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  سارم معمولی ذخائر ماهی بر ارزیابی کارایی صید تورهای گوشگیر

(1801 (Scomberoides commersonnianus, Lacepède, پذیری وسیله مدل انتخابهب

 های ساحلی استان هرمزگاندرآب

 
 

 ر، سازمان موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشو اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان،پژوهشکده  :*سیدعباس حسینی

 1597، صندوق پستی: بندرعباس،ایرانتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 

 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات،  اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان،پژوهشکده  :عیسی کمالی

 1597، صندوق پستی: ایران بندرعباس،آموزش و ترویج کشاورزی، 

 

 1395 آبانتاریخ پذیرش:            1395 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

های توزیع در این تحقیق، کارایی صید ماهی سارم معمولی درچشمه تورهای گوشگیر شناورسطحی، میان آبی وکف از طریق منحنی 

های بدین منظور داده مورد بررسی قرار گرفت. 1393-94های های ساحلی استان هرمزگان درسالاحتمال تجمعی گیرکردن دور بدن ماهی درآب

 و دوربدن درابتدای دومین باله پشتی D)1) ، دوربدن درابتدای اولین باله پشتی(OP) ریختی عرضی در سه نقطه از دوربدن ماهی شامل دوربرانش

(2(D آوری گردید. نتایج متر جمعمیلی 171و  165، 114، 101های کشیده با اندازه نوع چشمه تور 4های طول چنگالی برای چنین دادهو هم

عنوان حداکثر دور بدن این گونه باید درنظرگرفته ابتدای دومین باله پشتی به نشان داد که دوربدن در (ANCOVA)حاصل ازآنالیز کوواریانس 

تر، در ممیلی 171و  165گیرکردن ماهی در تور بسته به چشمه متفاوت بوده است. برخالف چشمه تورهای  (. نحوه>05/0SNK: Pشود )

اساس منحنی انتخاب راوانی طولی وجود نداشته است. برپذیری بر توزیع فهای انتخابمتر امکان برازش منحنیمیلی 114و  101چشمه تورهای 

متر تخمین زده سانتی 76و  66، 52، 44ترتیب متر بهمیلی 171و  165، 114، 101پذیری، طول بهینه صید ماهی سارم معمولی برای تورهای 

متر برای برداشت از ذخائر ماهی سارم معمولی با هدف صید ماهیان بالغ مناسب میلی 171و  165رسد که چشمه تورهای نظر میشده است. به

 متر نیاز به بررسی مجدد میدانی دارد.میلی 114و  101گیری برای چشمه تورهای که این نتیجهباشند، درصورتیمی
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 مقدمه
 Scomberoides علمی نام با ،(Talang queenfish) معمولی سارم ماهی      

1801 commersonnianus Lacepède, ماهیانگیش خانواده از 

Carangidae)) گسترده طور هدلیل ارزش اقتصادی بکه به باشدمی

       توسط صیادان محلی در سواحل استان هرمزگان در سطح تجاری     

 ه در میانگین صید ساالنه این گونگیرد. برداری قرار میمورد بهره

از  %40باشد و تن می 25585های ساحلی جنوب کشور در حدود آب

اری گیرد )سالنامه آمصید کل این گونه در استان هرمزگان صورت می

ردار که ارزش اقتصادی باالیی برخو(. این گونه 1394ان شیالت، سازم

ای طور گستردهزی گرمسیری بوده و بههای ماهیان سطحگونه است، از

در مناطق  (Indo-West Pacific)در سراسر هند و غرب اقیانوس آرام 

های دریایی و صخره های دور از ساحل، مناطقزیست ساحلی، آب

حداکثر طول  (.2005و همکاران،  Griffiths) ها پراکنش داردمصب

ش کیلوگرم گزار 16متر و حداکثر وزن آن سانتی 120کل این ماهی 

 Froese) ترین فراوانی را دارندمتر بیشسانتی 50ماهیان با طول  و شده

یا های استرالدرآب شده گرفته مطالعات انجام براساس .(Pauly ،2005و 

زی این گونه طوالنی و گسترده بوده ریمشخص گردید که فصل تخم

 Griffiths)و  از مهر تا فروردین با یک اوج در اسفند گزارش شده است 

م تغذیه ماهی سارهای انجام گرفته بر (. پژوهش2005و همکاران، 

  (Voracious) پرخور شکارچیان از گونه این که داد نشان معمولی

یت شامل ترتیب الوتر بهیشباشد و دامنه وسیعی از اقالم شکار که بمی

پوستان و سرپایان هستند را مورد مصرف ماهیان استخوانی، سخت

رهای از ابزا (. تورهای گوشگیر1998و همکاران،  Salini) دهدقرار می

باشند که بخش صید سنتی می در (Passive gear)فعال غیرصید 

ه نی کتری درصید ماهیاهای صید دیگر از کارایی بیشنسبت به روش

ه (. نیاز بHamley ،2005) است ای دارند برخوردارپراکنش گسترده

ز دیگر تر و سهولت کار با این گونه ابزارهای صید اسرمایه گذاری کم

ور، صید دام افتادن ماهی در تهباشد. بسته به نوع بها میمزایای آن

 ،(Snagged) رگیرس -1طریق:  4ماهی توسط تورهای گوشگیر به 

چ تور پی -4 و (Wedged)شدن  تنه گیر -3، (Gilled)گیر گوش -2

(Entangled) صورت می( گیرد ReisوPawson ، 1999) . 

