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 در  (,Benthosema pterotum Alcock 1890) واحد تالش صیادی فانوس ماهی برصید 

  غرب دریای عمانهای شمالترال میان آبی در آب تور
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 1396 فروردینتاریخ پذیرش:            1395 دی تاریخ دریافت:

 چکیده

تالش  بر واحدصید میزان صید و  باشند. در این بررسی،های دریای عمان میفانوس ماهیان یکی از ذخایر مهم و ارزشمند آبزیان در آب 

غربی دریای عمان )صیدگاه جاسک( مورد بررسی قرار شمالهای در آب Benthosema pterotum ی گونهفانوس ماه (CPUE) صیادی

در مجموع انجام گرفت.  با استفاده شناور ترالر پرشین تایگر مجهز به تور ترال میان آبی 1395در دو فصل بهار و تابستان برداری گرفت. نمونه

. حداقل و حداکثر مقدار صید بر واحد تالش در هر نوبت کشی شدعملیات ترال 141برداری و کیلوگرم فانوس ماهی در طول دوره نمونه 69295

کشی ترین میزان صید بر واحد تالش در هر نوبت ترالدست آمد. در فصل بهار بیشهکیلوگرم بر ساعت ب 1000و  33/13ترتیب تورکشی ترال به

خطای استاندارد( فانوس  ±)بر واحد تالش  دست آمد. میانگین صیدهکیلوگرم بر ساعت ب 33/333کیلوگرم بر ساعت و در فصل تابستان  1000

داری را نشان داد دست آمد، که تفاوت معنیهکیلوگرم بر ساعت ب 57/88±03/7و  27/241±91/24ترتیب ماهی در فصل بهار و تابستان به

(05/0P< میانگین صید بر واحد تالش .)(± در الیه )ترتیبمتر به 240-260و  220-240، 200-220های عمقی خطای استاندارد 

دست آمد که با افزایش عمق این میزان کاهش یافت، ولی هکیلوگرم بر ساعت ب 38/151 ± 07/24و  67/167 ± 62/23، 96/171 ± 47/25

خایر ارزشمند برداری از ذتواند در بحث مدیریت صید و نحوه بهره(. نتایج این تحقیق می<05/0Pداری را بین این اعماق نشان نداد )اختالف معنی

 های دریای عمان مورد استفاده قرار گیرد.فانوس ماهیان در آب

 عمان غرب دریای، ترال میان آبی، شمالBenthosema pterotumصید بر واحد تالش، فانوس ماهی،  کلمات کلیدی:

 akbarzadeh@alumni.ut.ac.ir :نویسنده مسئول* پست الکترونیکی 
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 مقدمه
 که عمقکیلومتر مربع  94000دریای عمان با مساحتی حدود        

ات محیطی با خصوصی عنوانبه تواندمی رسد،نیز می متر 3200 آب آن به

ند هاقیانوسی در نظر گرفته شود و از طریق دریای عرب به اقیانوس 

. دریای عمان از نظر ذخایر شیالتی (Reynolds ،1993) متصل است

خصوص دارای مقادیر قابل توجهی از ماهیان بسیار غنی است، به

. آب و هوای اقیانوسی مناسب در (Gartner ،1993) استزی میان

غربی در فصلی در اثر مانسون جنوب (Upwelling) نتیجه فراجوشی

یه و تولیدات اول افزایشقسمت شمالی اقیانوس هند باعث باال رفتن و 

 (. FAO ،2001) زی شده استدر نتیجه فراوانی ذخایر ماهیان میان

 250که  باشندمی Myctophidae متعلق به خانوادهفانوس ماهیان 

(. فانوس ماهیان به Nelson ،2006ها شناسایی شده است )گونه از آن

جنس تقسیم  32و  Lampanctinaeو  Myctophinaeدو زیر گروه 

های شناسایی شده، . از میان گونه(Chen ،2001و  Wang) شوندمی

گونه غالب و شاخص  Benthosema pterotum( Alcock, 1890گونه )

 ،های دریای عمان تشکیل داده استزی آببین ماهیان میان را در

درصد ترکیب صید  99درصد و گاهی اوقات تا  96که حداقل طوریهب

 همکاران، و Valinassab) شودمی را شامل عمان دریای مزوپالژیک الیه در

جغرافیایی فانوس  پراکنش (.Valinassab، 1994 و Johanesson ؛2007

جز مناطق ههای جهان به است و تمام اقیانوسماهیان بسیار گسترد

ها در مناطق گرمسیری و نیمه گیرد، اما فراوانی آنساحلی را در می

سه الگوی متفاوت  (.FAO ،2001) است شده تر گزارشگرمسیری بیش

، Linkowskiمهاجرت عمودی در فانوس ماهیان شناسایی شده است )

