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 استانداردسازی چشمه تور گوشگیر سطح ماهی هوور

(1851Thunnus tonggol  Bleeker,)، برداری پایدار در جهت بهره 

 های شمال خلیج فارس و دریای عمان )استان هرمزگان(آب
 

 

 شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گروه  :*سیدیوسف پیغمبری

 49175-487گرگان، صندوق پستی: 

 گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق  :محمد درویشی

 49175-487پستی: 

 :محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق گروه شیالت، دانشکده شیالت و  رسول قربانی

 49175-487پستی: 

 :موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، تهران، صندوق  فرهاد کیمرام

 14155 -6116پستی: 

 1395 ذرآتاریخ پذیرش:            1395 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

ریزی برای آنان نحوی تعیین گردد که فرصت حداقل یک بار تخمبه منظور برداشت پویا از ذخایر ماهی هوور الزم است اندازه چشمهبه 

)استان هرمزگان( انجام شد و پنج بندر صیادی تخلیه عمده صید شامل بندر  های شمال خلیج فارس ودریای عمانفراهم آید. این تحقیق در آب

ساله برداری دوره یکبرداری انتخاب شدند. مدت زمان نمونه)جواداالئمه( برای نمونه بندر سیریک، بندرعباس، بندرکنگ و بندرپارسیانجاسک، 

 140) برداری قرار گرفتند. در این بررسی عالوه بر چشمه تور اصلی صید این ماهیعدد ماهی هوور مورد نمونه 2082بود و در مجموع 1394

متری نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. نسبت ماهیان نابالغ این گونه در تورهای با اندازه میلی 132و  114صورت کشیده(، چشمه تورهای همتر بمیلی

)در محل پیش برانش(، طول دور آبشش،  بودند. روابط طول چنگالی با طول دور سر % 78و 84، 97 ترتیبمتر بهمیلی 140و  132، 114چشمه 

، (=35/2FL+51/0 GP)، (83/0FL+48/0= HP)ترتیب )در محل باله پشتی دوم( به )در محل باله پشتی اول( و طول دور بدن دنطول دور ب

(87/0FL+60/0= BP)  و(89/3FL+49/0= SDP) عنوان داری داشته و ابتدای باله پشتی اول بهدست آمدند. روابط یاد شده تفاوت معنیبه

درصد  19و در دور سر و دور برانش  24شد. درصد نسبت کشیدگی در دوربدن )ابتدای باله پشتی اول( برابر با  حداکثر دور بدن تشخیص داده

صورت متر بهمیلی 170ترین چشمه تور استاندارد براساس رابطه طول چنگالی با دور بدن و طول اولین بلوغ جنسی ماهی هوور، محاسبه شد. مناسب

 کشیده محاسبه شد.

 عماندریای  ماهی هوور، استانداردسازی تور گوشگیر، خلیج فارس و کلمات کلیدی:

 sypaighambari@gau.ac.ir :لکترونیکی نویسنده مسئولپست ا* 
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 مقدمه
های صیادی و مسائل در حال حاضر با توجه به افزایش ناوگان       