 مقایسه با دیگر های بارز تورهای گوشگیر، دریکی از ویژگی       

، Pawsonو  Reis) باشدمی ماهیان صید در انتخابی عملکرد صید، ابزارهای

ترکیب سنی، طولی،  ماهی از نظر مختلفهای (. جمعیت گونه1992

رو، این باشند. ازجنس، شرایط، رفتار، زیستگاه، و غیره ناهمگن می

تمام افراد یگ گونه ماهی به یک نسبت به یک روش صید خاص 

                                                           
1 - Share Each Length's Catch 

گونه  صید یک در مشخص، مه تورشیک چباشند. نمی پذیرآسیب

میزان صید ماهیان  کند ورا صید می یطولی مشخصهای گروه

صید فراوانی  ترینطولی )طولی که بیش مد از ترو یا بزرگ ترککوچ

این شیوه صید ماهیان توسط یابد. دهد( کاهش میرا تشکیل می

ها آن  (Selectivity)پذیریانتخابتورهای گوشگیر ناشی از خاصیت 

توسط  ماهی پذیری تنها یک فرآیند نیست، بلکه صیدانتخابباشد. می

(. 1998همکاران،  و Holst) باشدچند مرحله می گوشکیر شامل تورهای

با هم  زمانی و مکانی از نظر بایدابزار صید  ماهی وپراکنش  دامنهابتدا 

و در به تور برخورد کند  باید ماهی، سپس پوشانی داشته باشندهم

. هرمرحله از (Retain) وسیله تورها صید و در دام  قرارگیردهب نهایت

پذیری انتخاب ویژگی (.Parrish، 1963) باشد انتخابی تواندمی فرآیند این

تورهای گوشگیر نقش بسیار مهمی درمدیریت ذخائر منابع شیالتی 

 دارد، چرا که  با آگاهی از کارایی چشمه تورها درصد احتمال صید

حداقل طول مجاز صید  های مختلف طولی و مقایسه آن باگروه

 برای هرگونه تغییر در مشخص شده و در نهایت راهکارهای مناسب

اندازه چشمه تور تعیین می گردد. این موضوع سبب می شود تا عالوه 

 ماهیان نابالغ، میزان صید را در سطح پایدار  ذخائر حفاظت از بر

، Millar ؛Wileman ،1996)ممکن رساند  توان به حداکثر مقدارمی

 (.Gulland ،1983 ؛1992

بر روی انتخاب  کشور خارج از درات انجام گرفته شده تحقیق       

پذیری تورهای گوشگیر بسیار فروان و طیف وسیعی از موضوعات را 

( با استفاده از 1988) Dieو   Ehrhardtعنوان نمونه،گیرد. بهدربر می

پذیری تورهای گوشگیر های انتخاب( منحنی1969) Sechinروش 

 Scomberomorus) ماکرل اسپانیایی ماهی شناور گوشگیر و اییمحاصره

maculatus ) جنوب فلوریدا برای چشمه تورهای مختلف محاسبه را در

های منحنیهای خود ( در بررسی1999) Fryو   Millarکردند.

پذیری طولی تورهای گوشگیر را ارائه دادند که تری از انتخابپیشرفته

کمک توزیع احتمال پواسن و به  1SELECTدر آن با استفاده از روش 

(Poisson) لگاریتمی-و مدل خطی (Log-linear) های انتخاب منحنی

اند. های طولی برازش کردهپذیری نوعی ماهی پهن اروپایی را بر داده

پذیری تورهای گوشگیر های انتخابپژوهش در مقابل، در داخل کشور،

ندرت صورت پذیرفته است. اما، مطالعات مشابهی توسط عابدی به

( بر روی استاندارد سازی ماهی تون زردباله 1382( و حسینی )1372)

(Thunnus albacares)    .در سواحل بندر چابهار انجام گرفت 
گوشگیر به های ، توراستان هرمزگان در بخش صید سنتیدر        

، هرچند که شدبامی معمولیغالب برای صید ماهی سارم  عنوان ابزار

ه است. از زمان شروع صید این گونه توسط گرگور نیز گزارش شد
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ارزیابی علمی گونه این منطقه، هیچ فعالیت صید تورهای گوشگیر در

