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چکیده
این تحقیق با هدف ترکیب گونهای ،فراوانی طولی و صید در واحد تالش گونههای صید شده در تورهای گوشگیر مونوفیالمنت ویژه
ماهی شوریده انجام شد .عملیات نمونهبرداری طی  20بار دریاوری در منطقه پسابندر چابهار در فصول پاییز و زمستان و بهار  1393و توسط قایق
صیادی (مجهز به  4طاقه تور به طول  360متر ،ارتفاع آویخته تور  4/4متر ،اندازه چشمه کشیده  73میلیمتر) و در اعماق  4-8متر صورت
پذیرفت .در پایان  20فقره تور اندازی 1157 ،قطعه ماهی و سختپوست متعلق به  19خانواده و  19گونه در دوره مطالعه ثبت شد .بیشترین
فراوانی متعلق به ماهی شوریده ( 29/1درصد) بود .بعد از آن بهترتیب ماهی کیجار بزرگ ( 16/98درصد) ،گربه ماهی بزرگ ( 7/45درصد)،
شینگ ماهی ( 6/32درصد) سنگسر معمولی ( 6/23درصد) ،گوازیم دم رشتهای ( 4/41درصد) و سایر آبزیان روی هم رفته ( 29/5درصد) از
ترکیب صید را بهخود اختصاص دادند .همچنین نتایج تحقیق نشان داد که در فصل زمستان ماهی شوریده از فراوانی بیشتری نسبت به فصل پاییز
برخوردار بود .دامنه طولی ماهی شوریده صید شده در کل دوره نمونهبرداری بین  20/1 – 50سانتیمتر و بیشترین فراوانی ( 33/76درصد) در
کالسه طولی  35 – 40سانتیمتر بود .همچنین در این بررسی مشاهده شد که  58/82درصد ماهیهای شوریده صید شده کوچکتر از اندازه
 Lm50این گونه ( 40سانتیمتر) در منطقه پسابندر و  41/18درصد ماهیها باالی این اندازه بودند .صید بهازای واحد تالش صیادی ماهی شوریده
در کل دوره مطالعه  2994/29گرم بر طاقه روز بهدست آمد .بیشترین و کمترین  CPUEماهی شوریده بهترتیب مربوط به ماه اسفند بهمیزان
 6979و مهر بهمیزان  1142گرم بر طاقه روز بود .همچنین میزان صید بهازای واحد تالش برای گونههای کیجار بزرگ ،گربه ماهی  ،سنگسر،
پنجزاری ماهی مخطط و گوازیم دم رشتهای بهترتیب  160/69 ،188/68 ،418/81 ،495/69 ،1161/94گرم بر طاقه روز بهدست آمد .با
توجه به نتایج حاصل ،افزایش اندازه چشمه تور برای حفاظت از ذخایر پیشنهاد میگردد.
کلمات کلیدی :ماهی شوریده ،صید بهازای واحد تالش ،فراوانی طولی ،پسابندر
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه
آبهاي جمهوري اسالمي ايران (با تأكيد بر خليج فارس و درياي
عمان) از افزايش روند فعاليتهاي صيد و صيادي مستثني نبوده و
براساس آخرين آمار ارائه شـده ،ميزان كل توليد آبزيان شيالتي در
كشور ايران از طريق صيد و بهرهبرداري از ذخاير 449728 ،تن
ميباشد كه از اين مقدار سهم صيد در آبهاي جنوب  411897تن
و سهم صيد كفزيان در آبهاي جنوب  147437تن (حدود  36درصد)
ميباشد (سازمان شيالت ايران .)1391 ،درياي عمان يکي از منابع
مهم آبي كشور بوده كه بهلحاظ دارا بودن ذخاير ارزشمند انواع آبزيان
مورد توجه قرار گرفته است .در طي سالهاي گذشته بهعلت عدم
تعادلي كه بين ميزان برداشت با ميزان بازسازي ذخاير آبزيان بهوجود
آمد ،ميزان صيد به مرور كاهش يافته و صيادان مناطق مختلف جهت
جبران كاهش صيد تغييراتي را در ابزار صيد و ميزان آن بهوجود
آوردهاند ،كه در نتيجه اين تغييرات ،صدمات زيادي به ذخاير ارزشمند
درياي عمان وارد شده است (آژير .)1384 ،در سالهاي اخير نشانههاي
بارزي از برداشت بيرويه و غيرمنطقي از ذخاير عمده ماهيان و ساير
آبزيان شامل خسارتهاي جدي به اكوسيستمهاي آبي و زيانهاي
اقتصادي موازي با فعاليتهاي شيالتي به چشم ميخورد (دادگر و
همکاران .)1390 ،با توجه به موارد مذكور ،آشکار است كه ذخاير
آبزيان كم و بيش در اكثر زيستگاههاي خود در معرض انواع فشارها
قرار گرفتهاند ،كه عبارتند از :فشارهاي ناشي از صيد بيرويه و كنترل
نشده و فشارهاي وارده از سوي مسائل مختلف محيطي از قبيل انواع
آلودگيها و تخريب زيستگاهها ميباشند (اسکندي .)1379 ،آسيبپذيري
جوامع آبزيان ،قابليت محدود بازسازي ذخاير آنها و از سوي ديگر نياز
جوامع انساني ،موجب ميشود كه همواره تغييرات اين جمعيتها و
روندهاي موجود در آنها مورد مطالعه قرار گيرد .منطقه چابهار با دارا
بودن صيد و تخليهگاههاي متعدد داراي 1300فروند شناور صيادي
اعم از قايق و لنج (بزرگترين ناوگان صيادي كشور) ،اشتغال مستقيم
براي  21000نفر صياد ،وجود  106واحد صنايع شيالتي ،بيش از 570
فروند شناورهاي مجهز به سيستم برودتي و حدود  400فروند شناور
كالس لنج با سيستم يخي ،موجب گرديد تا استان سيستان و بلوچستان
رتبه اول صيد انواع آبزيان كشور را طي سالهاي اخير بهخود اختصاص
دهد .ميزان صيد در سال  92براساس اعالم شيالت استان سيستان و
بلوچستان در اين منطقه  42159تن انواع آبزيان ميباشد و با توجه
به اينكه در مجاورت كشور پاكستان ميباشد مقدار قابل مالحظهاي
از صيد از سمت آن كشور به پسابندر وارد ميشود .ماهي شوريده با
نام علمي  Otolithes ruberيکي از مهمترين گونههاي خانواده شوريده
ماهيان است .پراكنش جغرافيايي اين گونه در سرتاسر غرب اقيانوس
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هند ،جنوبشرق آسيا ،خليج فارس و درياي عمان ميباشد (،Dadzie
 .)2007همچنين اين گونه ،در سواحل شمالي درياي عمان از ميناب
تا گواتر و در درياهاي گرمسيري تا معتدله سراسر دنيا يافت ميشوند.
ماهي شوريده در آبهاي ساحلي تا عمق  40متري و بهطور عمده
روي بسترهاي گلي و مصبها زيست ميكنند (صادقي .)1380 ،اين
ماهيان ترجيح ميدهند نزديک بستر دريا و غالباً بهصورت گروهي
شنا كنند (نيکپي .)1377 ،اين گونه جزء ماهياني با ارزش اقتصادي
باال محسوب ميگردد .از طرف ديگر ،بهدليل داشتن گوشت لذيذ با
بافتي محکم و سفيد از گذشته مورد توجه مردم بوده است (ضيائيان
نوربخش .)1391 ،در تحقيق آژير ( )1387به بررسي خصوصيات
زيستي ماهي شوريده بهمنظور بهينهسازي فصل صيد درياي عمان
پرداخت .كمالي و همکاران ( )1387درخصوص طول بلوغ ،هماوري،
نسبت جنسي و فصل تخمريزي ماهي شوريده در آبهاي استان هرمزگان
پرداختند .محمدخاني و يلقي ( )1389در سواحل ايراني درياي عمان
در پروژه ارزيابي ذخاير كفزيان بهروش مساحت جاروب شده ،ذخاير
ماهي شوريده ( )Otolithes ruberمطالعه شده است .همچنين در
مطالعه اسکندري و همکاران ( ،)1391روند ساختار صيد ،مرگ و مير
و بهرهبرداري ماهي شوريده در ده سال گذشته  1379-1388در شمال
غربي خليج فارس مورد بررسي قرار گرفت.
الگوي برداشت ،وضعيت بهرهبرداري آبزي را براساس فراوانيهاي
طولي نشان ميدهد .با اين روش ميتوان پي برد كه چند درصد از
آبزيان در اندازههاي كمتر از ( Lm50طول بلوغ :طولي كه  %50ماهيان
در آن طول بالغ ميشوند) مورد بهرهبرداري قرار گرفته و صيد ميشوند.
افزايش برداشت از ذخاير ماهيان كفزي ( )Benthicدر خالل برنامههاي
توسعه شيالت ،هميشه جزء اهداف كمي توليد در آبهاي خليج فارس
و درياي عمان بوده است .از سويي بهنظر ميرسد كه پتانسيل
بهرهبرداري از اين ذخاير در آبهاي استان سيستان و بلوچستان وجود
دارد .هدف از اين بررسي تعيين تركيب صيد و فراواني طولي ماهي
شوريده در طول دوره نمونهبرداري و همچنين ارزيابي شاخص ميزان
صيد در واحد تالش اين گونه بود.