های مختلفی از ماهیان خلیج فارس و زیست محیطی، جمعیت گونه

هر ساله ذخایر عظیمی  .انددریای عمان تحت فشار صیادی قرار گرفته

ریزی و تغذیه از منابع غنی ماهیان از ماهیان مهاجر جهت تخم

 گردند که تونزی ریز وارد خلیج فارس و دریای عمان میسطح

این  گردند.های مهم این دسته از آبزیان محسوب میماهیان  از گونه

ماهیان نقش مهمی از لحاظ تغذیه و صنایع تبدیلی در صنعت شیالت 

های این ماهیان در استان هرمزگان ترین گونهکشور دارند. از مهم

اشاره نمود. براساس تجزیه و  ،(Thunnus tonggol) توان به هوورمی

(، 1393-1381) های جنوب کشورتحلیل آمار صید چهارده ساله آب

 درصد از صید تون 45-50طور متوسط ساالنه حدوداین گونه به

زاده و )عالی دهدخود اختصاص میرا به ماهیان استان هرمزگان

گوشگیر از ابزار صید غیرفعال بوده که تورهای  (.1394همکاران، 

تر و قابلیت انتخاب پذیری باالتر گذاری کمعالوه بر راحتی کار، سرمایه

تری در صید های صید، از راندمان بیشدر مقایسه با بعضی از روش

، Pawson و Reis) است برخوردار ارند،د ایگسترده پراکندگی که ماهیانی

های و صید گروه تورها چشمه کارایی شناخت .(Hamley ،1975؛ 1992

مختلف طولی و مقایسه آن با حداقل طول مجاز صید و ارائه 

راهکارهای مناسب برای هرگونه تغییر در اندازه چشمه تور، تضمین 

 ماهیان نابالغ استکننده صید پایدار و عالوه بر آن حفاظت از ذخایر 

(Gulland ،1983). حجم زیادی  کهدلیل اینگوشگیر به های صیدروش

دهند، بایستی برداری قرار میهای نابالع آبزیان را مورد بهرهازگونه

دقت مدیریت و مورد پایش قرارگیرند و توسعه آن نباید مورد تشویق به

ها مربوط به کنترل چشمهتر مواقع قوانین قرارگیرد. متاسفانه در بیش

رویه از ضمانت اجرایی نداشته، که با افزایش تالش صیادی، صید بی

ماهیان در تون (.1394)حسینی و همکاران،  همراه داردذخایر را به

شوند. صید های دریای عمان به دو شیوه سنتی و صنعتی صید میآب

طح صورت روش صید سنتی عمدتاً توسط تور گوشگیر سماهیان بهتون

وور با استفاده از تور گیرد. در ایران جهت صید اختصاصی ماهی همی

 140 هایی به طولطور معمول از تور با چشمهبه گوشگیر سطح

(. 1386همکاران،  و )کیمرام شودمی صورت کشیده استفادهمتر بهمیلی

متر  1700تا  100تورهای گوشگیر مورد استفاده در دریای عرب بین 

 مترسانتی 16 تا 10بین تور هایچشمه اندازه. دارند مترارتفاع 12 و طول

 (.         Yesaki ،1994) است مترسانتی 13 متوسط طوربه و

یکی از راهکارهای مدیریت منابع ماهیان از جمله ماهی هوور به        

چشمه تور استاندارد و اجرایی نمودن  عنوان یک گونه اقتصادی، تعیین

متاسفانه تاکنون هیچ مطالعه مستندی جهت استانداردسازی  است.  آن

های جنوب کشور، بلکه چشمه تور اختصاصی این گونه نه تنها در آب

در مناطق پراکنش آن در اقیانوس هند و آرام صورت نگرفته است. از 

ماهیان های تونهای انجام شده درخصوص سایر گونهمعدود بررسی

خصوص استاندارد در (،1373) عابدی به وانتمی کشور جنوب هایدر آب

و بلوچستان، حسینی  سیستان هایآب گیدر در ماهی گوشگیر سازی تور

( در انتخاب پذیری تور گوشگیر در صید ماهی شیر 1394) و همکاران

در ارائه چشمه استاندارد  (1378) استان هرمزگان و مطالعه درویشی در

صید ماهی شیر براساس طول اولین بلوغ این ماهی، اشاره نمود. 

Grandcourt شناسی ( نیز براساس روابط ریخت2005) و همکاران

 های جنوب خلیج فارسماهی شیر و طول اولین بلوغ این ماهی در آب

را )حوزه امارات متحده عربی(، چشمه استاندارد برای صید این ماهی 

  پیشنهاد دادند.

این تحقیق به اولین بررسی صورت گرفته در این خصوص        

تواند یکی از اهداف اصلی مدیریت پردازد و نتایج حاصل از آن میمی

بار صید که همان عدم صید نسل جوان ماهیان و فرصت حداقل یک

 هاست، را فراهم نماید.ریزی برای آنتخم

 

 هامواد و روش

عنوان منطقه مورد های استان هرمزگان بهاین پژوهش آب در       

وسعت منطقه عملیاتی پنج بندر صیادی  علتبررسی انتخاب گردید. به

تخلیه عمده صید بندر جاسک، بندر سیریک، بندرعباس، بندرکنگ و 

عنوان مناطق ترتیب از شرق به غرب به)جواداالئمه( به بندرپارسیان

برداری از فروردین تا اسفند ند. دوره نمونهبرداری انتخاب شدنمونه

دست آوردن اطالعات مورد نیاز برای محاسبه بود. جهت به1394سال 

های طول هایی تهیه و در آن شاخصترین چشمه تور، فرممناسب

 طول دور سر،  (GP: Girth Perimeter)چنگالی، طول دور آبشش

((HP: Head Perimeter طول دور بدن در ،)در محل پیش برانش(

دور بدن در محل و طول  :Body Perimeter)  (BPمحل باله پشتی اول

نظر گرفته در(SDP: Second Dorsal Perimeter)  باله پشتی دوم

گیری متر اندازههای طولی با دقت یک سانتی. شاخص(1)شکل  شدند

طول ) خطی بین طول چنگالی و مقاطع عرضی روابط تعیینشدند. 