کارایی صید و اثرات احتمالی آن بر ذخائر این ماهیان صورت  نظر از

ای در مشخصات فنی تورهای نگرفته است و هرگونه تغییر و توسعه

ا هدف نخ( ب قطرگوشگیر )ارتفاع تور، اندازه چشمه تور، جنس نخ و 

ها طی این سال صید تجاری بوده است که از طریق صیادان محلی در

گونه استراتژی هیچ عبارت دیگر، درحال حاضرنهادینه گشته است. به

برداری های ساحلی استان هرمزگان جهت بهرهآب مدیریت صید در

بهینه از ذخائر ماهی سارم معمولی که مبتنی بر حداقل اندازه چشمه 

بررسی  اشد وجود ندارد. بنابراین، هدف از این تحقیق اوالًتور مجاز ب

پذیری طولی ماهی سارم معمولی در صید با استفاده از تورهای انتخاب

صید گوشگیر و سپس پیشنهادات الزم با رویکرد مدیریتی در جهت 

 باشد.   پایدار از این ذخائر با ارزش می
 

 هامواد و روش

های ریختی برای تجزیه و تحلیل شامل دادههای مورد نیاز داده       

 (Transverse parameters)ضی بودند که به دو دسته پارامترهای عر

اسکله ها آوری دادههای جمعمکان شوند.بندی میو طولی تقسیم

های صیادی بندر کنگ بندرعباس واقع در پشت شهر و اسکلهصیادی 

بوده 1393-94های ن سالغرب بندرعباس در بی و بندر بستانه واقع در

آن، یک سفر دریایی نیز توسط شناور  (، که عالوه بر1است )شکل 

برداری مشخصات هر مرحله از نمونه درگرفته است.  صورت صیادی لنج

تورها از قبیل طول و ارتفاع طاقه تور، اندازه چشمه تور، جنس نخ و 

ضی در سه پارامترهای ریختی عرزمان با آن، قطر نخ ثبت گردید. هم

، دور بدن در ابتدای اولین (OP) دور برانشنقطه از بدن ماهی شامل 

و طول  D)2) دور بدن درابتدای دومین باله پشتیو  D)1) باله پشتی

. عالوه بر (2)شکلگیری شدند اندازهچنگالی به تفکیک چشمه تور 

ها، نحوه گیرکردن نقاط مختلف بدن آوری این دادهپس از جمع، آن

ای از سر از نوک پوزه تا قبل هر نقطه در سه حالت سرگیر )درماهی 

ای در پشت سرپوش آبششی( و از سر پوش آبششی(، گوشگیر )نقطه

ای از بدن در حد فاصل بین اولین و دومین باله تنه گیر )در هر نقطه

گیری ندازهچشمه تورها نیز ثبت گردید. ا یک از داخل هرهپشتی( ب

متر و دور سانتی 5/0با دقت  سنجیزیست ه تختهوسیلهطول چنگالی ب

متر میلی 1دقت  پذیر باوسیله نخ پلی آمید غیرقابل انعطافهبدن ب

  (Nominal)اندازه چشمه تورها به دو صورت اسمی صورت گرفته است.

و واقعی ارائه شده است. اندازه اسمی همان اندازه اولیه چشمه تور می 

مقابل، اندازه واقعی  شود. درنده آن ارائه میساز باشد که توسط کارخانه

دلیل کشیدگی به که باشدمی استفاده از تور پس چشمه اندازه دهندهنشان

محاسبه کند. های مختلف تور تغییر میچشمه تور اندازه آن در قسمت

آن  حالت خشک صورت گرفت که در اندازه واقعی چشمه تورها در

ت کش استیلی با دقوسیله خطهدفی بطور تصاهب چشمه تور 40 تعداد

گیری گره مقابل اندازه داخل تا گره داخل کشیده از حالت متر و درمیلی 1

شده است. اندازه )کشیده، گره تا گره مقابل( اسمی چشمه تورهای 

اینچ(،  4 2/1) 114اینچ(،  4) 101گیری شده شامل تورهای نمونه

متر بودند که در مقایسه میلیاینچ(  6 4/3) 171اینچ( و  6 2/1) 165

 (. 1تر بوده است )جدولکم مترمیلی 3تا  1 با اندازه واقعی مقدار آن بین

ای و از جنس پلی آمید و نخ  مورد استفاده در این تورها چند رشته

شناور سطحی،  گوشگیر تور، چشمه کار برده شده، براساسهروش صید ب

 باشد. عمق و کف مینیمه

تعیین روابط بین طول چنگالی با پارامترهای ریختی عرضی  برای       

انجام  )Zar)، 1999 مربعات حداقل رگراسیون رابطه وسیلههماهی ب

در سطح  2rپذیرفت که میزان این روابطه از طریق ضریب تعیین 

دار گردد. برای بررسی اختالف معنیمشخص می 05/0داری معنی

از  (2D و OP ،1D(بدن ماهی بودن بین پارامترهای مختلف عرضی 

های مختلف پارامترهای اندازه بین طول آبزی و رگرسیون روابط مقایسه

 (b)عرضی ماهی استفاده شده است که در این حالت ضریب شیب 

مورد بررسی قرار  (ANCOVA)کمک آنالیزکوواریانس ها بهمنحنی

های سهمقای آزمونها از گرفتند. برای مشخص کردن اختالف بین گروه

استفاده شده  Student–Newman–Keuls (SNK) چندگانه تعقیبی

پذیری طولی ماهی سارم معمولی از تعیین منحنی انتخاباست. برای 

وسیله پارامترهای ریختی هاستفاده گردید که ب )Sechin  )1969روش

پذیری به تفکیک های انتخابهای دور بدن و طول ماهی منحنیاندازه

اکثر ( 1فرضیات این مدل عبارتند از: ص گردید. چشمه تور مشخ

( تمام ماهیانی 2شوند. صید مییا تنه گیر  وماهیان از طریق گوشگیر 

تر از ها کوچکتر و دور برانش آنها بزرگحداکثر دور بدن آنکه 

( دور بدن در 3شوند. طورکامل انتخاب میهمحیط چشمه تور باشد ب

 .)Sechin)، 1969 باشدمی توزیع نرمال یدارا طولی هایکالس تمام بین

 چنین، در این مدل با درنظرگرفتن ضریب تصحیح میزان فشردگیهم

(Compressibility)  دور بدن ماهی و تغییرات اندازه چشمه تور، در

گردد و مواد سازنده تور محاسبه می )Elasticity(قابلیت ارتجاعی  اثر

طریق میزان تاثیرگذاری  این از که شود،می نامیده K ضریبتحت عنوان 

گردد. پذیری طولی چشمه تورها لحاظ میهای انتخابآن در منحنی

با استفاده از پارامترهای ریختی ذکر شده احتمال توزیع طولی ماهیان 

ه کوچک که ازطریق دور برانش قادر به عبور از چشمه تور باشند، ب

  شود:وسیله توزیع نرمال تجمعی در زیر بیان می

𝑃𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 = 𝑝(𝐺𝑔𝑗 ≤ 2𝑀) = ɸ

(

 
(2𝑀 − 𝐾𝑔𝐺𝑔𝑗)