مواد و روشها
بندر پسابندر در محدوده 61درجه و  24دقيقه شرقي و  25درجه
و  6دقيقه عرض شمالي و در فاصله  85كيلومتري شرق چابهار واقع
شده است .اين بررسي بهمدت هفت ماه در ماههاي مهر ،آبان ،آذر،
دي ،بهمن ،اسفند و فروردين در صيدگاه پسابندر واقع در استان
سيستان و بلوچستان انجام شد .در واقع نمونهبرداريها در سه فصل
بهار ،پاييز و زمستان انجام شد .فصل تابستان ،فصل ممنوعيت صيد
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در منطقه ميباشد .عمليات نمونهبرداري  10روز در هر ماه توسط تور
گوشگير مونوفيالمنت كف مخصوص صيد ماهي شوريده از جنس
نايلون ( )PAبا اندازه چشمه بهصورت كشيده ( STR= Stretched mesh
 73 )sizeميليمتر انجام شد .قايقهاي فعال در بندر پسابندر بهطور
متوسط داراي طولي معادل  23فوت ،عرض  6/5فوت و موتور بنزيني
با قدرت  55اسب بخار ( )HPهستند .پس از هر بار عمليات صيد و
جمعآوري تور ،ابتدا گونههاي صيد شده تفکيک و جداسازي و تركيب
كل صيد يادداشت شد .ماهيان صيد شده با استفاده از كليد شناسايي
معتبر  Froeseو  )2014( Paulyاز روي مشخصات ريختشناسي
شناسايي شدند .طول كل ،طول چنگالي (بهوسيله تخته زيستسنجي
با دقت يک ميليمتر) و وزن (با استفاده از ترازوي ديجيتال با دقت
 0/01گرم) همه گونههاي موجود در تور اعم از صيد هدف و صيد
ضمني ثبت و يادداشت گرديد .در نهايت اطالعات حاصل در فرمهاي
مخصوص ثبت و در نرمافزار  Microsoft Excelمورد پردازش قرار
گرفت .جهت طبقهبندي كالسههاي طولي گونه هدف (ماهي شوريده)،
نمونهها بر مبناي فرمول  )1926( Sturgesبه طبقات طولي  5سانتيمتري
طبقهبندي شدند.
كوچکترين−بزرگترين نمونه
)تعدادنمونه( 1+3/3 log n