عمودی و شبانه روزی فانوس ماهیان دارای رفتار مهاجرتی (. 1996

های الیه به تولیدمثل و جهت تغذیه که در طول شبصورتیباشند، بهمی

های عمیق آب در دو متری و در طول روز به الیه 30-70سطحی آب 

 Valinassab)کنند متری مهاجرت می 250-450 و متری 80-130 الیه

ن چنی( و همValinassab ،1994و  Johanesson ؛2007و همکاران، 

راحتی توسط عواملی مانند تغییرات در فاکتورهای محیطی مانند به

 Rodriguezگیرند )های آب یا جریانات دریایی تحت تاثیر قرار میتوده

Grana  وCastro ،2003؛ Rojas  ،؛2002و همکاران Figueroa  و

درصد از ماهیان  65فانوس ماهیان در حدود  (. خانواده1998 همکاران،

دهند و توده زنده میانزی منطقه مزوپالژیک اقیانوس ها را تشکیل می

، Eschmeyerو  Paxtonمیلیون تن تخمین زده شده است ) 660ها آن

پودها، استراکودها هایی مثل کوپهاز زئوپالنکتون ماهیان فانوس (.1995

عنوان منبع غذایی مهمی برای کنند و خود بهیوفازیدها تغدیه می و

عنوان شوند و بنابراین بهزی و اعماق آب محسوب میماهیان سطح

رابط مهمی بین تولیدکنندگان ثانویه و موجودات باالی سطوح غذایی 

فانوس ماهیان در همه  .(Kubota ،1997و  Ishihara) نمایندعمل می

باالترین میزان  .شوندشمالی دیده می ز اقیانوس منجمدجها بهاقیانوس

گرمسیری مشاهده شده ها در دریاهای گرمسیری و نیمهتراکم آن

عنوان یک شاخص زیست توانند بهها تنوع باالیی دارند که میاست. آن

و همکاران،  Karuppasamy) کار روندجغرافیایی برای مناطق خاص به

از ذخایر  تجاری برداریبار، بهرهاولین برای (.Nafpaktitis، 1982 ؛2008

 1389آغاز شد که تا سال  1387فانوس ماهیان دریای عمان از سال 

هزار تن از این ذخایر  7طور متوسط ساالنه ههزار تن و ب22در مجموع 

اساس آخرین مطالعات )پروژه مشترك ایران با برداشت شده است. بر

میلیون تن برآورد  3/2یان برابر با میزان کل ذخایر فانوس ماه فائو(

، Valinassabو  Johanesson ؛2007 همکاران، و Valinassab) است هشد

ها مثل از برخی جنبه Benthosema pterotumفانوس ماهی . (1994

( 2015و همکاران،  Hosseini-Shekarabiجمعیت ) پویایی پارامترهای

(،  مورد 1390شکرابی، نسب و حسینیو الگوی رشد و سن روزانه )ولی

( دخایر فانوس 2007و همکاران ) Valinassabگرفته است.  قرار مطالعه

برداری تجاری در عنوان گونه هدف در بهرهرا به B. pterotumماهی 

(، 1390چنین کیاالوندی )هم .دریای عمان مورد بررسی قرار دادند

های ترال میان و ترکیب صید ضمنی در تور زای واحد تالشاصید به

جهت اهمیت  هب را مطالعه نمودند. ماهیان در منطقه جاسک فانوس آبی

مطالعه و آگاهی از وضعیت صید فانوس ماهیان در دریای عمان، این 

 واحد تالش صیادی برمطالعه با هدف بررسی وضعیت صید و صید 

(CPUE= Catch Per Unit of Effort)  فانوس ماهیBenthosema 

pterotum های شمال غربی های فانوس ماهیان واقع در آبدر صیدگاه

 دریای عمان صورت پذیرفت.

