر آبزیان در ترکیب صی

با  .رسد احتمال صید سایر آبزیان غیرهدف هنوز وجود داردنظر میهب

هایی که های مستند و جامع در مورد تنوع گونهکمبود دادهتوجه به 

چنین عدم وجود اطالعات و هم شوندفعالیت این شناورها صید می طی

مطالعه در این ، های پیشیندر این زمینه و انجام نشدن پژوهش

 یشده تورها دیصهدف غیر انیماه یاگونه بیو ترک یطول یفراوان

مورد بررسی قرار  رآبادیبابلسر و ام یادیباالرو در بنادر ص یمخروط

 گرفته است. 
 

 هامواد و روش

با طول  در بندر امیرآباد 1397این تحقیق در اردیبهشت ماه سال       

 و بندر بابلسر E "6 ˈ22 ˚53و  N "14 ˈ50 ˚36و عرض جغرافیایی 

 انجام گرفت E   "30 ˈ29 ˚52و N ˈ43 ˚36با طول و عرض جغرافیایی

 (. 1)شکل 

https://www.civilica.com/PdfExport-WATERECOSYSTEM01_083=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%A7.pdf
https://www.civilica.com/PdfExport-WATERECOSYSTEM01_083=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%A7.pdf
https://www.civilica.com/PdfExport-WATERECOSYSTEM01_083=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%A7.pdf
https://www.civilica.com/PdfExport-WATERECOSYSTEM01_083=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%A7.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Amirali_Moradinasab/publication/313037873_By-catch_composition_of_Kilka_fishes_Clupeonella_lantern_net_in_the_southwest_of_the_Caspian_Sea_Bandar_Anzali_fishing_grounds/links/588e3f0b45851567c93f6071/By-catch-composition-of-Kilka-fishes-Clupeonella-lantern-net-in-the-southwest-of-the-Caspian-Sea-Bandar-Anzali-fishing-grounds.pdf?origin=publication_detail
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که زمان تحقیق حاضر در فصل الزم به ذکر است که با توجه به آن    

وزهای الزم از اداره کل مج ،ممنوعیت صید کیلکا ماهیان بوده است

بار تورریزی  33برداری طی شیالت استان مازندران گرفته شد. نمونه

های صیادی شرکت به صیادی کیلکاگیر متعلق شناور فروند چهار توسط

 40-50در عمق  ،صبگاهان، زرین شمال، سحرگل و بوستان دلنشین

دت ها و تور قیفی متداول صیادی صورت گرفت. ممتری و با المپ

دقیقه متغیر و وضعیت جوی در زمان  10-20زمان تورریزی بین 

صید کامالً آرام و وضعیت ماه کامال باریک و در اولین روز ماه قمری 

های بزرگی ماهیان صید شده مستقیماً در داخل سطل (.1بود )جدول

آوری ماهیان صید شده تهیه شده بود تخلیه شدند. که جهت جمع

ه مورد شناسایی و بررسی قرار گرفتند. جهت تمامی ماهیان صید شد

 و Fischcer) ها از کلید شناسایی معتبر استفاده شدشناسایی نمونه

Bianchi، 1984). کل با استفاده از گیری طولبرای این منظور اندازه

متر و وزن ماهیان صید شده با ترازوی میلی 1تخته بیومتری با دقت 

گیری و در فرم ثبت شد. برای تعیین هگرم انداز 1/0دیجیتال با دقت 

 تعداد: Kها و تعداد نمونه :Nاز فرمول استورجس) طولیتعداد طبقات 

 (.1390چاهوکی، همتا و زارعطبقات( استفاده شد )بی

K≈1+3/3LogN, K1 ≈1+3/3Log18≈5, K2 ≈1+3/3Log175≈8 

د  طبق فرمول تعداد طبقات طولی در بنادر صیادی بابلسر و امیرآبا 

های مربوط داده تجزیه و تحلیل بدست آمد.K 1≈5و  2K≈8 ترتیببه

ای و گیری طول چنگالی ماهیان، ارتباط بین ترکیب گونهبه اندازه

ها با استفاده از آزمون نسبت استفاده فراوانی نسبی هر یک از گونه

 i386افزار )تر دیده شده است. از نرمشد که در مقاالت گذشته کم

3.5.1،Windows)R  افزارها و نرمنیز برای رسم نمودارExcel   نسخه

 استفاده شد.  2010

 