در فرمول فوق ميزان كل صيد بر حسب گرم و تالش صيادي
برابر با حاصلضرب تعداد طاقه در مدت ماندگاري تور گوشگير در آب
ميباشد چون مدت ماندگاري تور در آب براي همه تورها يکسان بوده
است از اين صرفنظر شده است.
جهت بررسي فراواني تركيب صيد بين فصول مختلف از آزمون
فريدمن و ميزان صيد بهازاي واحد تالش از آزمون  tمستقل استفاده
شد .براي تجزيه و تحليلهاي آماري از نرمافزار  SPSSو براي رسم
نمودارها از  Excel2010استفاده شد.

نتایج
براساس دادههاي حاصل در كل دوره نمونهبرداري در مجموع
 1157عدد ماهي بهوزن  552863گرم صيد شد كه بر حسب درصد
عددي گونه هدف (ماهي شوريده) بيشترين فراواني را بهخود اختصاص
داده است ( .)% 29/11بعد از آن ماهيهاي كيجار بزرگ ( Saurida
 ،)%16/98( )tumbilگربهماهي بزرگ (،)%7/45( )Arius thalassinus
پنجزاري ماهي مخطط ( )Leiognathus fasciatusبا  ،%6/32سنگسر
معمولي ( )Pomadasys kaakanبا  %6/23و گوازيم دمرشتهاي
( )Nemipterus japonicusبا  %4/41بيشترين فراواني را بهخود اختصاص
دادند .ساير آبزيان روي هم  %29/5فراواني را تشکيل دادند (شکل.)1
برحسب درصد وزني گونه هدف بيشترين فراواني را به خود اختصاص
داد ( .)%38/99بعد از آن ماهيهاي كيجار بزرگ با  ،%15/13مارماهي
تيزدندان ( )Muraenesox cinereusبا  ،%10/31گربه ماهي بزرگ با
 ،%6/45سنگسر معمولي با  %5/45و كفشک تيزدندان ( Psettodes
 )erumeiبا  %4/91بيشترين فراواني را بهخود اختصاص دادند (شکل.)2

= استورجس

صيد بهازاي واحد تالش ( )CPUE= Catch Per Unit Effortاز طريق
فرمول زير محاسبه شد ( Sparreو :)1992 ،Venema
كل صيد
تعداد طاقه×مدت ماندگاري تور در آب

= CPUE

 =CPUEمقدار صيد بهازاي واحد تالش در هر بار عمليات صيد (برحسب
گرم بر واحد طاقه روز)

فراوانی (درصد)

حلوا سیاه

حلوا سفید

میگو ببری

یال اسبی سر بزرگ

خرچنگ شناگر آبی

مارماهی تیزدندان

گربه ماهی بزرگ

گوازیم دم رشته ای

کوتر ساده

کفشک زبان گاوی…

کفشک تیزدندان

شیر ماهی

شوریده معمولی

سنگسر معمولی

زمین کن دم نواری

راشگو مخطط

کیجار بزرگ

پنجزاری ماهی مخطط

چغوک رشته دار

۳۵
۳۰
۲۵
۲۰
1۵
1۰
۵
۰

گونه
شکل :1ترکیب گونهای تور گوشگیر کف بر حسب تعداد در کل دوره نمونهبرداری در آبهای ساحلی منطقه پسابندر
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وزن (گرم)

حلوا سیاه

حلوا سفید

میگو ببری

یال اسبی سر بزرگ

خرچنگ شناگر آبی

مارماهی تیزدندان

گربه ماهی بزرگ

گوازیم دم رشته ای

کوتر ساده

کفشک زبان گاوی…

کفشک تیزدندان

شیر ماهی

شوریده معمولی

سنگسر معمولی

زمین کن دم نواری

راشگو مخطط

کیجار بزرگ

پنجزاری ماهی مخطط

چغوک رشته دار

۲۵۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
1۵۰۰۰۰
1۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۰

گونه
شکل :۲ترکیب گونهای تور گوشگیر کف بر حسب وزن در کل دوره نمونهبرداری در آبهای ساحلی منطقه پسابندر
( Trichiurus