 

 هامواد و روش
این مطالعه در محدوده صیدگاهی شناورهای صید فانوس ماهی        

متر  200درجه شرقی منطقه جاسک و باالی عمق  58°30´تا 57°از 

برداری و عملیات (. نمونه1از خط مبدا ساحل صورت پذیرفت )شکل 

صورت پذیرفت. شروع عملیات  1395صید در دو فصل بهار و تابستان 

و  استی از طلوع تا غروب خورشید صید شناورهای ترالر فانوس ماه

برداری توسط . نمونهباشدمیشب ممنوع  در طبق مقررات شیالت، صید

در هر  .مجهز به تور ترال میان آبی انجام شد پرشین تایگر شناور ترالر

 ،کشیعملیات صید و ترال کشی، زمان تور اندازی، مدت زمان ترال

       .گردیدمی ثبت کشی و عمق آبطول و عرض جغرافیایی نقاط ترال
کشی و انتقال تور به عرشه شناور، ابتدا فانوس پس از پایان هر ترال

های صید شده جداسازی و درون سبدهایی دیگر گونه از شده صید ماهی

 .شدقرار داده شده و توزین 
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موقعیت جغرافیایی دریای عمان و صیدگاه فانوس ماهیان در  :1شکل 

 (1395) غربی دریای عمانشمال
 

انوس واحد تالش ف براز رابطه زیر جهت محاسبه پارامتر صید        

 :(Gulland ،1983) کشی استفاده شدماهی در هر نوبت ترال

𝐶𝑃𝑈𝐸 =
Cw

h
 

:CPUE  واحد تالش )کیلوگرم بر ساعت(،  برصید:Cw  میزان صید

ی کشترال زمان مدت :hو  )کیلوگرم( کشیوبت ترالفانوس ماهی در هر ن

 در هر ایستگاه )ساعت(

استرپ واحد تالش از روش بوت بربرای محاسبه میانگین صید        

 1000استفاده شد که  (Non-parametric bootstrap) ناپارامتریک

های ثبت صورت تصادفی از داده( بهreplicate sampleنمونه مجازی )

های برای هر کدام از نمونهسپس  گردید. تولید بردارینمونه طول در شده

روش زیر حدود اطمینان ( محاسبه شد و بهƟ̂𝑏مجازی، آماره میانگین )

  :(Haddon ،2011) محاسبه گردید

Ɵ̂b = 𝑓(𝑥𝑏) 

SEƟ = √
∑(Ɵ̂b − Ɵ̅b)2

b − 1
 

CI = Ɵ ± tn−1,α/2 SEƟ 
SE ،خطای معیار :bهای مجازی تولید شده، : تعداد نمونهCIله : فاص

 است. اطمینان

ید صدار پارامتر جهت بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنی       

انس های عمقی مختلف از آزمون آنالیز واریواحد تالش بین الیه بر

( در Duncan test)( و آزمون دانکن One-way ANOVAطرفه )یک

 ( استفاده شد.>05/0Pدرصد ) 95سطح اطمینان 

        نتایج

صید بر ، میزان صید کل، حداقل، حداکثر و میانگین 1جدول        

چنین به تفکیک فانوس ماهی را در کل دوره مطالعه و هم واحد تالش

صید بر واحد دهد. روند تغییرات های بهار و تابستان ارائه میفصل

کشی در دو فصل بهار و نیز به تفکیک هر نوبت صید و ترال تالش

 69295نشان داده شده است. در مجموع  3و  2های تابستان در شکل

عملیات  141و برداری کیلوگرم فانوس ماهی در طول دوره نمونه

کیلوگرم مربوط به  50480صید شد که از این مقدار  تورکشی ترال

کیلوگرم مربوط به فصل  18815و  توراندازی 70طی  فصل بهار

لعه، حداقل و حداکثر بود. در کل دوره مطا توراندازی 71طی  تابستان

و  33/13ترتیب کشی بهدر هر نوبت ترال صید بر واحد تالشمقدار 

ترین میزان دست آمد. در فصل بهار بیشهکیلوگرم بر ساعت ب 1000

کیلوگرم بر ساعت  1000کشی در هر نوبت ترال صید بر واحد تالش

دست آمد. میانگین هکیلوگرم بر ساعت ب 33/333و در فصل تابستان 

( با استفاده از روش بوت %95 حدود اطمینان ±) بر واحد تالش صید

، 71/164 ± 94/7ترتیب استرپ در کل دوره مطالعه، بهار و تابستان به

دست آمد. با هکیلوگرم بر ساعت ب 57/88 ± 91/3و  27/241 ± 09/11

فانوس ماهی در  صید بر واحد تالش، میزان 3و  2های توجه به شکل

 کشی متفاوت بود.صید و ترال هر دو فصل و به تفکیک هر عملیات

هی فانوس ما صید بر واحد تالش، مقایسه بین میانگین 4شکل        

 تالش صید بر واحددهد. میانگین در دو فصل بهار و پاییز را نشان می

یب ترتخطای استاندارد( فانوس ماهی در فصل بهار و تابستان به ±)

