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چکیده
در این تحقیق ،کارایی صید ماهی سارم معمولی درچشمه تورهای گوشگیر شناورسطحی ،میان آبی وکف از طریق منحنیهای توزیع
احتمال تجمعی گیرکردن دور بدن ماهی درآبهای ساحلی استان هرمزگان درسالهای  1393-94مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور دادههای
ریختی عرضی در سه نقطه از دوربدن ماهی شامل دوربرانش ) ،(OPدوربدن درابتدای اولین باله پشتی ( (D1و دوربدن درابتدای دومین باله پشتی
( (D2و همچنین دادههای طول چنگالی برای  4نوع چشمه تور با اندازههای کشیده  165 ،114 ،101و  171میلیمتر جمعآوری گردید .نتایج
حاصل ازآنالیز کوواریانس ) (ANCOVAنشان داد که دوربدن در ابتدای دومین باله پشتی بهعنوان حداکثر دور بدن این گونه باید درنظرگرفته
شود ( .)SNK: P<0/05نحوه گیرکردن ماهی در تور بسته به چشمه متفاوت بوده است .برخالف چشمه تورهای  165و  171میلیمتر ،در
چشمه تورهای  101و  114میلیمتر امکان برازش منحنیهای انتخابپذیری بر توزیع فراوانی طولی وجود نداشته است .براساس منحنی انتخاب
پذیری ،طول بهینه صید ماهی سارم معمولی برای تورهای  165 ،114 ،101و  171میلیمتر بهترتیب  66 ،52 ،44و  76سانتیمتر تخمین زده
شده است .بهنظر میرسد که چشمه تورهای  165و  171میلیمتر برای برداشت از ذخائر ماهی سارم معمولی با هدف صید ماهیان بالغ مناسب
میباشند ،درصورتیکه این نتیجهگیری برای چشمه تورهای  101و  114میلیمتر نیاز به بررسی مجدد میدانی دارد.

کلمات کلیدی :ماهی سارم معمولی ،Scomberoides commersonnianus ،انتخابپذیری ،دور بدن ،طول بهینه صید

* پست الکترونیکی نویسنده
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حسینی و کمالی

ارزیابی کارایی صید تورهای گوشگیربرذخائر ماهی سارم معمولی بهوسیله مدل انتخابپذیری...