صيد دورريز شامل گونههاي يال اسبي سربزرگ
 ،)lepturusخرچنگ شناگر آبي ( ،)Purtunus pelagicusگربهماهي
بزرگ ( )Arius thalassinusو مارماهي تيزدندان ()Muraenesox cinereus
بود .از كل  1157عدد ماهي صيد شده در كل مدت نمونهبرداري 151

عدد ماهي دور ريز شدند يعني  %13/05از كل صيد را دور ريز شامل
شد .از بين گونههاي دورريز ،گربهماهي بزرگ با  %56/95بيشترين
فراواني را بهخود اختصاص داد (شکل  3و .)4

1۳/۰۵%
کل صید
دور ریز

86/9۵%
شکل :۳نسبت صید دور ریز به کل صید تور گوشگیر کف در آبهای ساحلی منطقه پسابندر در کل دوره نمونهبرداری
6۰
۵۰
4۰
۲۰
1۰
۰
یال اسبی سر

بزرگ

فراوانی (درصد)

۳۰

خرچنگ شناگر مارماهی تیزدندان گربه ماهی بزرگ

آبی
گونه

شکل :4درصد گونههای صید دورریز تور گوشگیر کف در آبهای ساحلی منطقه پسابندر در کل دوره نمونهبرداری
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ماهي شوريده در كل دوره نمونهبرداري  38/18 ± 4/08سانتيمتر
ميباشد اكثر ماهيهاي شوريده  58/82درصد صيد شده در كل دوره
نمونهبرداري كوچکتر از اندازه Lm50و حدود  41/18درصد باالي اين
اندازه بودند (شکل.)5

ماهيهاي شوريده صيد شده در  8كالسه  5سانتيمتري طيقهبندي
شدند .نمودار فراواني طولي ماهي شوريده در كل دوره نمونهبرداري
نشان ميدهد كه دامنه طولي اين ماهي بين  20/1تا  59سانتيمتر و
بيشترين فراواني در كالسه طولي  35 -40سانتيمتر ( 33/76درصد)
و  40-45سانتيمتر ( 30/69درصد) ميباشد .همچنين ميانگين طولي

4۰

33/76

۳۵

30/69

۳۰

18/67

۲۰
1۵
1۰

7/67

۵۵-6۰

5/37

2/56

0/26

۵۰-۵۵

۵

1/02
4۵-۵۰

فراوانی (درصد)

۲۵

۳۵-4۰

4۰-4۵

۳۰-۳۵

۲۵-۳۰

۰

۲۰-۲۵

کالسه طولی (سانتیمتر)

شکل :۵توزیع فراوانی طولی ماهی شوریده معمولی صید شده در آبهای ساحلی پسابندر در کل دوره نمونهبرداری
بيشترين ميانگين طولي ماهي شوريده در آبهاي ساحلي پسابندر
 41/35سانتيمتر مربوط به ماه اسفند و كمترين ميانگين مربوط به
ماه مهر ( 33/69سانتيمتر) بود .ميانگين طول كل ماهي شوريده در
كل دوره نمونهبرداري  38/18±4/65سانتيمتر بود .با توجه به نمودار
در ماههاي دي ،بهمن و اسفند (فصل زمستان) ميانگين طول كل
41/35

40/95

ماهي شوريده باالي اندازه  Lm50 = 40cmبود (شکل  .)6با در نظر
گرفتن  ،Lm50حدود  58/82درصد از ماهيان صيد شده كل دوره
نمونه برداري در منطقه پسابندر از لحاظ فراواني شامل ماهيان نابالغ
بودند (شکل .)7

42

40/88
38/08

36/22

38

36/15

36

33/69

34
32

میانگین طول کل (سانتیمتر)

40

30
ماه
شکل :6میانگین طول کل ماهانه ماهی شوریده معمولی در مدت نمونهبرداری
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تجمعی طولی (درصد)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

%58/82

70

60

50

20

30
40
طول (سانتیمتر)

10

0

شکل :7الگوی برداشت وزنی ماهی شوریده معمولی در آبهای ساحلی پسابندر در کل مدت نمونهبرداری

وزن براي گونههاي شوريده ،كيجار بزرگ ،گربه ماهي ،سنگسر ،پنجزاري
ماهي مخطط و گوازيم دم رشتهاي بهترتيب ،1161/94 ،2994/24
 160/69 ،188/68 ،418/81 ،495/69گرم بر طاقه روز بهدست آمد.
ماهي شوريده بيشترين ميزان صيد بهازاي واحد تالش هم براساس
تعداد ( 4/66تعداد/طاقه روز) و هم براساس وزن ( 2994/29گرم/طاقه
روز) را دارا ميباشد.