√𝜎𝑔𝑗
2 + 𝜎𝑚

2

)
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تر که از طریق حداکثر چنین، احتمال توزیع طولی ماهیان بزرگهم

  :از فرمول ذیل محاسبه شدباشند، نمی تور چشمه از عبور به قادر بدن دور

𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 = 𝑝(𝐺𝑔𝑚𝑎𝑥𝑗 ≥ 2𝑀) = 1 − ɸ

(

 
(2𝑀 − 𝐾𝑚𝑎𝑥𝐺𝑚𝑎𝑥𝑗)

√𝜎𝑚𝑎𝑥𝑗
2 + 𝜎𝑚

2

)

  

ول یا احتمال گیر کردن ماهی با ط طولی پذیریانتخاب منحنی سرانجام

 ود:شصورت زیر بیان میدر چشمه تور از ضرب دو احتمال باال به خاص

𝑆𝑗 = ɸ

(

 
(2𝑀 − 𝐾𝑔𝐺𝑔𝑗)

√𝜎𝑔𝑗
2 + 𝜎𝑚

2

)

 ˟ 

[
 
 
 

1 − ɸ

(

 
(2𝑀 − 𝐾𝑚𝑎𝑥𝐺𝑚𝑎𝑥𝑗)

√𝜎𝑚𝑎𝑥𝑗
2 + 𝜎𝑚

2

)

 

]
 
 
 

 

 jاحتمال گیر کردن ماهی در چشمه تور با کالس طولی   𝑆jکه درآن

 2Mتابع تجمعی توزیع نرمال استاندارد، φ، به محض برخورد با تور

 میانگین دور برانش ماهی درGhj  ،)اندازه واقعی( محیط چشمه تور

نسبت  j ،gK طول دور بدن ماهی در میانگین حداکثر j ،Gmaxjطول 

 Kmaxنقطه گیرافتادن ماهی به تور،  محیط چشمه تور/ دور برانش در

افتادن به تور،  نقطه گیر بدن در دور نسبت محیط چشمه تور/حداکثر

𝜎𝑔𝑗  واریانس دور برانش ماهی در طولj، 𝜎𝑚𝑎𝑥𝑗  واریانس حداکثر دور

برای محاسبه  باشد.واریانس چشمه تور می 𝜎𝑚و  jبدن ماهی در طول 

های واریانس دوربرانش و حداکثر دور بدن ماهی به تفکیک کالس

طولی مختلف از روش میانگین ضریب تغییرات ثابت استفاده شده 

ضی مشاهده شده است. براساس آن، با استفاده از پارامترهای عر

های طولی محاسبه ضریب تغییرات این پارامترها در هر یک از کالس

گردد. سپس با محاسبه میانگین دوربدن )دور برانش و حداکثر می

دور بدن و با استفاده  -کمک روابط طولهای طولی بهدور بدن( کالس

هاس طولی دست آمده واریانس کالسهاز میانگین ضریب تغییرات ب

های تمام تحلیل(. سر انجام 1995و همکاران،  Pet گردد )می حاصل

 13نسخه  Excelافزار وسیله نرمهتوصیفی و استنباطی به فراخور نیاز ب

 انجام گردید.  16نسخه  SPSSو 

 
گیری داده های ریختی ماهی مراکز تخلیه صید برای نمونه  :1شکل 

 سارم در سواحل استان هرمزگان

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

 دور -1Dدور برانش،  -Op)بررسی که بوسیله خط راست نشان داده می شود 

 پشتی( دور بدن در ابتدای دومین باله -2Dبدن در ابتدای اولین باله پشتی، 

 
(94-1393)رسواحل استان هرمزگانگیری شده درصید ماهی سارم معمولی دمشخصات تورهای گوشگیر نمونه :1جدول 

  (اینچ) متراندازه کشیده چشمه تور به میلی

 شماره نخ
(210D/PLY) 

 

 

 جنس نخ
 طول طاقه تور

 در حالت کشیده )یارد(

 تعداد چشمه

 در ارتفاع
 روش صید

 اندازه اسمی )گوشگیر شناور(
 اندازه واقعی

 گیری شده()اندازه

 101 (4) 

 

 250  180-200 آمید پلی 18 (10/4) 104

 

 

 نیمه عمقی سطحی و

114 (2/1 4) 

 

117 (60/4) 

 

 

 250  180-200 پلی آمید 24

 

 

 نیمه عمقی سطحی و

165(2/1 6) 

 

166(56/16) 

 

 70  200 پلی آمید 45

 

 

 کف
171(4/36) 

 

(4/36) 

 

173(80/16) 

 

 100  200 پلی آمید 18

 

 