مقدمه
ماهی سارم معمولی ) ،(Talang queenfishبا نام علمیScomberoides

 commersonnianus Lacepède, 1801از خانواده گیشماهیان
) )Carangidaeمیباشد که بهدلیل ارزش اقتصادی بهطور گسترده
توسط صیادان محلی در سواحل استان هرمزگان در سطح تجاری
مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .میانگین صید ساالنه این گونه در
آبهای ساحلی جنوب کشور در حدود  25585تن میباشد و  %40از
صید کل این گونه در استان هرمزگان صورت میگیرد (سالنامه آماری
سازمان شیالت .)1394 ،این گونه که ارزش اقتصادی باالیی برخوردار
است ،از گونههای ماهیان سطحزی گرمسیری بوده و بهطور گستردهای
در سراسر هند و غرب اقیانوس آرام ) (Indo-West Pacificدر مناطق
زیست ساحلی ،آبهای دور از ساحل ،مناطق صخرههای دریایی و
مصبها پراکنش دارد ( Griffithsو همکاران .)2005 ،حداکثر طول
کل این ماهی  120سانتیمتر و حداکثر وزن آن  16کیلوگرم گزارش
شده و ماهیان با طول  50سانتیمتر بیشترین فراوانی را دارند (Froese
و  .)2005 ،Paulyبراساس مطالعات انجام گرفته شده درآبهای استرالیا
مشخص گردید که فصل تخمریزی این گونه طوالنی و گسترده بوده
و از مهر تا فروردین با یک اوج در اسفند گزارش شده است (Griffiths
و همکاران .)2005 ،پژوهشهای انجام گرفته بر تغذیه ماهی سارم
معمولی نشان داد که این گونه از شکارچیان پرخور )(Voracious
میباشد و دامنه وسیعی از اقالم شکار که بیشتر بهترتیب الویت شامل
ماهیان استخوانی ،سختپوستان و سرپایان هستند را مورد مصرف
قرار میدهد ( Saliniو همکاران .)1998 ،تورهای گوشگیر از ابزارهای
صید غیرفعال ) (Passive gearدر بخش صید سنتی میباشند که
نسبت به روشهای صید دیگر از کارایی بیشتری درصید ماهیانی که
پراکنش گستردهای دارند برخوردار است ( .)2005 ،Hamleyنیاز به
سرمایه گذاری کمتر و سهولت کار با این گونه ابزارهای صید از دیگر
مزایای آنها میباشد .بسته به نوع بهدام افتادن ماهی در تور ،صید
ماهی توسط تورهای گوشگیر به  4طریق -1 :سرگیر )،(Snagged
 -2گوشگیر ) -3 ،(Gilledتنه گیر شدن ) (Wedgedو  -4تور پیچ
) (Entangledصورت میگیرد ( Reisو .)1999 ،Pawson
یکی از ویژگیهای بارز تورهای گوشگیر ،در مقایسه با دیگر
ابزارهای صید ،عملکرد انتخابی در صید ماهیان میباشد ( Reisو ،Pawson
 .)1992جمعیت گونههای مختلف ماهی از نظر ترکیب سنی ،طولی،
جنس ،شرایط ،رفتار ،زیستگاه ،و غیره ناهمگن میباشند .از اینرو،
تمام افراد یگ گونه ماهی به یک نسبت به یک روش صید خاص
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آسیبپذیر نمیباشند .یک چشمه تور مشخص ،در صید یک گونه
گروههای طولی مشخصی را صید میکند و میزان صید ماهیان
کوچکتر و یا بزرگتر از مد طولی (طولی که بیشترین فراوانی صید
را تشکیل میدهد) کاهش مییابد .این شیوه صید ماهیان توسط
تورهای گوشگیر ناشی از خاصیت انتخابپذیری ) (Selectivityآنها
میباشد .انتخابپذیری تنها یک فرآیند نیست ،بلکه صید ماهی توسط
تورهای گوشکیر شامل چند مرحله میباشد ( Holstو همکاران.)1998 ،
ابتدا دامنه پراکنش ماهی و ابزار صید باید از نظر زمانی و مکانی با هم
همپوشانی داشته باشند ،سپس ماهی باید به تور برخورد کند و در
نهایت بهوسیله تورها صید و در دام قرارگیرد ) .(Retainهرمرحله از
این فرآیند میتواند انتخابی باشد ( .)1963 ،Parrishویژگی انتخابپذیری
تورهای گوشگیر نقش بسیار مهمی درمدیریت ذخائر منابع شیالتی
دارد ،چرا که با آگاهی از کارایی چشمه تورها درصد احتمال صید
گروههای مختلف طولی و مقایسه آن با حداقل طول مجاز صید
مشخص شده و در نهایت راهکارهای مناسب برای هرگونه تغییر در
اندازه چشمه تور تعیین می گردد .این موضوع سبب می شود تا عالوه
بر حفاظت از ذخائر ماهیان نابالغ ،میزان صید را در سطح پایدار
میتوان به حداکثر مقدار ممکن رساند (1996، Wileman؛ ،Millar
1992؛ .)1983 ،Gulland
تحقیقات انجام گرفته شده در خارج از کشور بر روی انتخاب
پذیری تورهای گوشگیر بسیار فروان و طیف وسیعی از موضوعات را
دربر میگیرد .بهعنوان نمونه Ehrhardt ،و  )1988( Dieبا استفاده از
روش  )1969( Sechinمنحنیهای انتخابپذیری تورهای گوشگیر
محاصرهایی و گوشگیر شناور ماهی ماکرل اسپانیایی ( Scomberomorus
 )maculatusرا در جنوب فلوریدا برای چشمه تورهای مختلف محاسبه
کردند Millar .و  )1999( Fryدر بررسیهای خود منحنیهای
پیشرفتهتری از انتخابپذیری طولی تورهای گوشگیر را ارائه دادند که
در آن با استفاده از روش SELECT1و بهکمک توزیع احتمال پواسن
) (Poissonو مدل خطی-لگاریتمی) (Log-linearمنحنیهای انتخاب
پذیری نوعی ماهی پهن اروپایی را بر دادههای طولی برازش کردهاند.
در مقابل ،در داخل کشور ،پژوهشهای انتخابپذیری تورهای گوشگیر
بهندرت صورت پذیرفته است .اما ،مطالعات مشابهی توسط عابدی
( )1372و حسینی ( )1382بر روی استاندارد سازی ماهی تون زردباله
) (Thunnus albacaresدر سواحل بندر چابهار انجام گرفت.
در استان هرمزگان در بخش صید سنتی ،تورهای گوشگیر به
عنوان ابزار غالب برای صید ماهی سارم معمولی میباشد ،هرچند که
صید این گونه توسط گرگور نیز گزارش شده است .از زمان شروع
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فعالیت صید تورهای گوشگیر در این منطقه ،هیچگونه ارزیابی علمی
از نظر کارایی صید و اثرات احتمالی آن بر ذخائر این ماهیان صورت
نگرفته است و هرگونه تغییر و توسعهای در مشخصات فنی تورهای
گوشگیر (ارتفاع تور ،اندازه چشمه تور ،جنس نخ و قطر نخ) با هدف
صید تجاری بوده است که از طریق صیادان محلی در طی این سالها
نهادینه گشته است .بهعبارت دیگر ،درحال حاضر هیچگونه استراتژی
مدیریت صید در آبهای ساحلی استان هرمزگان جهت بهرهبرداری
بهینه از ذخائر ماهی سارم معمولی که مبتنی بر حداقل اندازه چشمه
تور مجاز ب اشد وجود ندارد .بنابراین ،هدف از این تحقیق اوالً بررسی
انتخابپذیری طولی ماهی سارم معمولی در صید با استفاده از تورهای
گوشگیر و سپس پیشنهادات الزم با رویکرد مدیریتی در جهت صید
پایدار از این ذخائر با ارزش میباشد.