 شناورهای کیلکاگیر فنی: مشخصات 1جدول

     

 نتایج
شود تعداد ماهیان صید مشاهده می 2که در جدول طوریهمان       

ها حاکی از آن بود که میزان فراوانی ماهیان صید شده در یافته ،شده

بوده است که از  عدد 193صورت کلی دو بندر بابلسر و امیرآباد به

عدد و  175سویی میزان ماهیان صید شده برای بندر امیرآباد برابر با 

نشان داده  2در شکل عدد مشاهده شد.  18بندر بابلسر برابر با برای 

ای صید از لحاظ ترکیب گونه ،ای ماهیان صید شدهشد ترکیب گونه

گونه ماهی شامل  5در کل تعداد  ،شده در دو بندر امیرآباد و بابلسر

 ماهی و ماهی سهماهی خزری، ماهی سفید، کفال ماهیان، نی)شگ

گونه  3ای در بندر بابلسر شامل رکیب گونهخاره( صید شدند که ت

خاره( و در بندر امیرآباد شامل )کفال ماهی، نی ماهی و ماهی سه

ماهی خزری، ماهی سفید، کفال ماهیان و گونه شامل )شگ 4شامل 

ها در بندر بابلسر و درصد فراوانی نسبی گونهماهی( بوده است. نی

و  50 خارهرصد، ماهی سهد 28و  9/38 ماهیترتیب نیامیرآباد به

 7/41ماهی صفر و درصد، شگ 2/18و 1/11ماهیان صفر درصد، کفال

در  ینسب یفراوان ترینیشبدرصد، بود.  12درصد، ماهی سفید صفر و 

مربوط به گونه  یرآبادهدف( در بندر امیرشده )غ یدص یانماه یرسا ینب

بابلسر  درصد( و در بندر 71/41) یعدد ماه 73با  یخزر یماهشگ

 بود. درصد(  50) ماهی عدد 9 با خارهسه یمربوط به گونه ماه

ترین درصد فراوانی نسبی کل مربوط به شگ ماهی بیشچنین هم

ترین درصد فراوانی نسبی کل مربوط به درصد و کم 8/37خزری با 

توان نتیجه می 2درصد بود. با توجه به جدول  7/4خاره با ماهی سه

 ،تر از بندر بابلسر بودهای در بندر امیرآباد بیشگرفت ترکیب گونه

 
 موقعیت جغرافیایی بنادر صیادی بابلسر و امیرآباد : 1شکل 

 

نام شرکت 

 صیادی

 طول شناور 

 (متر)

عرض شناور 

 (متر)

آبخور 

 (متر)

قدرت موتور 

 (اسب بخار)

  قدرت وینچ

 (متر)

سرعت باال کشیدن 

 (متر بر ثانیه) تور

 قطر حلقه

 (مترتور )

ارتفاع موٌثر 

 (مترتور )

 5/5 3/6 0/4 75 260 1/6 4/2 18 صبگاهان

 5/5 3/6 0/4 125 320 1/6 5 19 زرین شمال

 5/5 3/6 0/4 75 320 1/6 5 19 سحر گل

 5/5 3/6 0/4 125 355 8/1 5 17/8 بوستان دلنشین

https://cran.um.ac.ir/bin/windows/
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حداکثر و . باشدتر میهای غیرهدف بیشبنابراین صید ضمنی و گونه

درصد فراوانی مربوط  7/41حداقل میزان فراوانی در بندر امیرآباد با 

درصد فراوانی مربوط به ماهی سفید بود.  12به شگ ماهی خزری و با 

درصد  50میزان فراوانی در بندر بابلسر با  چنین حداکثر و حداقلهم

درصد فراوانی مربوط به  1/11خاره و با فراوانی مربوط به ماهی سه

      (.2کفال ماهیان بود )جدول
 

 1397ای ماهیان غیرهدف صید شده در تور مخروطی باالرو در بنادر صیادی بابلسر و امیرآباد در سال : ترکیب گونه 2جدول 

 