ميزان صيد بهازاي واحد تالش براساس تعداد و وزن براي تور
گوشگير كف مخصوص شوريده در شکلهاي  8و  9نشان داده شده
است .ميزان صيد بهازاي واحد تالش براساس تعداد براي گونههاي
شوريده ،كيجار بزرگ ،گربه ماهي ،سنگسر ،پنجزاري ماهي مخطط و
گوازيم دم رشتهاي بهترتيب  1/01 ،1 ،1/19 ،2/72 ،4/66و  0/7تعداد
بر طاقه روز بهدست آمد .همچنين ميزان صيد بهازاي واحد تالش براساس

4
3
2
1
0
گوازیم دم رشته ای پنجزاری ماهی مخطط

سنگسر معمولی

گربه ماهی بزرگ

کیجار بزرگ

شوریده معمولی

صید به ازای واحد تالش(تعداد/طاقه روز)

5

گونه
شکل :8صید بهازای واحد تالش برحسب تعداد گونههای مختلف در مدت نمونهبرداری

در كل دوره نمونهبرداري ميزان صيد بهازاي واحد تالش ماهي
شوريده برحسب تعداد (تعداد/طاقه روز) در ماه مهر ( ،)2/87آبان
( ،)3/5آذر ( ،)3/66دي ( ،)4/25بهمن ( ،)4/6اسفند ( )9/25و
فروردين ( )3/33محاسبه شد .همچنين ميزان صيد بهازاي واحد
تالش ماهي شوريده براساس وزن (گرم/طاقه روز) در ماه مهر
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( ،)1142/25آبان ( ،)1731/37آذر ( ،)2005/83دي (،)3041/25
بهمن ( ،)3204/16اسفند ( )6979/16و فروردين ()1833/33
محاسبه شد .كه ميزان صيد بهازاي واحد تالش ماهي شوريده در ماه
اسفند بيشترين مقدار را بهخود اختصاص داد (شکلهاي  10و .)11
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صید به ازای واحد تالش(گرم/طاقه روز)

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
گوازيم دم رشته اي پنجزاري ماهي مخطط

گربه ماهي بزرگ

سنگسر معمولي

كيجار بزرگ

شوريده معمولي

گونه
شکل :9صید بهازای واحد تالش برحسب وزن گونههای مختلف در مدت نمونهبرداری

فروردين

اسفند

بهمن

آذر

دي

مهر

آبان

صید به ازای واحد تالش(تعداد/طاقه روز)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ماه
شکل  :1۰روند تغییرات صید بهازای واحد تالش ماهی شوریده بر حسب تعداد به تفیک ماه در مدت نمونهبرداری

فروردين

اسفند

بهمن

آذر

دي

آبان

مهر

صید به ازای واحد تالش(گرم/طاقه روز)

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

ماه
شکل  :11روند تغییرات صید بهازای واحد تالش ماهی شوریده بر حسب تعداد به تفیک ماه در مدت نمونهبرداری
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برحسب وزن ماهيان در تور گوشگير كف مونوفيالمنت ،براي گونه
كيجار بزرگ در ماه دي با 1525گرم/طاقه روز و كمترين مقدار آن
در ماه آبان با  400گرم/طاقه روز بهدست آمد (جدول.)1

بيشترين مقدار ميانگين صيد بهازاي واحد تالش برحسب وزن
ماهيان در تور گوشگير كف مونوفيالمنت ،براي گونه شوريده در ماه
اسفند با  6979/16گرم/طاقه روز و كمترين مقدار آن در ماه مهر با
 1142/25بهدست آمد و بيشترين مقدار صيد بهازاي واحد تالش

جدول  : 1م ی زان میانگین ص ی د به ازا ی واحد تالش (گرم بر طاقه روز) مهم تر ی ن گونه ها ی ص ی د شده به تفک ی ک ماه درتحق ی ق
نام ماهی

نام علمی ماهی

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

شوريده معمولي
كيجار بزرگ
گربه ماهي بزرگ
سنگسر معمولي
پنجزاري ماهي مخطط
گوازيم دم رشتهاي

()Otolithes ruber
()Saurida tumbil

1142/25
725/5
518/75
226/25
158/75
0

1731/37
400
726/25
203/33
213/75
0

2005/83
1246/66
830
946/66
155/83
0

3041/25
1525
207/5
237/5
210/16
178/75

3204/16
1346/66
138/33
457/16
260/75
252/08

6979/16
1300/83
449/5
220/83
454/58
329/16

1833/33
1199/16
795/41
308/33
283/33
293/75

()Arius thalassinus
()Pomadasys kaakan
()Leiognathus fasciatus
()Nemipterus Japonicus

جدول 2ميزان ميانگين صيد بهازاي واحد تالش براساس وزن
گونههاي مهم تور گوشگير كف مونوفيالمنت در فصول پاييز ،زمستان
و بهار را نشان ميدهد .طبق اين جدول ميزان صيد بهازاي واحد تالش
براساس وزن ،براي گونههاي شوريده ،كيجار بزرگ و سنگسر معمولي

در فصول مختلف هيچ تفاوت معنيداري وجود ندارد ( .)P>0/05گونه
گربهماهي در فصل پاييز با زمستان ( )P =0/032و در فصل زمستان
با بهار ( )P=0/03داراي تفاوت معنيداري ميباشد .همچنين گونه شينک
در فصل پاييز با بهار ( )P=0/03داراي تفاوت معنيداري ميباشد.