مواد و روشها
دادههای مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل شامل دادههای ریختی
بودند که به دو دسته پارامترهای عرضی )(Transverse parameters
و طولی تقسیمبندی میشوند .مکانهای جمعآوری دادهها اسکله
صیادی بندرعباس واقع در پشت شهر و اسکلههای صیادی بندر کنگ
و بندر بستانه واقع در غرب بندرعباس در بین سالهای 1393-94بوده
است (شکل  ،)1که عالوه بر آن ،یک سفر دریایی نیز توسط شناور
صیادی لنج صورت گرفته است .در هر مرحله از نمونهبرداری مشخصات
تورها از قبیل طول و ارتفاع طاقه تور ،اندازه چشمه تور ،جنس نخ و
قطر نخ ثبت گردید .همزمان با آن ،پارامترهای ریختی عرضی در سه
نقطه از بدن ماهی شامل دور برانش ) ،(OPدور بدن در ابتدای اولین
باله پشتی ( (D1و دور بدن درابتدای دومین باله پشتی ( (D2و طول
چنگالی به تفکیک چشمه تور اندازهگیری شدند (شکل .)2عالوه بر
آن ،پس از جمعآوری این دادهها ،نحوه گیرکردن نقاط مختلف بدن
ماهی در سه حالت سرگیر (در هر نقطهای از سر از نوک پوزه تا قبل
از سر پوش آبششی) ،گوشگیر (نقطهای در پشت سرپوش آبششی) و
تنه گیر (در هر نقطهای از بدن در حد فاصل بین اولین و دومین باله
پشتی) بهداخل هر یک از چشمه تورها نیز ثبت گردید .اندازهگیری
طول چنگالی بهوسیله تخته زیستسنجی با دقت  /5سانتیمتر و دور
بدن بهوسیله نخ پلی آمید غیرقابل انعطافپذیر با دقت  1میلیمتر
صورت گرفته است .اندازه چشمه تورها به دو صورت اسمی)(Nominal
و واقعی ارائه شده است .اندازه اسمی همان اندازه اولیه چشمه تور می
باشد که توسط کارخانه سازنده آن ارائه میشود .در مقابل ،اندازه واقعی
نشاندهنده اندازه چشمه تور پس از استفاده میباشد که بهدلیل کشیدگی
چشمه تور اندازه آن در قسمتهای مختلف تور تغییر میکند .محاسبه
0
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اندازه واقعی چشمه تورها در حالت خشک صورت گرفت که در آن
تعداد  40چشمه تور بهطور تصادفی بهوسیله خطکش استیلی با دقت
 1میلیمتر و در حالت کشیده از داخل گره تا داخل گره مقابل اندازهگیری
شده است .اندازه (کشیده ،گره تا گره مقابل) اسمی چشمه تورهای
نمونهگیری شده شامل تورهای  4( 101اینچ) 4 1/2 (114 ،اینچ)،
 6 1/2( 165اینچ) و  6 3/4( 171اینچ) میلیمتر بودند که در مقایسه
با اندازه واقعی مقدار آن بین  1تا  3میلیمتر کمتر بوده است (جدول.)1
نخ مورد استفاده در این تورها چند رشتهای و از جنس پلی آمید و
روش صید بهکار برده شده ،براساس چشمه تور ،گوشگیر شناور سطحی،
نیمهعمق و کف میباشد.
برای تعیین روابط بین طول چنگالی با پارامترهای ریختی عرضی
ماهی بهوسیله رابطه رگراسیون حداقل مربعات ) (1999 ،Zarانجام
پذیرفت که میزان این روابطه از طریق ضریب تعیین  r2در سطح
معنیداری  0/05مشخص میگردد .برای بررسی اختالف معنیدار
بودن بین پارامترهای مختلف عرضی بدن ماهی ) D1 ،OPو  )D2از
مقایسه روابط رگرسیون بین طول آبزی و اندازههای مختلف پارامترهای
عرضی ماهی استفاده شده است که در این حالت ضریب شیب )(b
منحنیها بهکمک آنالیزکوواریانس ) (ANCOVAمورد بررسی قرار
گرفتند .برای مشخص کردن اختالف بین گروهها از آزمون مقایسههای
چندگانه تعقیبی ) Student–Newman–Keuls (SNKاستفاده شده
است .برای تعیین منحنی انتخابپذیری طولی ماهی سارم معمولی از
روش  (1969) Sechinاستفاده گردید که بهوسیله پارامترهای ریختی
اندازههای دور بدن و طول ماهی منحنیهای انتخابپذیری به تفکیک
چشمه تور مشخص گردید .فرضیات این مدل عبارتند از )1 :اکثر
ماهیان از طریق گوشگیر و یا تنه گیر صید میشوند )2 .تمام ماهیانی
که حداکثر دور بدن آنها بزرگتر و دور برانش آنها کوچکتر از
محیط چشمه تور باشد بهطورکامل انتخاب میشوند )3 .دور بدن در
بین تمام کالسهای طولی دارای توزیع نرمال میباشد ).(1969 ،Sechin
همچنین ،در این مدل با درنظرگرفتن ضریب تصحیح میزان فشردگی
) (Compressibilityدور بدن ماهی و تغییرات اندازه چشمه تور ،در
اثر قابلیت ارتجاعی ) (Elasticityمواد سازنده تور محاسبه میگردد و
تحت عنوان ضریب  Kنامیده میشود ،که از این طریق میزان تاثیرگذاری
آن در منحنیهای انتخابپذیری طولی چشمه تورها لحاظ میگردد.
با استفاده از پارامترهای ریختی ذکر شده احتمال توزیع طولی ماهیان
کوچک که ازطریق دور برانش قادر به عبور از چشمه تور باشند ،به
وسیله توزیع نرمال تجمعی در زیر بیان میشود:
) 𝑗𝑔𝐺 𝑔𝐾 (2𝑀 −
)