دور آبشش، طول دور سر، طول دور بدن در محل باله پشتی اول ، 

وسیله رابطه رگرسیون به( طول دور بدن در محل باله پشتی دوم

. میزان روابط خطی بین (Zar ،1999) صورت گرفت حداقل مربعات

برای تعیین تفاوت متغیرها از طریق ضریب تشخیص، تعیین گردید. 

 های چندگانه تعقیبیمقایسه آزموندار بین مقاطع عرضی از معنی

(SNK: Student Newman Keuls) .دست روابط خطی به استفاده شد

 آمده به صورت زیر تعریف شدند:
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GP (HP, BP, SDP) = b.FL + a 
دور مقطع عرضی ماهی هوور در اولین  :GP (HP, BP, SDP)، که درآن

متر()اولین طول : طول چنگالی )سانتیFL، متر(طول بلوغ )سانتی

 شیب خط :b، عرض ازمبدأ: a، بلوغ ماهی هوور(

 
سنجی شده جهت تعیین روابط خطی زیست: مقاطع عرضی 1شکل 

 ها با طول چنگالی ماهی هوورآن
 

 که ضریب تناسب طول چنگالی و مقطع عرضی است از رابطه kمقدار 

 زیر محاسبه شد:
k= GP (HP, BP, SDP)/4FL 

ز گره تا دست آمده، اندازه اولیه چشمه ابا استفاده از ضریب تناسب به

دازه )ان a2با استفاده از رابطه زیر محاسبه و میزان (a)  گره مجاور

     a = k.FL :(1362 ،)فریدپاك صورت کشیده( تعیین شدچشمه به
 اسبهاز مح پس رابطه اندازه چشمه ازگره تا گره مجاور با ضریب تناسب

تور، مقدار درصد نسبت کشیدگی که حاصل از خاصیت  چشمه اولیه

حل به دام افتادن بدن ماهی در مهای تور و فشردگی کشسانی نخ

 (، محاسبه و از مقدار اولیه کسر شد:1995و همکاران،  Pet) است
 ))=pبه دام افتادن محل در ماهی بدن عرضی خلی چشمه تور/مقطع)محیط دا-1×)%100 

صورت کشیده بدون احتساب درصد نسبت جا اندازه چشمه بهو از آن

 )m=2a)1-a 2                               محاسبه شد: (m 2)کشیدگی 

 درصد کشیدگی به تفکیک مقطع عرضی به دام افتادن محاسبه گردید

د چشمه براساس هر مقطع مناسب عرضی، با استفاده از درص پیشنهاد و

جهت محاسبه  بررسی در این همان مقطع عرضی محاسبه شد.مربوط به

متر میلی 140) صید هوور تصحیح کشیدگی عالوه بر چشمه تور اصلی

 صید نیز هاآن در که متریمیلی 132 و114 تورهای کشیده( صورتبه

فتند. در بررسی قرار گر مورد شودمی داری دیدهطور معنیهوور به ماهی

 های تور، طول بهینه، طول در اولین بلوغ ماهی هوورپیشنهاد چشمه

 درنظر گرفته شد ی( در استان هرمزگانمتر طول چنگالسانتی 3/73)