دست آمد. نتایج هبر ساعت ب کیلوگرم 57/88 ± 03/7 و 27/241 ± 91/24

 الشصید بر واحد تمقدار میانگین  بین را داریمعنی تفاوت آماری آزمون

ن چنی(. هم>05/0Pفانوس ماهی در دو فصل بهار و پاییز نشان داد )

فانوس ماهی در سه الیه عمقی مورد  صید بر واحد تالشمیانگین 

خطای  ±) صید بر واحد تالش(. میانگین 5بررسی قرار گرفت )شکل 

متر  240-260و  220-240، 200-220 های عمقی( در الیهاستاندارد

 38/151 ± 07/24و  67/167 ± 62/23، 96/171 ± 47/25ترتیب به

عماق داری را بین این اکه اختالف معنی دست آمدهساعت ب کیلوگرم بر

 (.<05/0Pنشان نداد )

 

 

 (1395-)کیلوگرم بر ساعت( فانوس ماهی )دریای عمان واحد تالش برصید حداقل، حداکثر و میانگین  میانگین عمق )متر(، صید کل )کیلوگرم(، :1جدول 

 حدود اطمینان ±واحد تالش برصید میانگین 
95% 

 برصید داکثر ح
 واحد تالش 

  برصید حداقل 
 واحد تالش

خطای ±ن عمقیمیانگ
 استاندارد

 ید کلص
 (کیلوگرم) 

 

 بهار  50480 19/228 ± 91/1 66/26 1000 27/241 ± 09/11
 تابستان 18815 35/220 ± 45/1 33/13 33/333 57/88 ± 91/3
 کل دوره 69295 25/224 ± 21/1 33/13 1000 71/164 ± 94/7
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 (1395-در فصل بهار )دریای عمان کشیبه تفکیک هر ترال )کیلوگرم بر ساعت( فانوس ماهی صیادی واحد تالش برروند صید  :2شکل 

   

 
 (1395-در فصل تابستان )دریای عمان کشیبه تفکیک هر ترال )کیلوگرم بر ساعت( فانوس ماهی صیادی واحد تالش برروند صید  :3شکل 

   

 
  (1395-)کیلوگرم بر ساعت( فانوس ماهی در دو فصل بهار و تابستان )دریای عمان صیادی واحد تالش برمیانگین صید  :4شکل 

 (>05/0Pباشد )دار آماری میدهنده وجود اختالف معنیها نشانحروف التین غیرمشابه بین ستون
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 (1395-)کیلوگرم بر ساعت( فانوس ماهی در اعماق مختلف )دریای عمان صیادی واحد تالش برمیانگین صید  :5شکل 

 (>05/0Pباشد )دار آماری میدهنده وجود اختالف معنیها نشانحروف التین غیرمشابه بین ستون

 بحث

صیادی فانوس ماهی  صید بر واحد تالشدر این تحقیق میزان        

غربی دریای عمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج های شمالدر آب