√𝜎𝑔𝑗 2 + 𝜎𝑚 2

𝑃𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 = 𝑝(𝐺𝑔𝑗 ≤ 2𝑀) = ɸ
(
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حسینی و کمالی

همچنین ،احتمال توزیع طولی ماهیان بزرگتر که از طریق حداکثر
دور بدن قادر به عبور از چشمه تور نمیباشند ،از فرمول ذیل محاسبه شد:
) 𝑗𝑥𝑎𝑚𝐺 𝑥𝑎𝑚𝐾 (2𝑀 −
)

√𝜎𝑚𝑎𝑥𝑗 2 + 𝜎𝑚 2

توصیفی و استنباطی به فراخور نیاز بهوسیله نرمافزار  Excelنسخه 13
و  SPSSنسخه  16انجام گردید.

𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 = 𝑝(𝐺𝑔𝑚𝑎𝑥𝑗 ≥ 2𝑀) = 1 − ɸ
(

سرانجام منحنی انتخابپذیری طولی یا احتمال گیر کردن ماهی با طول
خاص در چشمه تور از ضرب دو احتمال باال بهصورت زیر بیان میشود:
) 𝑗𝑥𝑎𝑚𝐺 𝑥𝑎𝑚𝐾 (2𝑀 −
])

√𝜎𝑚𝑎𝑥𝑗 2 + 𝜎𝑚 2

˟ 1−ɸ
(

) 𝑗𝑔𝐺 𝑔𝐾 (2𝑀 −

[ )

2

2

𝑚𝜎 √𝜎𝑔𝑗 +

𝑆𝑗 = ɸ
(

طولی j

که درآن 𝑆jاحتمال گیر کردن ماهی در چشمه تور با کالس
به محض برخورد با تور φ ،تابع تجمعی توزیع نرمال استاندارد2M،
محیط چشمه تور (اندازه واقعی) Ghj ،میانگین دور برانش ماهی در
طول  Gmaxj ،jمیانگین حداکثر دور بدن ماهی در طول  Kg ،jنسبت
محیط چشمه تور /دور برانش در نقطه گیرافتادن ماهی به تورK max ،
نسبت محیط چشمه تور/حداکثر دور بدن در نقطه گیر افتادن به تور،
𝑗𝑔𝜎 واریانس دور برانش ماهی در طول  𝜎𝑚𝑎𝑥𝑗 ،jواریانس حداکثر دور
بدن ماهی در طول  jو 𝑚𝜎 واریانس چشمه تور میباشد .برای محاسبه
واریانس دوربرانش و حداکثر دور بدن ماهی به تفکیک کالسهای
طولی مختلف از روش میانگین ضریب تغییرات ثابت استفاده شده
است .براساس آن ،با استفاده از پارامترهای عرضی مشاهده شده
ضریب تغییرات این پارامترها در هر یک از کالسهای طولی محاسبه
میگردد .سپس با محاسبه میانگین دوربدن (دور برانش و حداکثر
دور بدن) کالسهای طولی بهکمک روابط طول -دور بدن و با استفاده
از میانگین ضریب تغییرات بهدست آمده واریانس کالسهاس طولی
حاصل میگردد (  Petو همکاران .)1995 ،سر انجام تمام تحلیلهای

شکل  :1مراکز تخلیه صید برای نمونه گیری داده های ریختی ماهی
سارم در سواحل استان هرمزگان

D1

OP

D2
شکل  :2نیمرخ ماهی سارم معمولی و نقاط پارامترهای ریختی عرضی مورد

بررسی که بوسیله خط راست نشان داده می شود ( -Opدور برانش -D1 ،دور
بدن در ابتدای اولین باله پشتی -D2 ،دور بدن در ابتدای دومین باله پشتی)

جدول  :1مشخصات تورهای گوشگیر نمونهگیری شده درصید ماهی سارم معمولی درسواحل استان هرمزگان()1393-94
اندازه کشیده چشمه تور به میلیمتر (اینچ)

نتایج

اندازه اسمی

اندازه واقعی
(اندازهگیری شده)

شماره نخ
)(210D/PLY

جنس نخ

طول طاقه تور
در حالت کشیده (یارد)

)4( 101

)4/10( 104

18

پلی آمید

180-200

250

سطحی و نیمه عمقی

)4 1/2( 114

)4/60( 117

24

پلی آمید

180-200

250

سطحی و نیمه عمقی

)6 1/2(165
)63/4(171

)16/56(166
)16/80(173

45
18

پلی آمید
پلی آمید

200
200

70
100

کف
سطحی و نیمه عمقی

()63/4

تعداد  250قطعه ماهی سارم معمولی زیستسنجی شده است
که از میان آنها تعداد  145قطعه برای بررسی روابط رگرسیونی مورد
420

تعداد چشمه
در ارتفاع

روش صید
(گوشگیر شناور)