ید شده در بنادر گونه ماهیان ص برای  نسبت آزمون جینتا: 3جدول 

 صیادی امیرآباد و بابلسر

       

های ماهیان صید شده در دو بندر صیادی برای مقایسه نسبت       

(. نتایج این 3 ها از آزمون نسبت استفاده شد )جدولبرای تمام گونه

از  ،دست آمدهبههای   p-valueدهد که با توجه بهآزمون را نشان می

های صید شده در دو بندر صیادی تفاوت نظر آماری بین نسبت گونه

معنی که میزان فراوانی ماهیان (. بدین>01/0P) داری وجود داردمعنی

باشند و میزان فراوانی ماهیان شدت به منطقه وابسته میصید شده به

با توجه  تر از بندر بابلسر بود.آباد بیشامیرغیرهدف صید شده در بندر 

ترین به بررسی فراوانی طولی در تحقیق حاضر مشاهده گردید که بیش

های غیرهدف صیادی امیرآباد در گونه میزان ماهیان صید شده در بندر

عدد مربوط به  8متر  با فراوانی سانتی5/13-5/14دارای کالسه طولی

ترین میزان ماهیان صید شده در بندر بود. بیش Syngnathusگونه 

 5/4-5/5طولی های غیرهدف دارای کالسهصیادی بابلسر در گونه

 Gasterosteus aculeatusعدد مربوط به گونه  5با فراوانی  مترسانتی

 (.5 و 4های بوده است )شکل

 گونه

ی ماهیان فراون

صید شده )بندر 

 امیرآباد(

درصد فراوانی نسبی  

ماهیان صید شده 

 )بندر امیرآباد(

فراونی ماهیان 

صید شده 

 )بندربابلسر(

درصد فراوانی 

نسبی  ماهیان صید 

 شده )بابلسر(

تعداد 

 صید کل

درصد فراوانی 

 نسبی کل

 Alosa caspia 73 71/41 0 0 73 8/37 ماهی خزری شگ

 Syngnathus abaster 49 28 7 9/38 56 29 ماهی نی

 Mugilidae 32 2/18 2 1/11 34 6/17 کفال ماهیان 

 Rutilus kutum 21 12 0 0 21 9/10 ماهی سفید 

 Gasterosteus aculeatus 0 0 9 50 9 7/4 خاره ماهی سه

 100 27967 100 18 100 175 کل

 گونه

فراونی ماهیان 

صید شده )بندر 

 امیرآباد(

فراونی ماهیان 

صید شده 

 )بندربابلسر(

P-Value 

P<0/01 

 ماهی خزریشگ

Alosa caspia 
73 0 002/0 

 ماهینی
 Syngnathus abaster 

49 7 001/0 

 کفال ماهیان

Mugilidae 
32 2 001/0 

 سفیدماهی 
 Rutilus kutum 

21 0 000/0 

 خارهماهی سه

Gasterosteus aculeatus 
0 9 000/0 

  001/0 18 175 تعداد  کل صید
های ماهیان صید شده  تور مخروطی : فراوانی کالسه طولی گونه4شکل

 1397ندر صیادی امیرآباد در سال باالرو در ب
 

 
های ماهیان صید شده  تور مخروطی : فراوانی کالسه طولی گونه5شکل

1397باالرو در بندر صیادی بابلسر در سال   
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  حثب