ده از (. روابط و نمودارهای مربوطه با استفا1383 و همکاران، )درویشی

 تند.گرف قرار محاسبه و پردازش موردSPSS  و  Excelافزارینرم هایبرنامه
 

 نتایج
ارتباط خطی طول چنگالی با محیط مقاطع عرضی در محل        

نمونه ماهی که  267با استفاده از اطالعات طولی  :به دام افتادن

زمان از لحاظ محیط پیش برانش )محیط سر(، محیط طور همبه

برانش، محیط در اولین باله پشتی )محیط بدن( و محیط در دومین 

سنجی شده بودند، ارتباط خطی هر یک از موارد یاد باله پشتی زیست

مجموع روابط رگرسیون دست آمد و در شده با طول چنگالی به

دست آمده نشان داد، بین طول چنگالی و محیط مقطع عرضی در به

گیری شده، ارتباط خطی باالیی وجود دارد های مختلف اندازهقسمت

قرار داشتند. تجزیه  9/0و  84/0(. دامنه ضرایب تشخیص بین 2)شکل 

های چنگالی یکسان، و تحلیل کوواریانس نشان داد که در طول

 باشندهای مقاطع عرضی از نظر آماری متفاوت میالف بین محیطاخت

(05/0<(P  داری (. آزمون چندگانه تعقیبی هیچ تفاوت معنی1)جدول

بین محیط در دومین باله پشتی و محیط برانش نشان نداد. بنا به 

عبارتی اندازه دور بدن ماهی هوور در قطاعی که در قسمت دومین 

گردد با این مقدار در برانش این ماهی تفاوتی میباله پشتی ایجاد 

های دیگر مشاهده داری بین شاخصندارد. در سایر موارد تفاوت معنی

شد. مقایسه نمودارهای خطی بین طول چنگالی و محیط در مقاطع 

( 2)شکل  ابتدای اولین باله پشتی با ابتدای باله پشتی دوم نشان داد

تر ع عرضی در باله پشتی اول بیشمحیط مقطهای مشابه که در طول

)مقطع  باله پشتی دوم است. بنابراین قسمت یادشده از این مقدار در

با  عنوان حداکثر دور بدن ماهی هوور شناخته شد.باله پشتی اول(، به

چشمه )قطر داخلی، گره تا گره مقابل به  50گیریاستفاده از اندازه

دست آوردن میانگین بهصورت کشیده(، به تفکیک تورهای مختلف و 

دست آمد. نتایج آنان اندازه چشمه تخمینی تورهای مورد بررسی به

متر میلی 2تا  1های مختلف بین نشان داد که اندازه تخمینی چشمه

مشخصات تورهای مورد  2با اندازه صنعتی آنان تفاوت دارند. جدول 

سبات دهد. در محاهای تور را نشان مینظر و مقدار تخمینی چشمه

ها که در حقیقت اندازه واقعی چشمه در زمان از اندازه تخمینی چشمه

جهت پی بردن به این نکته که تورهای  کاربرد تور است، استفاده شد.

گیری شده تا چه اندازه در عدم صید ماهیان نابالغ مناسب نمونه

طور انحصاری توسط عدد از ماهیان هووری که به 772هستند، تعداد 

سنجی قرار گرفتند. های مورد نظر صید شده بودند، مورد زیستتور

نتایج حاصله نشان داد که در مجموع، دامنه طولی ماهیان صید شده 

متر بوده و با افزایش اندازه سانتی109تا  38با تورهای مذکور بین 

چشمه تور، دامنه و میانگین طولی ماهیان صید شده افزایش و درصد 

هش یافت. این نتایج همچنین نشان داد که حتی تور ماهیان نابالغ، کا

رود، از کارمیترین تور صید ماهی هوور بهکه به عنوان اصلی 140

 (.3)جدول  مطلوبیت مناسب برای صید ماهیان بالغ برخوردار نیست
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(1394های شمال خلیج فارس و دریای عمان )استان هرمزگان : نتایج آنالیزکوواریانس طول چنگالی و مقاطع عرضی ماهی هوور در آب 1جدول   

 دارسطح معنی F (MS) میانگین مربعات (SS) مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغییرات

 000/0 01735/23 726/60 178/182 3 رگرسیون

   638/2 563/2796 1060 ماندهباقی

    741/2978 1063 کل
   

  
 ب الف

  
 د ج

باله پشتی)د( ماهی هوور  : ارتباط بین طول چنگالی با محیط سر)الف(، محیط برانش)ب(، محیط بدن)ج( و محیط در دومین 2شکل

 (1394های شمال خلیج فارس و دریای عمان )استان هرمزگان در آب
    

 (1394های شمال خلیج فارس و دریای عمان )استان هرمزگان : مشخصات تورهای مورد بررسی در صید ماهی هوور در آب 2جدول        

 رتفاعاتعداد چشمه در )متر( طول طاقه نوع نخ )دنیر( ضخامت نخ جنس نخ متر()میلی تخمینی اندازه متر(اندازه صنعتی )میلی

 250 162-180 ایچندرشته 24,21D/210 پلی آمید 116 114

 200 162-180 ایچندرشته 24,21D/210 پلی آمید 133 132

  150-200 162-180 ایچندرشته 39D/210 پلی آمید 142 140
 

 (1394)استان هرمزگان  های شمال خلیج فارس و دریای عمان: آمار توصیفی ماهیان هوور صید شده به تفکیک تور در آب3جدول 

 نابالغدرصد ماهیان  متر()سانتی ترین فراوانی طولیکالس بیش انحراف معیار متر(میانگین)سانتی دامنه طولی تعداد نوع تور

 24/97 47-49 11/9 84/50 38-79 253 114تور 

 57/83 53-55 17/10 98/61 43-91 208 132تور 

 82/77 57-59 63/12 75/67 48-109 311 140تور 
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نسبت محیط محل به دام افتادن به محیط داخلی چشمه        