استفاده قرار گرفتهاند .روابط بین طول چنگالی و تمام پارامترهای
ریختی عرضی دور برانش ) ،(OPدور بدن در ابتدای اولین باله پشتی )(D1
و دور بدن درابتدای دومین باله پشتی ) (D2خطی و از میزان
همبستگی باالیی برخوردار بوده است که مقدار ضریب
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تعیین  R2از  0/94تا  0/96در نوسان بوده است (شکل  3و جدول .)2
نتایج آنالیزکوواریانس ) (ANCOVAطول چنگالی و پارامترهای مختلف
ریختی عرضی نشان میدهد که اختالف بین پارامترهای عرضی نیز
از نظر آماری متفاوت میباشد (( )p<0/05جدول  .)3براساس آزمون
 ،SNKمقادیر هر یک از پارمترهای ریختی عرضی دو به دو با هم
اختالف آماری داشتند ( ، )p<0/05که براساس آن دور بدن در ابتدای
دومین باله پشتی از بیشترین میزان در مقایسه با دیگر پارامترهای
ریختی عرضی برخودار است ،بنابراین بهعنوان حداکثر دور بدن در

این نتایج نشان میدهد که عالوه بر دور بدن ،از دادههای طول نیز
میتوان برای تعیین انتخابپذیری تورهای گوشگیر استفاده کرد.

ماهی سارم معمولی درنظر گرفته میشود (جدول  .)4مقادیر انحراف
معیار مشاهده شده با افزایش میانگین دور بدن در دو نقطه برانش و
ابتدای دومین باله پشتی دارای تغییرات میباشد که مقادیر محاسبه
شده روند خطی را نشان میدهند (شکل  .)4نتایج واریانس نسبتهای
طول چنگالی به میانگین طولی چنگالی و دور بدن در نقطه گیر کردن
به متوسط دور بدن در نقطه گیر کردن در نشان داد که در تمام
چشمه تورها اختالف آماری بین آنها وجود ندارد (جدول )p>0/05 ،5

شکل  :3روابط خطی بین نقاط مختلف دور بدن و طول چنگالی
ماهی سارم معمولی ،که در آن خط ممتد نازک مربوطه به رابطه خطی
دور برانش ،خط منقطع برای دور بدن در ابتدای اولین باله پشتی و خط
ممتد ضخیم برای دور بدن در ابتدای دومین باله پشتی را نشان میدهد.

جدول  :2خالصه نتایج برازش بین طول چنگالی) (FLو پارامترهای ریختی عرضی ماهی سارم معمولی .مقادیر میانگین و دامنه برای هر یک از
پارامترهای عرضی مربوطه میباشد .تمام اندازه به سانتیمتر میباشند.
معادله خطی

میانگین SE±

دامنه

تعداد

ضریب تعیین ) (R

OP = 0/499 FL + 0/926

36/2±0/62

22/5-51/0

D1= 0/577 FL + 0/045

39/4±0/81
42/2± 0/65

21/0-58/0

118
122
145

0/95

D2 = 0/610 FL + 0/024

26/5-60/0

2

0/96
0/94

 POدور برانش;  -D1دور بدن درابتدای اولین باله پشتی;  -D2دور بدن در ابتدای دومین باله پشتی

جدول  :4نتایج آزمون چند گانه تعقیبی ) (SNKبین دور بدن در

جدول  : 3آنالیز کوواریانش بین دور برانش ،دور بدن در ابتدای اولین باله

نقاط مختلف (تیمار) و طول چنگالی برای ماهی سارم معمولی

پشتی و دومین باله پشتی و طول چنگالی برای ماهی سارم معمولی
منابع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

F

معنی داری

تیمار

شیب

گروهبندی SNK

برانش

116

271

19/81

0/000

اولین باله پشتی

120
143

433
568

دومین باله پشتی
اولین باله پشتی
برانش

0/610

a

0/577

b

0/499

c

دومین بالهپشتی

حروف کوچک شیبهای نابرابر را بهترتیب ( a > b > c )p=<0/05نشان میدهد

جدول  :5واریانس نسبتهای طول چنگالی به میانگین طولی چنگالی و دور بدن در نقطه گیر کردن به متوسط دور بدن در نقطه گیر کردن در
ماهی سارم معمولی به تفکیک چشمه تور .نتایج آنالیز واریانس یکطرفه ) (ANOVAبین دو نسبت ذکر شده نشان داده میشود.
واریانس
اندازه چشمه تور (اسمی)

(طول چنگالی/میانگین طول چنگالی)

101

2/24
2/28
1/08
0/50

114
165
171

*در

×10

(دور بدن در نقطه گیر کردن/
میانگین دور بدن درنقطه گیر کردن) ×10

تعداد

F

0/99
1/05
0/57
1/27

40

0/88
1/63
0/51
1/52

57
85
48

معنیداری
0/36
0/21
0/48
0/22

*

سطح 0/05
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با بررسی نقاط گیر کردن بدن ماهی سارم معمولی در تور مشخص
گردید که در هریک از چشمه تورها بیشتر ماهیان از طریق تنه گیر صید
گردیدند که برای چشمه تورهای  165 ،114 ،101و  171میلیمتر این میزان
بهترتیب  78 ،43 ،51و  70درصد میباشد (شکل .)5
در چشمه تورهای  101و  114میلیمتر بخش قابل مالحظهای از
ماهی در نقطه سر (سرگیر) توسط تور صید گردیدند که بهترتیب 33
و  39درصد از کل صید را بهخود اختصاص دادهاند .در حالت گوشگیر،
صید ماهی در دو نوع چشمه ذکر شده از نسبت کمتری برخوردار
است ،که برخالف این چشمه تورها این میزان در چشمه تورهای 165
و  171میلیمتر از حیث نسبت در رتبه دوم قرار میگیرد (بهترتیب
چشمه تور  15و 16درصد کل صید) .بدون توجه به نوع چشمه تور،
صید ماهیان از طریق سرگیر در طولهای بزرگتر و صید بهوسیله
تنه گیر در طولهای کوچکتر اتفاق میافتد.