نمونه ماهی صید  عدد193های انجام شده بر روی نتایج بررسی       

 یادیصو بندر ددر  1397شده طی نمونه برداری اردیبهشت ماه سال 

 8/37 میزان فراوانی با یرآباد نشان داد که شگ ماهی خزریو ام بابلسر

 . داده است لیرا تشک دیگونه غالب ص ،از کل ماهیان صید شده درصد

آباد برای بندر امیر میزان فراوانی ماهیان غیرهدف صید شدهچنین هم

دد صید شده بود ع 18تر از  بندر بابلسر برابر با عدد بیش 175برابر با 

فراوانی ای ترکیب گونه (.>01/0P) باشدشدت به منطقه وابسته میو به

که طوریهب برداری وجود دارد،ماهیان صید شده در دو منطقه نمونه

 3) تر از بندر بابلسرگونه( بیش 5ای در بندر امیرآباد )که ترکیب گونه

های غیرهدف نهتوان نتیجه گرفت صید ضمنی و گوگونه( بوده که می

چنین نتایج مربوط به فراوانی تر بوده است. همدر بندر امیرآباد بیش

بابلسر  یادیباالرو در بنادر ص یمخروط یشده تورها یدص یانماه طولی

بندر صیادی  در شده صید ماهیان ترین میزانکه بیش داد نشان یرآبادو ام

 مترسانتی5/13-5/14 طولی کالسه دارای های غیرهدفدر گونه امیرآباد

میزان ماهیان  ترینبیش و  Syngnathusگونه عدد مربوط به 8با فراوانی 

هدف دارای کالسه های غیرصید شده در بندر صیادی بابلسر در گونه

 Gasterosteusبه گونه  مربوط عدد 5 فراوانی با مترسانتی 5/4-5/5 طولی

aculeatus  در مطالعات  (1397)امیری بود. براساس مطالعات گذشته

داری در میزان صید وجود دارد که با خود بیان کرد که تفاوت معنی

داری از نتایج حاصل از تحقیق حاضر که مشاهده شد اختالف معنی

خوانی دارد. با توجه به هم ،لحاظ فراوانی بین دو منطقه وجود دارد

ه نتایج تحقیق حاضر و مطالعات پیشین در خصوص تاٌثیر نوع منطق

توان بیان نمود که عوامل بر روی میزان فراوانی و توزیع ماهیان می

 خصوص تغییرات سطح آب، آلودگی آب، درجههمختلف محیطی ب

های مهاجم حرارت، شوری، در دسترس بودن غذا، عمق آب و گونه

توانند توزیع، چگالی و فراوانی ماهیان را تحت تاٌثیر قرار دهند زیرا می

 باشند )فضلی،می موٌثرها مثل آنتغذیه و تولید ،ئیمنتکرو عوامل بر این

با  .(2001و همکاران،  Solanki ؛2003و همکاران، Tang  ؛1389

مشخص گردید  (1397)و همکاران   توجه به نتایج مطالعات امیری

و توزیع فراوانی کیلکا ماهیان همبستگی  aکه بین میزان کلروفیل 

چنین تاٌثیر مثبت میزان هم(. 1397خطی مثبت وجود دارد )امیری، 

 Dan Teknik تواند بر روی توزیع فراوانی ماهیان توسط می aکلروفیل 

اثبات ( به1972)Gower ( و 2012) Sachoemar ،(2015و همکاران )