جدول  : ۲مقا ی سه میانگین ص ی د به ازا ی واحد تالش برحسب وز ن گونه ها ی مهم در فصول پا یی ز ،زمستان و بهار
نام ماهی
شوريده معمولي
كيجار بزرگ
گربه ماهي بزرگ
سنگسر معمولي
پنجزاري ماهي مخطط

پاییز

نام علمی ماهی

1626±441/24
()Otolithes ruber
790/72±42/75
()Saurida tumbil
691/66±15/8
()Arius thalassinus
458/74±42/2
()Pomadasys kaakan
(176/11±32/62 )Leiognathus fasciatus

جدول3ميانگين درصد عدم شباهت گونهها بين ماههاي مختلف
تور گوشگير كف مونوفيالمنت را نشان ميدهد .طبق اين جدول بيشترين
عدم شباهت گونهها در ماههاي مهر و اسفند ( 57/09درصد) و كمترين
عدم شباهت در ماههاي دي و بهمن ( 6/82درصد) مشاهده گرديد.
جدول 4درصد مشاركت گونه ها بين ماههاي مختلف صيد (فراواني
كل باالي  90درصد( را نشان ميدهد براساس اين جدول بيشترين

زمستان

P

بهار

4408±222/81
1390/8±118/58
265/11±16/3
305/16±13/1
308±28/01

0/15
0/127
*
0/032
0/580
0/213

1833/33±285/225
1199/1±98/9
797/41±17/8
308/33±17/1
283/33±25/2

P1

0/183 0/502
0/107 0/239
*
0/030 0/374
0/971 0/60
0/768 *0/03

مشاركت گونهها در ماههاي مهر با فروردين و دي با بهمن ( 5گونه)
و كمترين مشاركت گونهها در ماه اسفند با فروردين ( 2گونه) را نشان
ميدهد .همچنين بيشترين مشاركت ماهي شوريده در ماههاي اسفند
و فروردين ( 86/48درصد) و كمترين مشاركت ماهي شوريده در
ماههاي آبان و آذر ( 13/55درصد) را بهخود اختصاص ميدهد.

جدول  : ۳م ی انگ ی ن درصد عدم شباهت ترک ی ب گونه ا ی ب ی ن ماه ها ی مختلف ص ی د
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P2

گونه  /ماه

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
فروردين

-

19/85
-

30/41
23/95
-

39/79
36/54
27/19
-

43/28
39/85
26/16
6/82
-

57/09
54/13
45/55
32/1
30/42
-

25/94
18/01
13/28
23/54
23/03
41/01
-
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جدول  : 4د رصد مشارکت گونه ها ب ی ن ماه ها ی مختلف ص ی د ( فراوان ی کل باال ی  9۰درصد )
شوریده معمولی

کیجار بزرگ

گربه ماهی بزرگ

سنگسر معمولی

گوآزیم دمرشتهای

پنجزاری ماهی مخطط

گونه
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
فروردين

49/09
35/7
58/41
56/51
81/35
35/59

27/12
21/54
24/59
17/03
8/02
24/39

17/29
12/87
9/57
10/43
14/25

29/78
-

6/91
5/47
15/13

6/42

آذر
دي
بهمن
اسفند
فروردين

13/55
41/32
41/37
74/16
7/09

41/79
35/49
26/59
12/73
55/55

16/36
16/51
-

36/69
7/13
7/3

5/54
20/42

-

دي
بهمن
اسفند
فروردين

35/97
42/25
72/87
13/13

9/67
-

21/63
24/38
5/58
-

24/64
17/26
10/64
48/57

8/89
5/75
22/35

9/7

بهمن
اسفند
فروردين

21/61
80/72
50/74

23/65
13/69

9/17
4/96
24/7

29/13
-

9/73
4/83

5/01
-

اسفند
فروردين

80/28
57/39

-

6/62
27/51

5/03
6/23

-

-

فروردين

86/48

-

5/81

-

-

-

ماه

بحث
ماهي شوريده از جمله ماهيان مهم تجاري و بازارپسند بهشمار
ميرود كه ساالنه درصد بااليي از صيد صيادان جنوب را بهخود اختصاص
ميدهد .با توجه به منطقه صيد و افزايش درجه حرارت هوا و درجه
حرارت سطحي آب با شروع فصل بهار فعاليت تخمريزي اين گونه در
اين فصل در آبهاي ساحلي بهشدت افزايش و انتظار ميرود در تابستان
بهعلت پديده مانسون جنوبغربي در اثر پديده فعاليت فراجوشي و
كاهش درجه حرارت سطحي آب ،فعاليت آن بهشدت كاهش يابد
( Capiettoو همکاران .)2014 ،در بررسي صابري ( )1392كه بر روي
تركيب صيد با استفاده از تور گوشگير كف مونوفيالمنت از آبهاي
ساحلي منطقه جاسک در استان هرمزگان انجام گرفت  %26/81از
كل صيد بر حسب تعداد را ماهي شوريده بهخود اختصاص داده بود.
همچنين در اين بررسي ماهي كيجار بزرگ ()Saurida tumbil
( ،)%15/9گربه ماهي بزرگ ( ،)%9/5( )Arius thalassinusخرچنگ