شکل :4نمودارمقادیر انحراف معیار مشاهده شده و محاسبه شده به
ازای دور بدن به تفکیک کالس طولی برای دور برانش وحداکثر دور
بدن درماهی سارم معمولی .خطوط مقادیر انحراف معیار محاسبه شده را
براساس ضریب تغییرات ثابت دور بدن نشان میدهد.

شکل  :5فراوانی طولی ماهی سارم معمولی دربه تفکیک چشمه تور و گیرکردن بدن ماهی درتور :گوشگیر ،گیرکردن درنقطه دور برانش؛
اولین باله ،گیر کردن در نقطه دور بدن درابتدای اولین باله پشتی؛ دومین باله ،گیرکردن در نقطه دور بدن در ابتدای دومین باله پشتی.

براساس نتایج بهدست آمده از نسبت دور بدن در نقطه
گیرکردن به محیط چشمه تور ،درحالت کلی منحنی مذکور دارای
یک مد میباشد که مطابق آن بیشترین فراوانی صید ماهی سارم
معمولی در مقدار عددی  1/15بهدست آمد ،بهطوریکه حداقل این
نسبت برابر  1/05و حداکثر آن  1/45میباشد (شکل .)6کمترین
مقدار این نسبت برای دور برانش 1/15و بیشترین آن بهطور
یکسان برای دور بدن در ابتدای اولین باله و دومین باله پشتی برابر
 1/20بهدست آمد .دامنه طول چنگالی زیستسنجی شده برای
ماهی سارم معمولی ،بدون درنظر گرفتن چشمه تور ،از حداقل 37
سانتیمتر تا حداکثر  98سانتیمتر متغیر بوده است که براساس آن
میانگین طولی این گونه  64/9سانتیمتر بهدست آمد (شکل.)7
422

همانطوریکه انتظار میرفت دامنه توزیع طولی ماهی سارم معمولی
صید شده با افزایش چشمه تور افزایش یافت که میانگین طولی
برای چشمه تورهای  165 ،114 ،101و  171میلیمتر بهترتیب
 67/6 ،62/1 ،49/8و  77/0سانتیمتر بوده است .با بررسی منحنی
انتخابپذیری طولی انواع چشمه تورها و مقایسه آن با توزیع طولی
ماهیان صید شده مشخص گردید که در چشمه تورهای  101و
 114میلیمتر دامنه منحنی انتخابپذیری با دامنه طولی حاصل
از صید تطابق نداشته است ،بهطوریکه در هر دو چشمه تور
ماهیانی با دامنه طولی بزرگتر و با مد کمتری در ترکیب صید
دیده شده است که با منحنیهای انتخابپذیری همپوشانی نداشتهاند
(شکل .)7
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درمقابل ،درچشمه تورهای  165و  171میلیمتر ماهیان صید
شده دارای یک مد طولی میباشند که در محدوده منحنیهای انتخاب
پذیری قرار میگیرند (شکل  .)7با وجود این ،براساس منحنی انتخاب
پذیری ،طول بهینه صید (طولی که در آن بیشترین احتمال صید وجود
دارد) ماهی سارم معمولی برای تورهای  165 ،114 ،101و 171
میلیمتر بهترتیب  66 ،52 ،44و  76سانتیمتر بوده است (جدول .)6
نتایج ضریب  Kدر منحنیهای انتخابپذیری نشان داد که در تمام
چشمه تورهای مورد برسی مقدار این ضریب برای دور برانش بیشتر
از حداکثر دور بدن (دور بدن در ابتدای دومین باله پشتی) بوده است
(جدول .)6

شکل :6نسبت گیرگردن نقاط مختلف دور بدن ماهی سارم معمولی
به محیط چشمه تور در صید چشمههای مختلف تورهای گوشگیر
درآبهای ساحلی استان هرمزگان

جدول  :6پارامترهای انتخابپذیری ماهی سارم معمولی محاسبه شده به تفکیک اندازه چشمه (اسمی) تور گوشگیر
اندازه چشمه تور (میلیمتر)