 نیمه عمقی سطحی و

 نتایج
سنجی شده است قطعه ماهی سارم معمولی زیست 250تعداد        

قطعه برای بررسی روابط رگرسیونی مورد  145ها تعداد که از میان آن

روابط بین طول چنگالی و تمام پارامترهای اند. استفاده قرار گرفته

 )1D (باله پشتی اولین در ابتدای بدن دور ،)OP( برانش دورریختی عرضی 

خطی و از میزان  )2D (ن باله پشتیدور بدن درابتدای دومیو 

همبستگی باالیی برخوردار بوده است که مقدار ضریب 

D2

D1

OP
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(.  2و جدول  3نوسان بوده است )شکل  در 96/0تا  94/0از  2Rتعیین 

و پارامترهای مختلف  چنگالی طول (ANCOVA) نتایج آنالیزکوواریانس

نیز اختالف بین پارامترهای عرضی   دهد کهریختی عرضی نشان می

(. براساس آزمون 3( )جدول >05/0pباشد )از نظر آماری متفاوت می

SNK ، مقادیر هر یک از پارمترهای ریختی عرضی دو به دو با هم

ابتدای  ، که براساس آن دور بدن در( >05/0pاختالف آماری داشتند )

ترین میزان در مقایسه با دیگر پارامترهای دومین باله پشتی از بیش

دور بدن در  عنوان حداکثربرخودار است، بنابراین به ریختی عرضی

انحراف  مقادیر. (4)جدول  شودگرفته می نظرماهی سارم معمولی در

بدن در دو نقطه برانش و  معیار مشاهده شده با افزایش میانگین دور

باشد که مقادیر محاسبه ابتدای دومین باله پشتی دارای تغییرات می

های نتایج واریانس نسبت (.4دهند )شکل یشده روند خطی را نشان م

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 

( <05/0p ،5 دولج) وجود ندارد هاآن بین آماری اختالف تورها چشمه

های طول نیز بدن، از داده دهد که عالوه بر دوراین نتایج نشان می

 پذیری تورهای گوشگیر استفاده کرد.توان برای تعیین انتخابمی
 

 
: روابط خطی بین نقاط مختلف دور بدن و طول چنگالی 3شکل 

که در آن خط ممتد نازک مربوطه به رابطه خطی  ،ماهی سارم معمولی

پشتی و خط دور برانش، خط منقطع برای دور بدن در ابتدای اولین باله 

 دهد.  ممتد ضخیم برای دور بدن در ابتدای دومین باله پشتی را نشان می

مقادیر میانگین و دامنه برای هر یک از  و پارامترهای ریختی عرضی ماهی سارم معمولی.  (FL)خالصه نتایج برازش بین طول چنگالی: 2جدول 

 باشند.متر میتمام اندازه به سانتی باشد.پارامترهای عرضی مربوطه می

 )2R(ضریب تعیین  تعداد دامنه SE±میانگین  معادله خطی

OP = 499/0  FL + 926/0  62/±02/36 22/5-51/0 118 0/95 

D1= 0/577 FL +   0/045 81/±0 4/39 21/0-58/0 122 96/0 

D2 = 0/610 FL + 0/024 65/0 2±/42 26/5-60/0 145 0/94 

                                         PO 1 ;دور برانشD- 2 ;دور بدن درابتدای اولین باله پشتیD- دور بدن در ابتدای دومین باله پشتی 
 

 اله: آنالیز کوواریانش بین دور برانش، دور بدن در ابتدای اولین ب3جدول 

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

 داریی معن F مجموع مربعات درجه آزادی  منابع تغییرات

 19/81 271 116  برانش

 

000/0 
 433 120  اولین باله پشتی 

 568 143  پشتیدومین باله

 

بین دور بدن در   (SNK): نتایج آزمون چند گانه تعقیبی4جدول 

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

SNK بندیگروه  تیمار شیب    

a  
 

 دومین باله پشتی 0/610

b  
 اولین باله پشتی 0/577 

c  
 برانش 0/499 

 دهدنشان می  a > b > c( >=05/0p) ترتیبهای نابرابر را بهحروف کوچک شیب

گیر کردن به متوسط دور بدن در نقطه گیر کردن در های طول چنگالی به میانگین طولی چنگالی و دور بدن در نقطه : واریانس نسبت5جدول 

 شود.بین دو نسبت ذکر شده نشان داده می (ANOVA)طرفه نتایج آنالیز واریانس یک ماهی سارم معمولی به تفکیک چشمه تور.

 

 )اسمی( اندازه چشمه تور

  واریانس

 تعداد
 
F 

 

 *دارییمعن
 10× )طول چنگالی/میانگین طول چنگالی(

 ن در نقطه گیر کردن/)دور بد

 10×کردن(  گیر درنقطه بدن دور میانگین
101 24/2 99/0 40 88/0 36/0 
114 28/2 05/1 57 63/1 21/0 
165 08/1 57/0 85 51/0 48/0 
171 50/0 27/1 48 52/1 22/0 

 05/0در سطح *                
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ر تور مشخص د معمولیبا بررسی نقاط گیر کردن بدن ماهی سارم        