کیلوگرم فانوس ماهی  69295نشان داد که از مجموع این مطالعه 

درصد( در  85/72کیلوگرم ) 50480صید شده در کل دوره مطالعه، 

درصد( در فصل تابستان صید  15/27کیلوگرم ) 18815فصل بهار و 

صید بر واحد ود که میزان صید و دهنده این موضوع بشد. نتایج نشان

کشی متفاوت است مختلف ترال فصولفانوس ماهی تحت تاثیر  تالش

کیلوگرم  1000تا  33/13چرا که دامنه صید در واحد تالش از حداقل 

ترین میزان دست آمده، بیشهدر ساعت متفاوت بود. با توجه به نتایج ب

کیلوگرم بر ساعت و در  1000در فصل بهار با  صید بر واحد تالش

طبق نظر دست آمد. برهکیلوگرم بر ساعت ب 33/333فصل تابستان 

Guland (1983 فاکتورها و عواملی از قبیل ،) اندازه کشتی، قدرت

هایی در تکنولوژی صیادی موتور، ناخدای کشتی، سن کشتی و تفاوت

نتایج  .باشندصید می از عوامل تاثیرگذار در میزان صید در هر روش

در فصل بهار  صید بر واحد تالشدهنده باالتر بودن میانگین نشان

ها نیز از نظر ( که این تفاوت1نسبت به فصل تابستان بود )جدول 

صید ( بر روی 1390ای که کیاالوندی )دار بود. در مطالعهآماری معنی

نجام داد، فانوس ماهیان در دو فصل پاییز و زمستان ا بر واحد تالش

فانوس ماهی در فصل پاییز  صید بر واحد تالشاظهار داشتند که 

کیلوگرم بر  10130کیلوگرم بر ساعت و در در فصل زمستان  66/66

تر از فصل داری بیشصورت معنیساعت است که در فصل زمستان به

گیری توان به این نتیجهکه مقایسه با نتایج مطالعه حاضر می است پاییز

فانوس ماهیان در فصول  صید بر واحد تالشمیزان صید و رسید که 

 Valinassabتر است. نتایج مطالعه تر بیشسردتر نسبت به فصول گرم

های دریای این گونه در کل آب ( نشان داده است که2007) و همکاران

متر( پراکندگی داشته و مناطق پر تراکم  100عمان )از اعماق باالتر از 

چنین اظهار هم باشد.ی ایرانی دریای عمان میهاغربی آبآن درشمال

ترین میزان صید و توده زنده فانوس ماهی در فصول که بیشداشتند 

بهار و زمستان بوده است که با نتایج تحقیق کیاالوندی و همکاران 

بررسی میانگین صید در  بقت دارد.( و نتایج تحقیق حاضر مطا1390)

 220-240، 200-220واحد تالش فانوس ماهی در سه الیه عمقی )

 صید بر واحد تالشترین میانگین متر( نشان داد که بیش 240-260و 

کیلوگرم بر  96/171 ± 47/25متر با  200-220های عمقی در الیه

 صید بر واحد تالشداری در مقدار ساعت است که البته تفاوت معنی

 Valinassabای که توسط در مطالعهن اعماق مختلف مشاهده نشد. بی

( بر روی میزان صید فانوس ماهی در دریای عمان 2007و همکاران )

عنوان بهترین عمق صید فانوس متر به 130تا  80انجام شد، اعماق 

های فعال در کشتی ماهی در طول روز پیشنهاد شد. اکنون تمرکز

ت قاره و شروع شیب قاره بوده که اعماق نزدیک انتهای فال منطقه در

چنین کیاالوندی و همکاران هم شود.متر را شامل می 260تا  200

 260تا  180(، با بررسی میزان صید فانوس ماهی بین اعماق 1390)

ترین میزان صید فانوس بیشمتر در دریای عمان اظهار داشتند که 

در فصل زمستان در متر و  240تا  220ماهیان درفصل پاییز در عمق 

بر ای که مطالعهنتایج چنین هم افتد.متر اتفاق می 220تا  200عمق 

 نشان داد روی پراکنش افقی فانوس ماهیان در دریای عربی انجام شد

 Oxygen) اکسیژن کمینهکه فانوس ماهیان در طول روز در الیه 

minimum layer  ) قرار دارند و در شب در الیه سطحی آب و غنی از

صید بر واحد  .(1993و همکاران،  Kinzer) گیرنداکسیژن قرار می
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های مورد استفاده در ترین شاخصیکی از معمول صیادیتالش 

دست آوردن شاخص فراوانی هب جهتاغلب که  مطالعات شیالتی است

روشی چنین این شاخص هم .(King ،2007) رودکار میماهی به ذخیره

های فراوانی گونهمنظور ایجاد شاخصی در محاسبه ای و مناسب بهپایه

 توانکه می کارگیری اطالعات مربوط به صید تجاری استماهی با به

 Poulsen) حساب آوردمنطقی از اندازه جمعیت به معیاری عنوانبه راآن

های گذشته صید فانوس ماهیان توسط در سال .(2007و همکاران، 

ت که پذیرفمتر نیز صورت می 200تر از شناورهای ترالر در اعماق کم

های فشار صیادی باالیی بر ذخایر به جهت باال بودن صید ضمنی گونه

چند سال اخیر سازمان شیالت ایران با رویکرد مدیریتی  در داشت. دیگر

های تحت حاکمیت و از طریق ارائه و اجرایی تر بر ذخایر آببیش

های صید فانوس ماهیان، صید فانوس ماهیان را تنها نمودن آئین نامه

 Valinassabمتر نموده است. طبق نظر  200د به اعماق باالتر از محدو

هزار تن پودر ماهی  130(، ایران ساالنه در حدود 2007و همکاران )

تواند این کند که ذخایر فانوس ماهیان در دریای عمان میوارد می

مواد خام مورد نیاز را تامین نماید. این تامین نیاز پودر ماهی از طریق 

برداری ماهیان، لزوم توجه و مدیریت صحیح در صید و بهره سفانو صید

 دهد.از این ذحایر ارزشمند دریای عمان را بیش از پیش نشان می
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