طول بهینه صید

ضریب  Kبرانش

ضریب Kحداکثر دور بدن

101
114
165
171

44
*52
66
76

0/850
0/792
0/883
0/795

0/820
0/789
0/871
0/789

*

*اولین مد طولی

شکل :7منحنیهای انتخابپذیری طولی ماهی سارم معمولی و مقایسه آن با فراوانی طولی صیده شده بهوسیله چشمه تورهای مختلف گوشگیر
تعداد نشاندهنده تعداد ماهیان زیستسنجی شده در هر یک از چشمه تورها میباشد.
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بحث
بررسی روابط بین طول (طول چنگالی) و تمام پارامترهای ریختی
عرضی ماهی سارم معمولی نشان میدهدکه بین آنها رابطه خطی قوی
وجود دارد .چنین روابطی نیز توسط دیگر محقیقن برای ماهی ماکرل
اسپانیا ) (S. maculatusتوسط  Ehrhardtو  ،)1988( Dieبرای ماهی
سیم دریایی ) (Dicentrarchus labraxتوسط  Reisو )1992( Pawson
و برای شگماهی آقیانوس اطلس ) (Clupea harengusتوسط Clarke
و  )1986( Kingصورت گرفته است .براساس پژوهش حاضر ،مقادیر
دور بدن در نقاط مختلف بدن با یکدیگرتفاوت معنیداری داشتهاند
که براساس آن دور بدن در ابتدای دومین باله پشتی بهعنوان حداکثر
دور بدن ماهی سارم معمولی درنظر گرفته میشود .هرگونه ماهی بسته
به شکل ظاهری بدن و ارتباط آن با اندازه چشمه تور بهروش خاصی
در چشمههای مختلف تورهای گوشگیر گیر میکند ( Petو همکاران،
 .)1995در ماهی سارم معمولی بهدلیل ارتباط بین محیط چشمه تور
و دور بدن ماهی ،در تمام چشمه تورها اکثر ماهیان بهصورت تنه گیر
(دور بدن درحد و فاصل بین دو باله پشتی) بهوسیله چشمه تور صید
گردیدند .بهنظر میرسدکه با افزایش چشمه تور این نسبت برای تنه
گیر نیز افزیش مییابد ،بهطوریکه از  51درصد در چشمه تور 101
میلیمتر به  %70در چشمه تور  171میلیمتر میرسد .هنگامیکه
دور بدن ماهی سارم در نقطه گیرکردن در تور کمی بیشتر از محیط
چشمه تور باشد ،یعنی  1/15بزرگتر از چشمه تور ،تورهای گوشگیر
از بیشترین کارایی صید برخوردار میباشند ،که با افزایش این نسبت
کارایی صید در تور کاهش مییابد McCombie .و )1969( Berst
و  Reisو  )1999( Pawsonنیز در پژوهشهای خود به چنین نتایجی
دست یافتند .با بررسی این نسبتها به تفکیک نقاط مختلف بدن
مشاهده میگردد که نسبت دور بدن در نقطه گیرکردن در تور به
محیط چشمه تور در نقطه دور برانش کمتر از دور بدن در ابتدای دو
باله پشتی میباشد ،که دلیل آن وجود بافت نرم تر در نقاط دور بدن
مذکور (در ابتدای دو باله پشتی) ماهی میباشد .در نتیجه تورها بهکار
برده شده برای صید گونه سارم معمولی در آبهای ساحلی استان
هرمزگان دارای قابلیت ارتجاعی داشته و ارتباط آن با میزان فشردگی
بدن ماهی سبب میشود تا ماهیان بزرگتر فرصت بیشتری را برای
صید درتورهای گوشگیر که برای صید ماهیان کوچکتر طراحی شدند،
پیدا میکنند .در این تحقیق ،این موضوع (قابلیت ارتجاعی تورها) با
توجه به مدل بهکار برده شده مد نظر قرار گرفته است.
منحنیهای انتخابپذیری بیان شده در اینجا تنها احتمال گیر
کردن نسبی ماهیان را نسبت به دامنههای طولی نشان میدهد که به
تور برخورد کرده باشند ( .)1992 ،Millarاین منحنیها احتمال گیر
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کردن بخشهایی از جمعیت ماهی که در دسترس تور نمیباشند و
نیز به تور برخورد نکرده باشند ،را نشان نمیدهند .مهمترین مزیت
دادههای طول -دور بدن برای محاسبه انتخابپذیری طولی این است
که نیاز به مقایسه دادههای طولی تورهای مختلف نمیباشد و بدون
بهرهگیری از محاسبات پیچیده ریاضی استفاده از آن آسان است .باال
بودن میزان ضریب ( kنسبت دور بدن به محیط چشمه تور) در دور
برانش نسبت به حداکثر دور بدن درتمام چشمه تورها با یافتههای
گذشته مطابقت دارد ( Petو همکاران )1995 ،که متاثر از تلفیقی از
قابلیت انعطافپذیری چشمه تور و فشردگی بدن ماهی در نقطه گیر
کردن در تور میباشد (بافت بدن ماهی در ابتدای دومین باله پشتی
نرمتر است) .میزان ضریب  kبسته به جنس نخ تور و قطر آن میتواند
متفاوت باشد ( Ehrhardtو .)1988 ،Die
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که توزیع فراوانی طولی
ماهی سارم معمولی در چشمه تورهای  101و  114میلیمترکه دارای
توزیع دو نمایی ) (bi-modalمیباشند با منحنیهای انتخابپذیری
بهصورت جزئی ) (Partialهمپوشانی دارند .دلیل این ناهمپوشانی این
است که غالب ماهیان در طولهای بزرگتر (در محدوده دومین مد
طولی) بهصورت سرگیر در چشمه تورهای مربوطه صید گردیدند