قطعه ماهی هوور که از قسمت سر در تورهای  186بررسی : تور

مختلف به دام افتاده بودند نشان داد که در مجموع نسبت یادشده در 

متغیر بوده و میانگین این نسبت، برابر با  34/1تا  09/1دامنه بین 

قطعه ماهی هوور جهت  559دست آمد. از اطالعات به 1992/1

به محیط داخلی تورهای مختلف، دست آوردن نسبت محیط برانش به

 05/1به دست آمد. محدوده این نسبت از  1979/1میانگین این مقدار

تری را نسبت به محیط سر نشان متغیر بوده و دامنه بیش 37/1تا 

)اولین باله پشتی( به محیط  های محیط بدنداد. در مجموع نسبتمی

اشتند. قرار د 11/1-46/1، در دامنه بررسی مورد تورهای داخلی

مد که در مقایسه با میانگین آدست به 2441/1میانگین این مقادیر 

ها تر است. تعداد نمونهبیش های به دام افتادن،محل این نسبت در سایر

 Tukey(.آزمون 3)شکل  قطعه ماهی هوور بود 298برای این بررسی 

کننده عدم نشان داد که بیان α=05/0دو زیر مجموعه برای مقادیر 

ها در دو محل به دام افتادن دور دار بین میانگین نسبتف معنیاختال

 دار این دو نسبت با محل دور بدن بودسر و برانش و تفاوت معنی

دست آمده میزان کشیدگی برای دور اساس نتایج به(. بر4)جدول 

 نظر گرفته شد.در %24و همین مقدار برای دور بدن  %20برانش

چه تعیین چشمه استاندارد بر چنان: اردتعیین چشمه استاند       

خ اساس محیط سر برآورد شود، با در نظر گرفتن کشیدگی حاصل از ن

رود ماهی با طول بهینه از چشمه و فشردگی بدن ماهی، انتظار می

ندارد فتد. بنابراین چشمه استایا محیط بدن به دام ا برانش محیط طریق

ل . در این بررسی طواساس دور برانش و دور بدن پیشنهاد گردیدبر

متر طول سانتی 3/73بهینه، طول در اولین بلوغ ماهی هوور معادل 

دست آمده بین نظر گرفته شد. با استفاده از روابط خطی بهچنگالی در

و طول چنگالی و  (35/2FL+51/0= GP)طول چنگالی و دور برانش 

، مقادیر محیط برانش و محیط بدن (87/0FL+60/0= BP) دور بدن

ن عنوابه kدست آمده و با تعیین مقدار برای حالت طول بهینه به

 اساس کاهش مقدار کشیدگیبر پیشنهادی مقدار چشمه تناسب، ضریب

درصد( و بدون در نظر گرفتن کشیدگی، برای مقطع دور برانش 20)

درصد( و بدون در نظر گرفتن کشیدگی، 24و کاهش مقدار کشیدگی)

 (.5)جدول  ده شدبرای مقطع دور بدن تخمین ز

 

 
 الف

 
 ب

 
 ج

برانش)ب( و بدن)ج(  سر)الف(، محیط نسبت فراوانی توزیع :3 شکل

های به محیط داخلی تورهای مختلف صید ماهی هوور در آب

 (1394شمال خلیج فارس و دریای عمان )استان هرمزگان 

  جهت مقایسه همگنی میانگین نسبت محیط محل به دام افتادن به محیط چشمه تورهای مختلفTukey  آزمون: نتایج حاصل از  4جدول 

 تعداد نسبت محیط محل به دام افتادن به محیط چشمه تور
 α=05/0زیر مجموعه مقادیر 

 2زیرمجموعه  1زیرمجموعه 

  *1979/1 559 برانش

  *1992/1 186 سر

 *2441/1  298 بدن

 000/1 970/0  دارسطح معنی
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: چشمه تور استاندارد پیشنهادی ماهی هوور براساس محیط برانش و محیط بدن بدون در نظر گرفتن کشیدگی و کاهش مقدار کشیدگی  5جدول 

 (1394های شمال خلیج فارس و دریای عمان )استان هرمزگان در آب

 kمقدار متر(محیط مقطع )سانتی متر()سانتی طول بهینه
 متر()سانتی چشمه کشیده گره تا گره مقابل

 (m2با کاهش کشیدگی) (a2بدون کشیدگی)