تر ماهیان از طریق تنه گیر صید گردید که در هریک از چشمه تورها بیش

متر این میزان میلی 171و  165، 114، 101گردیدند که برای چشمه تورهای 

 (. 5باشد )شکل درصد می 70و  78، 43، 51ترتیب به

ای از متر بخش قابل مالحظهمیلی 114و  101در چشمه تورهای 

 33ترتیب قطه سر )سرگیر( توسط تور صید گردیدند که بهماهی در ن

شگیر، اند. در حالت گوخود اختصاص دادهدرصد از کل صید را به 39و 

تری برخوردار صید ماهی در دو نوع چشمه ذکر شده از نسبت کم

 165است، که برخالف این چشمه تورها این میزان در چشمه تورهای 

رتیب تگیرد )بهرتبه دوم  قرار می درمتر از حیث نسبت میلی 171و 

بدون توجه به نوع چشمه تور،  درصد کل صید(.16و  15چشمه تور 

 وسیلههتر و صید بهای بزرگصید ماهیان از طریق سرگیر در طول

 افتد.تر اتفاق میهای کوچکدر طول تنه گیر
 

 
ه نمودارمقادیر انحراف معیار مشاهده شده و محاسبه شده ب :4شکل

ازای دور بدن به تفکیک کالس طولی برای دور برانش وحداکثر دور 

خطوط مقادیر انحراف معیار محاسبه شده را  معمولی.سارم بدن درماهی 

 دهد.براساس ضریب تغییرات ثابت دور بدن نشان می

  

  
 ؛گیرکردن درنقطه دور برانش، گوشگیرتور: در و گیرکردن بدن ماهی تور دربه تفکیک چشمه معمولیماهی سارم فراوانی طولی  :5شکل 

 گیرکردن در نقطه دور بدن در ابتدای دومین باله پشتی. دومین باله، ؛اولین باله، گیر کردن در نقطه دور بدن درابتدای اولین باله پشتی
 

دست آمده از نسبت دور بدن در نقطه هبراساس نتایج ب       

حالت کلی منحنی مذکور دارای گیرکردن به محیط چشمه تور، در

ترین فراوانی صید ماهی سارم باشد که مطابق آن بیشیک مد می

حداقل این  کهطوریهدست آمد، بهب 15/1مقدار عددی معمولی در 

ترین (. کم6باشد )شکلمی 45/1حداکثر آن  و 05/1 نسبت برابر

طور هترین آن بو بیش15/1این نسبت برای دور برانش  مقدار

کسان برای دور بدن در ابتدای اولین باله و دومین باله پشتی برابر ی

سنجی شده برای طول چنگالی زیست دامنه دست آمد.هب 20/1

 37ماهی سارم معمولی، بدون درنظر گرفتن چشمه تور، از حداقل 

بوده است که براساس آن  متغیر مترسانتی 98متر تا حداکثر سانتی

(. 7)شکل دست آمدهمتر بسانتی 9/64میانگین طولی این گونه 

طولی ماهی سارم معمولی  توزیع دامنه رفتمی انتظار کهطوریهمان

صید شده با افزایش چشمه تور افزایش یافت که میانگین طولی 

ترتیب متر بهمیلی 171و  165، 114، 101برای چشمه تورهای 

ی منحنی با بررسمتر بوده است. سانتی 0/77و  6/67، 1/62، 8/49

پذیری طولی انواع چشمه تورها و مقایسه آن با توزیع طولی انتخاب

و  101ماهیان صید شده مشخص گردید که در چشمه تورهای 

پذیری با دامنه طولی حاصل متر دامنه منحنی انتخابمیلی 114

که در هر دو چشمه تور طوریهاز صید تطابق نداشته است، ب

تری در ترکیب صید تر و با مد کمماهیانی با دامنه طولی بزرگ

اند پوشانی نداشتههم پذیریانتخاب هایبا منحنی که است شده دیده

 (.7)شکل 
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 معمولینقاط مختلف دور بدن ماهی سارم  گیرگردن نسبت :6شکل

گوشگیر های مختلف تورهای به محیط چشمه تور در صید چشمه

 های ساحلی استان هرمزگاندرآب

متر ماهیان صید میلی 171و  165چشمه تورهای درمقابل، در

های انتخاب باشند که در محدوده منحنیشده دارای یک مد طولی می

(. با وجود این، براساس منحنی انتخاب 7)شکل  گیرندپذیری قرار می

ترین احتمال صید وجود آن بیش که در )طولی طول بهینه صید پذیری،

 171و  165، 114، 101های توردارد( ماهی سارم معمولی برای 

(. 6متر بوده است )جدول سانتی 76و  66، 52، 44ترتیب متر بهمیلی

پذیری نشان داد که در تمام های انتخابمنحنی در Kنتایج ضریب 

تر چشمه تورهای مورد برسی مقدار این ضریب برای دور برانش بیش

ی( بوده است از حداکثر دور بدن )دور بدن در ابتدای دومین باله پشت

 (.6)جدول 
 

 

 ک اندازه چشمه )اسمی( تور گوشگیرپذیری ماهی سارم معمولی محاسبه شده به تفکی: پارامترهای انتخاب6جدول 

متر()میلی اندازه چشمه تور  حداکثر دور بدنK ضریب برانش K ضریب طول بهینه صید 

101 44* 850/0  820/0  

114 52* 792/0  789/0  
165 66 883/0  718/0  

171 76 795/0  789/0  

       اولین مد طولی*    

 

 

 

 

 

 
 وسیله چشمه تورهای مختلف گوشگیرهصیده شده ب و مقایسه آن با فراوانی طولی معمولیپذیری طولی ماهی سارم های انتخابمنحنی :7شکل

 باشد.سنجی شده در هر یک از چشمه تورها میدهنده تعداد ماهیان زیستتعداد نشان 
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 بحث
و تمام پارامترهای ریختی  )طول چنگالی( بررسی روابط بین طول       