(شکل  .)5در مقابل ،در چشمه تورهای  165و  171میلیمتر مشاهده
میگردد که دامنه توزیع فراوانی طولی حاصل از دادههای صید یک
نمایی ) (Unimodalمیباشند و با منحنیهای انتخابپذیری چشمه
تورهای مربوطه کامالً تطابق دارند .با بررسی حالتهای صید ماهیان
در این چشمه تورها مشخص میگردد که صید ماهی از طریق سرگیر
نسبتهای کمی از صید کل را تشکیل میدهند ( 6و 7درصد بهترتیب
در چشمه تورهای  165و  171میلیمتر).
روشهای تعیین انتخابپذیری طولی در تورهای گوشگیر که بر
پایه اندازههای دور بدن استوار میباشند ،همانند پژوهش حاضر،
نیازمند آن است که گیرکردن ماهی در چشمه تور در اطراف دور
برانش و یا حداکثر دور بدن صورت گیرد .با وجود این ،صید ماهی از
طریق سرگیر و یا تورپیچ نیز ممکن است نسبت قابل مالحظهایی از
صید را بهخود اختصاص دهند .این موضوع بهوضوح در منحنیهای
انتخابپذیری ماهی سارم معمولی در چشمه تورهای  101و 114
میلیمتر مالحظه گردید .در چنین شرایطی که بخش قابل مالحظهای
از صید ماهیان از طریق سرگیر میباشد ،میتوان از منحنیهای
انتخابپذیری ترکیبی از قبیل منحنی دو نمایی بینرمال )(bi-normal
برای برازش دادههای طولی استفاده کرد که در آن برآورد انتخاب
پذیری ماهیان بزرگتر تحت تاثیر صید ماهیان کوچکتر قرار میگیرد
و برعکس ( Fujimoriو 2001 ،Tokai؛  Millarو  .)1997 ،Holstبا
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اینحال ،طول بهینه صید ماهی سارم معمولی در چشمههای ،101
 65 ،114و  171میلیمتر بهترتیب  66 ،52 ،44و  76سانتیمتر
بهدست آمده است که در چشمه تورهای  101و  114میلیمتر این
طول بهینه صید تنها برای اولین مد طولی ماهیان صید شده مد نظر
میباشد.
بهدلیل عدم دسترسی به میانگین طول بلوغ جنسی ((LM %50
ماهی سارم معمولی در آبهای ساحلی ایران (زیرا هیچگونه پژوهشی
در مورد زیستشناسی تولیدمثل این گونه صورت نگرفته است) مقایسه
بین این طول بلوغ و طول بهینه صید امکانپذیر نمیباشد .همچنین،
گزارشی در این خصوص در آبهای دریای عمان و خلیج فارس توسط
نگارندگان یافت نشده است .باوجود این ،در آبهای شمال استرالیا در
محدوده اقیانوس هند میانگین طول بلوغ جنسی ماهی سارم معمولی
برابر  63/5سانتیمتر طول چنگالی گزارش شده است ( Griffithsو
همکاران .)2005 ،درصورتیکه این طول بهعنوان طول بلوغ جنسی
ماهی سارم معمولی در محدوده آبهای دریای عمان و خلیج فارس
فرض شود ،میتوان چنین استباط کرد که بهکارگیری چشمه تورهای
 165و  171میلیمتر برای برداشت این گونه با هدف صید ماهیان
بالغ میتوانند برداشت پایدار و مسوالنه را برای این گونه با ارزش به
ارمغان آورند ،چرا که عالوه بر اینکه طول بهینه صید این تورها از
طول بلوغ جنسی بزرگتر میباشد ،نسبت صید ماهیان نابالغ نیز در
تور  165میلیمتر  %27کل صید بوده است که برای تور  171میلیمتر
تمام ماهیان صید شده بالغ بودهاند .این مقایسه ،بهدلیل عدم برازش
منحنی انتخابپذیری بر توزیع فراوانی طولی ،برای چشمه تورهای
 101و  114میلیمتر امکانپذیری نمیباشد ،با وجود این ،درصد صید
ماهیان نابالغ در این چشمه تورها بهترتیب ذکرشده  89و  57درصد
میباشند که میتواند دلیلی بر نامناسب بودن این تورها باشد .در بین
چشمه تورهای ذکر شده ،چشمه تور  171میلیمتر بهعنوان تور
اختصاصی ماهی سارم معمولی میباشد و در بین صیادان محلی به
عنوان "تور سارمی" شناخته شده است .همچنین ،گونه سارم معمولی
در چشمه تور  165میلیمتر بهعنوان یکی از گونههای غالب میباشد
که براساس آن  22درصد از صید کل این نوع تور را که بهروش
گوشگیر شناور کف مورد استفاده قرار میگیرد ،تشکیل میدهد
(حسینی و همکاران .)1395 ،بهنظر میرسد که صید ماهی سارم
معمولی در چشمه تورهای  101و  114میلیمتر بهصورت ضمنی
میباشد که در صورت دسترسی به ترکیب صید بهتر میتوان در این
خصوص اظهار نظر نمود.
در پایان ،نتایج ارائه شده دراین تحقیق نشان داده است که در
بین چشمه تورهای مورد بررسی چشمه تورهای  165و  171میلیمتر
برای برداشت از ذخائر ماهی سارم معمولی با هدف
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صید پایدار مناسب میباشند .اظهار نظر در مورد چشمه تورهای 101
و  114میلیمتر با استفاده از مدل انتخابپذیری ارائه شده در اینجا
امکانپذیر نمیباشد که نیاز به بررسی مجدد با استفاده از چشمه
تورهای آزمایشی مختلف و با بهکارگیری از مدل انتخابپذیری
دونمایی بینرمال میباشد.
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