 89/15 87/19 1355/0 )برانش( 73/39 3/73

 04/17 43/22 1529/0 )بدن( 85/44 3/73

 بحث
 بستگی دارد. ماهی به اندازه مشخصی رسیدگی جنسی یک یا بلوغ       

توان چشمه می بلوغ یک ماهی مشخص باشد،اولین  طول درچه چنان

 آسیبی وارد ترکه به جمعیت ماهیان کوچک ردتعیین کنحوی را به تور

 فرصت حداقل یک بار پایدار صید ایجاد این طریق عالوه بر از ونشده 

واقع اندازه  . در(Somavanish ،1980) دوریزی به ماهی داده شتخم

که انتخاب  چرا نمایدکنترل می را اندازه طولی نسل احیاء چشمه،

 داردفیزیکی بدن ماهی ارتباط  ابعاد باتر بیش پذیری وسیله صید

(Gulland ،1983).  

بین طول چنگالی  باالیی خطی در این تحقیق همبستگی و ارتباط       

 Die  و  Ehrhardtو مقاطع مختلف عرضی در ماهی هوور مشاهده شد.

( نیز وجود ارتباط خطی قوی بین طول چنگالی و مقاطع 1988)

 Scomberomorus) اسپانیایی شیر ماهی برای را عرضی مختلف

maculatus) دور بدن این ماهی را در ابتدای باله  ارائه داده و حداکثر

دهد که در نتایج بررسی حاضر نشان میپشتی دوم تعیین نمودند. 

های مشابه، محیط مقطع عرضی بدن ماهی هوور در ابتدای باله طول

تر از این مقدار در ابتدای باله پشتی دوم بوده و پشتی اول بیش

عنوان حداکثر دور بدن این بهبنابراین ابتدای باله پشتی اول این گونه 

این که کدام قسمت از بدن یک ماهی  شود.نظر گرفته میماهی در

نظر گرفته شود، بستگی عنوان حداکثر دور بدن ماهی درتواند بهمی

زیادی به گونه و شکل ظاهری ماهی دارد. حداکثر دور بدن برای ماهی 

( 1383)درویشی،  لدر ابتدای باله پشتی او (Euthynnus affinis)زرده

ابتدای باله پشتی  در (Scomberomorus commerson) و در ماهی شیر

در این مطالعه بین اندازه  (.1387)درویشی، دست آمده استدوم به

صنعتی و اندازه تخمینی قطر داخلی چشمه تورهای مورد بررسی، بین 

تعمل مشاهده شد. وجود این تفاوت با توجه به مس تفاوت مترمیلی 2 تا 1

کارگیری دور از انتظار نبود. تغییر اندازه چشمه هشدن تورها در زمان ب

داری کارگیری تور، شرایط نگههتواند به عواملی چون مدت زمان بمی

 داشته باشد.  ارتباط استفاده از پس تور هاینخ کشسانی خاصیت شدن کم و

در تحقیق حاضر در مجموع دامنه طولی ماهیان صید شده در        

 طول چنگالی بودند. مترسانتی 109تا  38تور مورد بررسی، بین سه 

در تورهای گوشگیر با افزایش چشمه تور، میانگین و دامنه طولی 

)حسینی و همکاران،  یابدماهیان صید شده در یک گونه افزایش می

(. این مطالعه نیز نشان داد که با افزایش چشمه تور، دامنه 1394

متر سانتی 61به  114متر در تور سانتی 41و از طولی نیز افزایش یافته 

 51رسیده است. در همین حال میانگین طولی ماهیان از  140در تور 

متر افزایش پیدا کرده است. در تور گوشگیر بدون در نظر سانتی 68تا 

گرفتن نوع گونه، عوامل دیگری مانند رفتار و واکنش ماهی در اطراف 

 ها و ختگی، قابلیت کشسانی چشمهتور، ساختار تور، ضریب آوی

چنین میزان دید ماهی در پراکندگی طولی ماهیان صید شده تاثیر هم

در این تحقیق درصد ماهیان نابالغ (. 1998و همکاران،  Holst ) دارند

 78و  84، 97ترتیب به 140و  132، 114صید شده هوور در تورهای

اهیان نابالغ کاسته درصد بودند، یعنی با افزایش چشمه تور از درصد م

های منطقه اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام شد. متاسفانه در آبمی

ای در خصوص بررسی تورهای گوشگیر هووری نه تنها هیچ مطالعه

ماهیان و صورت نگرفته است، بلکه این اطالعات در مورد سایر تون

 و همکاران Jayabalanماهیان نیز بسیار محدود است. شبه تون

( در مطالعاتی که در خصوص ارزیابی ذخایر مشترك ماهی 2011)

نظر گرفتن اولین طول بلوغ های کشور عمان داشتند، با درشیر در آب

 110متر این گونه، دریافتند که در تورهای با چشمه سانتی 63

اند که این درصد با افزایش درصد ماهیان نابالغ بوده 58متر، میلی

درصد  15و  5/27ترتیب به متر بهمیلی 140و  130های تور به چشمه

 اند.کاهش یافته
در این پژوهش نسبت محیط به دام افتادن به محیط داخلی        

چشمه تورها بر مبنای سه محل سر، برانش و بدن مورد تجزیه و 

در مجموع هیچ تفاوتی در این نسبت در محل تحلیل فرار گرفتند. 