شناگر آبي ( )Purtunus pelagicusو پنجزاري ماهي مخطط
( )%4/5( )Leiognathus fasciatusبعد از گونه هدف فراوانترين
گونهها را بهخود اختصاص دادهاند .اما در مطالعه حاضر در مجموع در
كل دوره نمونهبرداري  1157عدد ماهي صيد شده است كه بيشترين
مقدار صيد مربوط به ماهي شوريده ( )%29/11ميباشد .ماهي كيجار
بزرگ ( ،)%16/98گربه ماهي بزرگ ( ،)%7/45سنگسر معمولي (،)%6/23
پنجزاري ماهي مخطط ( )%6/32و گوازيم دم رشتهاي ( )%4/41بعد
از گونه هدف فراوانترين گونهها را بهخود اختصاص دادهاند .دليل باال
بودن گونه هدف نسبت به گونههاي ديگر باال بودن ذخيره اين گونه
در منطقه ميباشد (شکل .)1با توجه به اين بررسي در بين گونههاي
صيد شده عالوه بر گونههاي كفزي ،برخي گونههاي سطحزي مانند
شير و كوتر نيز در تركيب صيد مشاهده شد .دليل صيد اين گونهها
شايد به خاطر اين باشد كه اين ماهيان براي تغذيه به ستون پاييني
آب ميروند و به تور گوشگير برخورد كرده و گرفتار ميشوند و دليل
ديگر اين كه ارتفاع تور مورد استفاده نسبت به عمق آب زياد است.
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با توجه به تحقيق حاضر ،دامنههاي طولي 35-40سانتيمتر
( )%33/75و  40-45سانتيمتر ( )%30/69درصد بيشترين فراواني و
دامنه 55-60سانتيمتر با  0/25درصد ،كمترين فراواني را بهخود
اختصاص داده است .حداقل و حداكثر طول كل در تركيب صيد شوريده
ماهي بهترتيب  20/1و  59سانتيمتر مشاهده شده است .ميانگين
طول كل ماهي شوريده  38/18 ± 4/08محاسبه شده است كه با
مطالعه صابري ( )1392مطابقت دارد .آنها نيز بيان كردند دامنه
طولي  35-38سانتيمتر ( )%27/66بيشترين فراواني را بهخود اختصاص
داده است .همچنين حداكثر طول مشاهده شده ماهي شوريده در
آبهاي ايران در حدود  56سانتي متر و يا كمتر مي باشد (آژير1387 ،؛
تقويمطلق و همکاران1383 ،؛ كمالي و همکاران1387 ،؛ نياميمندي،
 .)1387در تحقيق اسکندري و همکاران ( )1391ميانگين طولي
ماهي شوريده طي  10سال اخير ،داراي نوساناتي به اندازه  4سانتيمتر
بوده كه كمترين مقدار آن در سال  1386مشاهده شد .آنها همچنين
گزارش كردند حداكثر طول مشاهده شده در ده سال گذشته در
آبهاي سواحل شمالغربي خليج فارس در منطقه خوزستان ،در گروه
طولي  58و  59سانتيمتري قرار دارد كه در حدود  2الي  3سانتيمتر
بيشتر از مناطق ديگر ميباشد ،كه اين امر ميتواند بهدليل شرايط
آب و هوايي و رشد متفاوت در مناطق مختلف و يا ممکن است به دليل
روشهاي صيد متفاوت در مناطق مختلف باشد .همچنين ،بيشترين
وزن صيد در اندازههاي طولي  42تا  48سانتيمتري مشاهده شد.
محمدخاني و يلقي ( )1389حداكثر اندازه طولي ماهي شوريده در
آبهاي ايران (درياي عمان) در فصل تابستان و پاييز  1379را
بهترتيب  56و  54سانتيمتر ،بيشترين فراواني طولي در فصل تابستان
از  32-38سانتيمتر و در پاييز از  38-44سانتيمتر گزارش كردند.
براساس شکل  6بيشترين ميزان صيد ماهي شوريده در پسابندر به
ماههاي دي ،بهمن ،اسفند اختصاص دارد و اين بهدليل فصل تخمريزي
اين ماهي در مناطق ساحلي است كه توسط صيادان صيد ميشوند.
با توجه به اينكه  Lm50ماهي شوريده در استان سيستان و بلوچستان
 40سانتيمتر است (آژير ،)1387 ،از طرفي ميانگين طول كل ماهي
شوريده در اين مطالعه  38/18±4/08بهدست آمده است نشان ميدهد
كه اين منطقه داراي فشار صيادي ميباشد و تور بهكار گرفته شده در
اين منطقه مناسب صيد ماهي شوريده نميباشد .ميزان( Lm50طول
در اولين بلوغ جنسي) براي ماهي شوريده در درياي عمان  40سانتيمتر
(آژير )1387 ،در هرمزگان  33/7سانتيمتر (كمالي و همکاران،
 ،)1387در بوشهر  30سانتيمتر (نياميمندي ،)1378 ،در خوزستان
 35سانتيمتر (امامي )1386 ،ميباشد .در كل دوره نمونهبرداري
ميانگين طول كل ماهي شوريده از ابتداي فصل صيد (مهر) تا اسفند
سير صعودي داشته و كمترين ميانگين طولي ،مربوط به ماههاي مهر،
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آبان و آذر است .در توجيه به اين امر ميتوان گفت كه اين گونه در
مرحله رشد و در دورهي نوزادي ميباشد و در ماه فروردين كاهش
يافته است ،اين كاهش بهدليل تخمريزي ماهي شوريده در ماه اسفند
و همچنين ورود كوهورت جديد به ذخيره ميباشد .همچنين ميانگين