خطی قوی  ها رابطهدهدکه بین آنمی معمولی نشان عرضی ماهی سارم

محقیقن برای ماهی ماکرل  وجود دارد. چنین روابطی نیز توسط دیگر

 برای ماهی ،Die (1988)و  Ehrhardt توسط (S. maculatus)اسپانیا 

Pawson  (1992 )و  Reisتوسط (Dicentrarchus labrax)سیم دریایی 

 Clarke توسط  (Clupea harengus) ماهی آقیانوس اطلسو برای شگ

( صورت گرفته است. براساس پژوهش حاضر، مقادیر 1986) King و

اند داری داشتهیدور بدن در نقاط مختلف بدن با یکدیگرتفاوت معن

 عنوان حداکثرن در ابتدای دومین باله پشتی بهکه براساس آن دور بد

شود. هرگونه ماهی بسته معمولی درنظر گرفته می دور بدن ماهی سارم

روش خاصی و ارتباط آن با اندازه چشمه تور به به شکل ظاهری بدن

و همکاران،  Petکند )گیر می های مختلف تورهای گوشگیرچشمه در

لیل ارتباط بین محیط چشمه تور ده(. در ماهی سارم معمولی ب1995

صورت تنه گیر هو دور بدن ماهی، در تمام چشمه تورها اکثر ماهیان ب

صید  وسیله چشمه تورهباله پشتی( ب )دور بدن درحد و فاصل بین دو

رسدکه با افزایش چشمه تور این نسبت برای تنه نظر میگردیدند. به

 101چشمه تور  رصد درد 51که از طوریهیابد، بگیر نیز افزیش می

که رسد. هنگامیمتر میمیلی 171 چشمه تور در %70متر به میلی

تر از محیط کمی بیش دور بدن ماهی سارم در نقطه گیرکردن در تور

از چشمه تور، تورهای گوشگیر  تربزرگ 15/1چشمه تور باشد، یعنی 

ن نسبت باشند، که با افزایش ایترین کارایی صید برخوردار میاز بیش

Berst (1969 )و   McCombieیابد.کاهش می تور کارایی صید در

های خود به چنین نتایجی نیز در پژوهشPawson (1999 ) و  Reisو

ها به تفکیک نقاط مختلف بدن دست یافتند. با بررسی این نسبت

تور به  بدن در نقطه گیرکردن در گردد که نسبت دورمشاهده می

تر از دور بدن در ابتدای دو ه دور برانش کممحیط چشمه تور در نقط

در نقاط دور بدن  باشد، که دلیل آن وجود بافت نرم ترباله پشتی می

 کارهباشد. در نتیجه تورها بمذکور )در ابتدای دو باله پشتی( ماهی می

های ساحلی استان آب برده شده برای صید گونه سارم معمولی در

ارتباط آن با میزان فشردگی  ی داشته وهرمزگان دارای قابلیت ارتجاع

تری را برای تر فرصت بیششود تا ماهیان بزرگبدن ماهی سبب می

طراحی شدند،  ترکه برای صید ماهیان کوچک گوشگیر صید درتورهای

کنند. در این تحقیق، این موضوع )قابلیت ارتجاعی تورها( با پیدا می

 رفته است.  گ کار برده شده مد نظر قرارهتوجه به مدل ب

 جا تنها احتمال گیراین پذیری بیان شده درهای انتخابمنحنی

دهد که به های طولی نشان میکردن نسبی ماهیان را نسبت به دامنه

 ها احتمال گیراین منحنی(. Millar ،1992کرده باشند ) تور برخورد

باشند و جمعیت ماهی که در دسترس تور نمی هایی ازکردن بخش

ترین مزیت مهمدهند. رخورد نکرده باشند، را  نشان نمینیز به تور ب

این است پذیری طولی دور بدن برای محاسبه انتخاب -های طولداده

باشد و بدون های طولی تورهای مختلف نمیکه نیاز به مقایسه داده

باال آن آسان است.  گیری از محاسبات پیچیده ریاضی استفاده ازبهره

محیط چشمه تور( در دور به بت دور بدن )نس kبودن میزان ضریب 

های با یافتهدرتمام چشمه تورها برانش نسبت به حداکثر دور بدن 

 تلفیقی از از متاثرکه ( 1995و همکاران،  Pet) گذشته مطابقت دارد

 گیر نقطهفشردگی بدن ماهی در و  چشمه تورپذیری فقابلیت انعطا

ومین باله پشتی ابتدای د )بافت بدن ماهی در باشدتور می کردن در

تواند آن می و قطر بسته به جنس نخ تور kمیزان ضریب  .تر است(نرم

 (.Die ،1988و  Ehrhardt) متفاوت باشد

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که توزیع فراوانی طولی        

مترکه دارای میلی 114و  101ماهی سارم معمولی در چشمه تورهای 

پذیری های انتخابباشند با منحنیمی  (bi-modal)توزیع دو نمایی

پوشانی این دلیل این ناهم .پوشانی دارندهم (Partial)صورت جزئی به

)در محدوده دومین مد  ترهای بزرگطول است که غالب ماهیان در

چشمه تورهای مربوطه صید گردیدند  صورت سرگیر درهطولی(  ب

ر مشاهده متمیلی 171و  165در مقابل، در چشمه تورهای (. 5)شکل 

های صید یک گردد که دامنه توزیع فراوانی طولی حاصل از دادهمی

پذیری چشمه های انتخابباشند و با منحنیمی (Unimodal) نمایی

های صید ماهیان تطابق دارند. با بررسی حالت کامالًتورهای مربوطه 