تر این مقدار در محل بدن بیش( ولی 20/1) سر و برانش مشاهده نشد

مقدار نسبت محیط در قسمت دام  (.24/1) از دو حالت دیگر بود

باشد که یک عامل افتادن به محیط چشمه تور، ناشی از دو عامل می

های تور و عامل دیگر فشرده شدن بافت بدن خاصیت کشسانی نخ

ماهی در قسمت به دام افتادن است. قسمت دور بدن در ناحیه باله 

در ابتدای ناحیه شکمی ماهی واقع شده که این  پشتی اول، تقریباً

)محل  تری نسبت به دور سر و محل برانشقسمت بافت نرم
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رو این نسبت در این قسمت از بدن سرپوش آبششی( دارد. از این

دلیل ذکر شده، چشمه به دهد.تری را نشان میماهی، مقادیر بیش

از ذخایر ماهی هوور بر مبنای دو برداری اصولی استاندارد برای بهره

های بدون در نظر گرفتن قسمت دور بدن و دور برانش و در حالت

ارتباط جا که کشیدگی و با کاهش درصد کشیدگی ارائه شدند. از آن

های شاخص از اندازه چشمه تور و )حداکثر دور بدن( دور بدن ماهی

و  Hameed) باشدبهینه می اندازه چشمه تور کننده درتعیین

Boopendranath ،2000نظر نظر گرفتن شاخص یاد شده، به(، با در

متری که که میلی 170های پیشنهادی، چشمهرسد از بین چشمهمی

بر پایه دور بدن ماهی در اولین طول بلوغ و کاهش درصد کشیدگی 

بر مبنای  تری داشته باشد.قابلیت اجرایی بیشمحاسبه شده است، 

درصد صید ماهیان هوور با استفاده  67جام شده، بیش از های انبررسی

این که حذف این تورها گیرد. از سه چشمه تور مطالعه شده صورت می

های پیشنهادی در این طرح کارگیری تور با چشمه و یا چشمههو ب

اند(، چه مقدار در کاهش )که بر مبنای طول در اولین بلوغ ارائه گردیده

صورت عملیاتی و ساخت و باشند، باید بهوثر میماهیان نابالغ هوور م

 Abdussamadها مورد بررسی قرار گیرد. کارگیری تور با این چشمههب

( بدون اشاره به روش خاصی در بهینه سازی تور 2012) و همکاران

های هند پیشنهاد دادند که چشمه غرب هایماهی هوور در آب گوشگیر

متر به سانتی 12تا  10یی بین هارایج در منطقه یاد شده که اندازه

 متری تبدیل شوند.سانتی15های تور صورت کشیده دارند به چشمه

ای و حتی جهانی، در مورد استانداردسازی مطالعات انجام شده منطقه

روند، بسیار کار میهماهیان بتورهای گوشگیر سطح که در صید تون

کارگیری هشدن ببوده و متاسفانه هیچ گزارشی مبنی بر اجرایی  محدود

(، با استفاده از رابطه 1373) تورهای پیشنهادی وجود ندارد. عابدی

 16/0دور سر با طول چنگالی ماهی گیدر و تعیین ضریب تناسب 

متر میلی 230ترین چشمه برای صید پویا از ذخایر این گونه را مناسب

مشخص نمود. این در حالی است که در حال حاضر حداکثر چشمه 

 191های جنوب کشور اده برای صید این ماهی در آبمورد استف

 شود. کار گرفته میهندرت بمتر است که این چشمه نیز بهمیلی

پذیری هفت ( با تعیین انتخاب1394) حسینی و همکاران       

شد، بهترین چشمه چشمه توری که صید ماهی شیر در آنان دیده می

( 1387) رویشیمتر تعیین کردند. دمیلی 162برای صید این گونه را 

های استان هرمزگان و ارتباط با استفاده از طول بلوغ ماهی شیر در آب

متری را برای این میلی 152دور بدن با طول چنگالی، چشمه تور 

( با استفاده از 2005) و همکاران Grandcourtگونه پیشنهاد نمود. 