چنین در این مطالعه با بررسی ترکیب گونه ماهیان هم .رسیده است

به  ترین میزان صید ضمنی مربوطصید شده مشخص گردید که بیش

ای در بندر امیرآباد نشان داد که شگ ماهیان بود. بررسی ترکیب گونه

 ،درصد در رتبه اول 71/41ماهی خزری با شگ ،از نظر میزان فراوانی

درصد رتبه سوم  2/12درصد رتبه دوم و کفال ماهیان با  28نی ماهی 

 9/38 نی ماهی ،درصد در رتبه اول 50خاره در بندر بابلسر ماهی سه

درصد در رتبه سوم قرار  1/11رصد در رتبه دوم و کفال ماهیان  با د

ضمنی در بندر ترین صیدتوان نتیجه گرفت که بیشدارند. بنابراین می

صیادی امیرآباد مربوط به شگ ماهی خزری و در بندر صیادی بابلسر 

 دیص انیماه ایگونه یکه به بررس یقیدر تحق باشد.می خارهماهی سه

 یادیدر حوضه ص انماهی لکایک یادیص ی( شناورهایضمن دیشده )ص

صورت گرفت،  (1387) دهیفتانینیثابت و امیعیتوسط شف اشهریکبندر

 خانواده گزارش شدند، شامل: خانواده کپور 9از  رگونهیگونه و ز 16

 ییایدرمیس د،یسف یماه ،یماهسس ه،کلم ،یمعمولگونه کپور ان،یماه

 انماهیی(، نانیپهلو ماه)نقره انیماه نیآذانواده گلاز خ ،کولیاهیو س

 (،خزریایدر یماه)گربه انیماهگردان، اسبلهاز خانواده دهان ،یخزر

 گونه و از خانواده گاو کیفقط  کیهر  انیماهو سوف انیماهکفال

ثابت  یعی)شف گونه گزارش شد دو کیهر  زین انیماهو شگ انیماه

و  ی نسبکه توسط مراد یگرید قی. در تحق(1387 ده،یفت انینیو ام

باالرو  یفیق یتورها یضمن دیص بیترک یکه بر رو (1394)همکاران 

خانواده  4متعلق به  یگونه ماه 9صورت گرفت،  یبندرانزل دگاهیدر ص

)شگ  یانزل انکشده گزارش شدند که شامل پوز دیص انیماه انیدر م

(، کپور Mugil cephalus) یکستر(، کفال خاAlosa caspia( )انیماه

(، Rutilus frisii kutum) دیسف ی(، ماهCyprinus carpio) ییایدر

( بودند. Alburnus chalcoides) یکول(، و شاهSilurus glanisاسبله )

را به خود  دیکل ص از درصد 2/0 ها گونه ریسا دیصای در مطالعه

 ی باالروفقی تور هاهگون ریسا دیدهنده صاختصاص داده بودند که نشان

(. 1394و همکاران،  ی نسببود )مراد نییپا یدر بندرانزل انیلکاماهیک

تواند در ارزیابی کمی صید ضمنی در هایی که مییکی از شاخص

کار رود نسبت وزنی صید ضمنی به هدف های مختلف صید بهروش

درصد نسبت به  69باشد. که در این تحقیق نسبت صید ضمنی  می

هدف )کیلکا ماهیان( در دو بندر نشان داده است. در این مطالعه صید 

 درصد در مقابل صید ضمنی 86/99میزان صید هدف در بندر بابلسر 

ترتیب درصد براورد شده است در بندر امیرآباد نیز این میزان به 14/0

دهد که باشدکه عدد باالیی را نشان میدرصد می 03/50و  97/49

 اکوسیستم دریای تعادل زیرا اثر مستقیمی بر ننده باشدکتواند نگرانمی

مدت اثر منفی تواند در درآمد صیادان محلی در درازخزر دارد و می

نتایج حاکی از فشار باالی حاصل  .(2011و همکاران،  Bellido) بگذارد

های غیرتجاری در بندر صیادی امیرآباد از تولید صید ضمنی روی گونه

 5/87و  5/12ترتیب های بوشهر بهای مشابه در آبباشد. در مطالعهمی

افزایش فشار  .(Daliri ،2012و  Paighambari) شده است درصد براورد

ها های غیرتجاری سبب کاهش میزان صید این گونهصیادی روی گونه

کنون تحقیقات مختلفی بر روی ماهیان در آینده خواهد شد. گرچه تا

خزر انجام شده است اما اغلب این ریایصید ضمنی و کیلکا ماهیان د
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مطالعات به موضوعاتی نظیر بررسی ذخایر، وضعیت بیولوژیکی و 

اکولوژیکی این ماهیان پرداخته و تقریباٌ مطالعه خاصی که در برگیرنده 

بررسی وضعیت صید ضمنی این ماهیان باشد صورت نگرفته است. 

ت ناشی از مقادیر صید تواند برای ارزیابی خسارانتایج این مطالعه می

های گوناگون صیادی در ادوات صید در ضمنی تولیده شده در روش

های ارزیابی خزر و در مدلتور مخروطی باالرو  بر ذخایر ماهیان دریای

 رییو تغ یالتیذخائر ش زانیدر م رییغت .ریسک اکولوژیکی استفاده شود

 ستمیل اکوسبر تعاد یمیشده اثر مستق دیص انیماه یاگونه بیترک

 .(2011و همکاران،  Bellido) دارد خزریایدر

 

 تشکر و قدردانی
از کلیه مسئولین و همکاران ارجمند اداره کل شیالت استان        

مازندران و اتحادیه کیلکاگیران استان مازندران که صمیمانه در طول 

برداری، جهت انجام هماهنگی و مشارکت با صیادان، امکان دوره نمونه

 شود.گزاری میشناور را فراهم کردند، تشکر و سپاس استفاده از
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