گردد که صید ماهی از طریق سرگیر در این چشمه تورها مشخص می

ترتیب درصد به7و  6دهند )کمی از صید کل را تشکیل می هاینسبت

 متر(.   میلی 171و  165در چشمه تورهای 

 که بر تورهای گوشگیر پذیری طولی درتعیین انتخاب هایروش       

، پژوهش حاضرباشند، همانند می های دور بدن استوارپایه اندازه

 اطراف دور در نیازمند آن است که گیرکردن ماهی در چشمه تور

 این، صید ماهی از وجود بدن صورت گیرد. با رانش و یا حداکثر دورب

ایی از طریق سرگیر و یا تورپیچ نیز ممکن است نسبت قابل مالحظه

های منحنی وضوح درخود اختصاص دهند. این موضوع بهصید را به

 114و  101پذیری ماهی سارم معمولی در چشمه تورهای انتخاب

ای ن شرایطی که بخش قابل مالحظهچنی متر مالحظه گردید. درلییم

های توان از منحنیباشد، میصید ماهیان از طریق سرگیر می از

 (bi-normal)نرمال قبیل منحنی دو نمایی بی ترکیبی از پذیریانتخاب

آن برآورد انتخاب  که در های طولی استفاده کردبرای برازش داده

 گیردتر قرار میتر تحت تاثیر صید ماهیان کوچکپذیری ماهیان بزرگ

با . (Holst، 1997و   Millar؛Tokai ،2001 و Fujimori) برعکس و
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 ،101های حال، طول بهینه صید ماهی سارم معمولی در چشمهاین

متر سانتی 76و  66، 52، 44ترتیب بهمتر میلی 171و  65، 114

متر این میلی 114و  101دست آمده است که در چشمه تورهای هب

صید تنها برای اولین مد طولی ماهیان صید شده  مد نظر  طول بهینه

 باشد.  می

  LM) %50) دلیل عدم دسترسی به میانگین طول بلوغ جنسیهب       

گونه پژوهشی زیرا هیچهای ساحلی ایران )آب درماهی سارم معمولی 

نگرفته است( مقایسه  گونه صورت مثل اینشناسی تولیددر مورد زیست

چنین، باشد. همپذیر نمیول بهینه صید امکانبین این طول بلوغ و ط

های دریای عمان و خلیج فارس توسط گزارشی در این خصوص در آب

های شمال استرالیا در باوجود این، در آبگان یافت نشده است. نگارند

محدوده اقیانوس هند  میانگین طول بلوغ جنسی ماهی سارم معمولی 

و  Griffiths)است ارش شده متر طول چنگالی گزسانتی 5/63برابر 

عنوان طول بلوغ جنسی بهکه این طول درصورتی (.2005همکاران، 

های دریای عمان و خلیج فارس ماهی سارم معمولی در محدوده آب

کارگیری چشمه تورهای هتوان چنین استباط کرد که بمی ،شودفرض 

یان با هدف صید ماهمتر برای برداشت این گونه میلی 171و  165

و مسوالنه را برای این گونه با ارزش به  توانند برداشت پایداربالغ می

که طول بهینه صید این تورها از این که عالوه بر ، چراارمغان آورند

باشد، نسبت صید ماهیان نابالغ نیز در تر میطول بلوغ جنسی بزرگ

متر میلی 171کل صید بوده است که برای تور  %27متر میلی 165تور 

دلیل عدم برازش هاند. این مقایسه، بماهیان صید شده بالغ بوده تمام

پذیری بر توزیع فراوانی طولی، برای چشمه تورهای منحنی انتخاب

درصد صید با وجود این، باشد، پذیری نمیمتر امکانمیلی 114و  101

درصد  57و  89ترتیب ذکرشده در این چشمه تورها به ماهیان نابالغ

در بین تواند دلیلی بر نامناسب بودن این تورها باشد. یباشند که ممی

عنوان تور متر بهمیلی 171 چشمه تورهای ذکر شده، چشمه تور

باشد و در بین صیادان محلی به اختصاصی ماهی سارم معمولی می

گونه سارم معمولی  چنین،شناخته شده است. هم "تور سارمی"عنوان 

باشد های غالب میان یکی از گونهعنومتر بهمیلی 165در چشمه تور 

روش درصد از صید کل این نوع تور را که به 22اساس آن که بر

دهد گیرد، تشکیل میگوشگیر شناور کف مورد استفاده قرار می

رسد که صید ماهی سارم نظر می(. به1395)حسینی و همکاران، 

صورت ضمنی متر بهمیلی 114و  101معمولی در چشمه تورهای 

توان در این که در صورت دسترسی به ترکیب صید بهتر می باشدمی

 خصوص اظهار نظر نمود. 

نتایج ارائه شده دراین تحقیق نشان داده است که در در پایان،        

متر میلی 171و  165بین چشمه تورهای مورد بررسی چشمه تورهای 

برای برداشت از ذخائر ماهی سارم معمولی با هدف 

 101باشند. اظهار نظر در مورد چشمه تورهای می مناسب صید پایدار

جا پذیری ارائه شده در اینمتر با استفاده از مدل انتخابمیلی 114و 

که نیاز به بررسی مجدد با استفاده از چشمه  باشدپذیر نمیامکان

پذیری گیری از مدل انتخابکارهو با ب تورهای آزمایشی مختلف

 باشد. مینرمال بیدونمایی 
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