و  Dudleyرابطه بین طول چنگالی و دور برانش ماهی شیر که توسط 

متری را برای میلی 171تعیین شده بود، چشمه تور  (1992) ارانهمک

های ذخایر ماهیان شیر در آب از زیستی برداریبهره

پیشنهاد دادند. این چشمه برای اولین طول بلوغ امارات متحده عربی 

رغم متر طول چنگالی مشخص شده بود. علیسانتی 3/86جنسی 

تور پیشنهادی  چشمه دنش کاربردی گذشت یک دهه، گزارشی مبنی بر

گونه های کشور عمان هنوز هیچآب در این منطقه وجود ندارد. در

های تور گوشگیر جهت صید ساماندهی درخصوص تعدیل چشمه

توانند ماهی شیر صورت نگرفته است، به همین علت تورهای رایج می

اند، تعداد زیادی از ماهیان جوانی را که به اندازه بلوغ جنسی نرسیده

 (.2005و همکاران،  Claereboudt) ید نمایندص

تر محیط دریایی وجود داشته باشد که تنها یک امروزه شاید کم       

کارگیری ابزارهای هیا چند گونه خاص در آن زیست نمایند. از طرفی ب

شود. بنا ماهیگیری اختصاص به صید یک یا تعداد معدودی گونه نمی

که یک ابزار ماهیگیری برای استحصال یک یا چند عبارتی هنگامیبه

توانند به های متعدد دیگری نیز میرود، گونهمیکار هگونه هدف ب

عنوان صید ضمنی در ترکیب صید دیده شوند. تور گوشگیر سطح نیز 

زی ای ماهیان سطحاز این قاعده مستثنی نبوده و با وجود تنوع گونه

های خلیج فارس و دریای عمان، ماهیان متعددی که از لحاظ در آب

بیه به ماهی هوور بودند نیز در صید این گونه دیده شدند. فرم بدنی ش

ای آبزیان از ملزومات امروزه پرداختن به مقوله مدیریت صید چند گونه

رو و با توجه رود. از اینشمار میهای جهان بهمدیریت ذخایر در آب

ماهیان به تعدد تورهای مورد استفاده در صید ماهی هوور و سایر تون

ی آنان، لزوم اجرای یک طرح ملی در خصوص استاندارد و صید ترکیب

رسد. بدیهی است نظر میپذیری این تورها ضروری بهسازی و انتخاب

های هدف با توجه به در این میان باید عالوه بر آن که بررسی گونه

نحوی نظر قرار گیرند، کنترل بهینه مدیریت بهارزش اقتصادی آنان مد

برداری رویه مورد بهرهطرز بیهدف بهغیر هایصورت گیرد که گونه

فرصت  آبزیان نابالغ و ایجاد دیحداقل رساندن صقرار داده نشوند. به

آنان بوده و این  از فاظتهای حی از راهزیرتخم بارکبرای حداقل ی

ها، شاید یکی از شیوه. است یعمل مناسب و یراهکارها ازمندی، نمهم

به ساحل آوری در ارتباط با  ل مجازحداقل اندازه طواجرای قانون 

نظر باشد، اما با توجه به شرایط فعلی به اولین طول بلوغ جنسی

های دیریتی قابل اجراء، استفاده از تورهای با چشمهراه م تنهارسد می

نه تنها  های نابالغبا طول انیماه یباشد، چرا که رهاساز استاندارد

واسطه مرده هملیات صید گوشگیر بضمانت اجرایی ندارد، بلکه با نوع ع

منافات  تورکشی اتیعمل نیحبودن تعداد کثیری از تون ماهیان در 

در حال حاضر لزوم اجرای قوانین و مقررات مربوط به رعایت  دارد.

حداقل چشمه مجاز جهت مدیریت صید گوشگیر بر کسی پوشیده 

باعث . شاید یکی از مشکالتی که (2000و همکاران،  Tingley) نیست

اجرایی نشدن این قوانین شده است، هزینه باالی آن در حذف و کنار 

تر های بزرگکارگیری تورهای با چشمههگذاشتن تورهای رایج و ب
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گیری رو الزام به اجرای این قوانین، ممکن است با موضعباشد. از این

چه در این برداران اصلی صید مواجه گردد. آنعنوان بهرهماهیگیران به

ن مهم بوده و در اجرای این خط مشی نقش کلیدی دارد، توانمندی میا

 .باشدو قاطعیت بخش اجرایی در مدیریت صید می
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