طول كل ماهي شوريده در ماههاي مهر ،آبان ،آذر و فروردين كمتر از
مقدار  Lm50ميباشد (شکل  )6بنابراين در اين ماهها بايد تدبيري
انديشيده شود.
در تحقيق  )1985( Bianchiحداكثر اندازه طولي ماهي شوريده
در آبهاي پاكستان (درياي عمان) را  70سانتيمتر ولي بهطور عمده
 40سانتيمتر گزارش كرده است .تقويمطلق و همکاران (،)1380
دامنههاي طولي ماهي شوريده را در سه استان هرمزگان ،بوشهر و
سيستان و بلوچستان بهترتيب  11تا  69/5سانتيمتر 19 ،تا 61
سانتيمتر و  22تا  65سانتيمتر اعالم كرده و بيان نمود كه اين
موضوع ميتواند نسبت رشد بيشتر ماهي شوريده در استان هرمزگان
و استان سيستان و بلوچستان به نسبت بوشهر باشد.
ميانگين طول كل ماهيان شوريده صيد شده در ماههاي مختلف،
تفاوت معنيداري با هم داشت كه ممکن است بهعلت ورود گروههاي
خاصي از ماهيان در زمانهاي مختلف از سال به منطقه مورد مطالعه
باشد ( Kedidiو همکاران .)1993 ،بيشينه ميانگين طول كل ماهي
شوريده ،مربوط به فصل زمستان ميباشد .اين امر ممکن است بهدليل
حضور ماهيان بالغ و آماده تخمريزي باشد كه سبب افزايش ميانگين
طولي در آن دوره از سال شده است .طبق بررسي صابري ( )1392نيز
اوج تخمريزي ماهي شوريده در فصل زمستان است كه نتايج تحقيق
حاضر را تاييد ميكند.
با بررسي پراكنش فراواني طولي ماهي شوريده در مطالعه حاضر
و مناسب كردن آن با دادههاي محاسبه شده در سالهاي  1381تا
 ،1389ميتوان به اين نتيجه رسيد كه فراواني طولي ماهيان شوريده
داراي پراكنش نرمال ميباشد ،زيرا اختالف معنيداري بين فراواني
طولي مشاهده شده در اين تحقيق ،با فراواني طولي ثبت شده طي
سالهاي قبل مشاهده نشد .پراكنش نرمال در سالهاي فوق ميتواند
بهدليل استفاده بيشتر از ابزار صيادي مختلف مانند تورهاي گوشگير
و ترال در طي چند سال اخير باشد .ثبات نسبي در ميانگين و در دامنه
طولي صيد طي چند سال اخير ،حاكي از بهرهبرداري بيش از حد از
اين گونه در آبهاي درياي عمان نميباشد.
در مطالعه آژير ( )1384با بررسي چشمه تورهاي منوفيالمنت
و مولتيفيالمنت مورد استفاده در آبهاي درياي عمان مشاهده نمود،
 98درصد از اين ادوات صيد مربوط به تورهاي منوفيالمنت بوده كه
همگي آنها داراي چشمه تور غيراستاندارد (چشمه استاندارد براي
صيد ماهي شوريده  100ميليمتر است) ميباشند .بنابراين
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با توجه به كاربرد گسترده اين نوع چشمه تورها ،و نتايج حاصل از اين
تحقيق ،قريب به  58/82درصد صيد در طولهايي كمتر از طول اولين
بلوغ جنسي ( 40سانتيمتر= )% Lm50قرار دارد ،و با توجه به اين كه
 %Lm50طولي است كه  50درصد ماهيها در حال تخمريزي ميباشند
از نظر بازسازي ذخاير بسيار حائز اهميت است .لذا ايجاد فرصت
مناسب جهت تخمريزي اين گروههاي طولي كه مبناي طول استاندارد
براي يک گونه ميباشد و حفظ و بقاي نسلهاي آتي به حضور اين
گروههاي طولي وابسته است بهنظر ميرسد هرچه سريعتر نسبت به
ممنوعيت بهكارگيري از چشمههاي تور منوفيالمنت بايد اقدام گردد
و چشمه تورهاي مولتيفيالمنت براساس اندازه  100ميليمتر (گره تا
گره مقابل) اصالح گردد .با توجه به اينكه ماهي شوريده طول عمر و
مرگ و مير طبيعي متوسطي دارد ،با حذف ادوات غير استاندارد بهنظر
ميآيد كه ميتواند در برابر بهرهبرداري ،پايداري خود را حفظ كند
(نياميمندي.)1378 ،
در اين بررسي ميزان صيد بهازاي واحد تالش براي گونه هدف
(ماهي شوريده) در تور گوشگير براساس وزن و تعداد بهترتيب 2994/29
گرم بر طاقه و  4/66تعداد/طاقه روز بهدست آمد (شکلهاي  8و .)9
همچنين بيشترين ميزان ( CPUEبراساس وزن) ماهي شوريده
مربوط به ماه اسفند ( 6979/16گرم بر طاقه روز) و كمترين ميزان
مربوط به ماه مهر ( 1142/25گرم بر طاقه روز) ميباشد (شکلهاي
 10و .)11
در تحقيق حاضر طي فصول پاييز ،زمستان و بهار ميزان صيد
بهازاي واحد تالش براساس وزن ،براي گونههاي شوريده ،كيجار بزرگ
و سنگسر معمولي در فصول مختلف هيچ تفاوت معنيداري وجود
ندارد ( .)P>0/05گونه گربهماهي در فصل پاييز با زمستان ()P = 0/032
و در فصل زمستان با بهار ( )P=0/03داراي تفاوت معنيداري ميباشد.
همچنين گونه شينگ در فصل زمستان با بهار ( )P=0/03داراي تفاوت
معنيداري ميباشد (جدول .)3
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