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 1396 تیرتاریخ پذیرش:            1396 فروردین تاریخ دریافت:

 چکیده

های چابهار، کنارک و پزم انجام در صیدگاه 1395روش کاور در خرداد ماه ای بهپذیری تور ترال، مطالعهبرای شناخت میزان انتخاب 

خانواده صید و شناسایی شدند که در این میان یال اسبی  15گونه متعلق به  23های مورد مطالعه شامل ماهی از ایستگاه 1876شد. تعداد 

(Trichiurus lepturus با )بیش %63( ترین تعداد و سومانEpinephelus areolatusسپر ،)( ماهی برقدار ایرانیTorpedo sinuspersici ،)

 05/0( با Netuma thalassina( و گلو )Pristipomoides multidensطالیی )(، سرخوی خطEpinephelus coioidesهامور معمولی )

اما میانگین کیلوگرم بر ساعت متغیر بود.  637تا  2/161ازای واحد تالش در این مطالعه بین شدند. میزان صید بهترین مقدار را شامل میدرصد کم

 19/11گام برای ماهی گم 50L کیلوگرم بر ساعت محاسبه گردید. با توجه به نمودار صید انتخابی 98/289ازای واحد تالش، میزان صید به

های که ماهی دهدمتر محاسبه گردید. نتایج نشان میسانتی 44/12ای ژاپنی رشتهمتر و ماهی گوازیم دمسانتی 18/28اسبی متر، برای ماهی یالسانتی

تر از طول بلوغ جنسی قرار دارند که ای ژاپنی صید شده در طولی بسیار کمرشتهاسبی صید شده در همان طول بلوغ جنسی و ماهیان گوازیم دمیال

 رود.شمار میکارگرفته شده انتخابی عمل ننموده و تهدیدی برای ذخایر آبزیان منطقه بههاز این نظر تور ترال ب
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 مقدمه

اهیان های هدف صیادان در دریای عمان شامل میگو، تون مگونه       

های اخیر شود که در سالماهی شکالن میهای مختلف سوفو گونه

ش یافته آبی نیز افزایوسیله تورهای ترال میانصید ماهی یال اسبی به

اهی مموجود در منطقه چابهار عمدتاً برای صید چهار های است. ترال

ای هدف شامل ماهی یال اسبی، ماهی مرکب، ماهی گوآزیم دم رشته

ل گیرند. اگرچه روش صید تراو ماهی حسون مورد استفاده قرار می

برای صید یک ماهی هدف طراحی شده است اما در مراحل مختلف 

یژه در وهکند. این موضوع بیصید، انواع متفاوتی از ماهیان را صید م

های پایین مناطقی مانند خلیج فارس و دریای عمان که در عرض

 تریاند، اهیمت بیشجغرافیایی و در مناطق گرمسیری قرار گرفته

رفی، تری برخوردار است. از طیافته و آبزیان صید شده از تنوع بیش

ی هاگونههای صیادی نه تنها تاثیر مستقیمی بر روی تمام فعالیت

می گذارد بلکه تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیغیرهدف تجاری می و هدف

 (. Gislason ،1996و Rice روی کل اکوسیستم دریایی دارد )بر

ل میلیون تن صیدهای ضمنی حاصل از تورهای ترا 27بیش از        

ین (. ا1994و همکاران،  Alversonشوند )ساالنه در جهان دورریز می

ن های زیادی در سطح جهاوجود آمدن نگرانیحجم دورریز، باعث به

رو، در بسیاری از کشورهای جهان موضوع صید شده است. از این

ده عنوان یک از موضوعات مهم تحقیقاتی و اجرایی درآمانتخابی به

 است که با تغییراتی در ادوات صیادی باعث کاهش صیدضمنی و باال

 شود.  رفتن صید انتخابی و صید گونه هدف می

یژه وهرغم اهمیت موضوع صید انتخابی در ادوات صیادی بعلی       

ید تور ترال، غالب مطالعات صورت گرفته به بررسی ترکیب و تنوع ص

اخته ای به موضوع صید انتخابی پردتر مطالعهمتمرکز شده است و کم

 سپاهی و همکاران، ؛1392 همکاران، رادفر و ؛1391 )رییسی، شده است

 (. 1390؛ فخری و همکاران، 1395

قین با توجه به عدم وجود اطالعات کافی در این زمینه، محق       

 ای در این رابطه انجام دهند.  تصمیم گرفتند تا مطالعه

 

 هامواد و روش
های ساحلی گاهو در صید 1395تحقیق حاضر در فصل بهار        

سیستان و بلوچستان )مناطق چابهار و کنارک( انجام شد  استان

های که فصل صید ترال در این ناحیه، ماه(. با توجه به این1)شکل 

ورت صبرداری نیز در این بازه زمانی اردیبهشت و خرداد است، نمونه

 گرفت. 

 
 مناطق نمونه برداری :1شکل

 

ه و مدت یک هفتآبی، بهعملیات صید توسط یک تور ترال میان       

بعدازظهر توسط کشتی صنعتی کالس طبس  6صبح تا  6از ساعت 

ت و تا موقعی  60˚ 02ˈو  25˚ 11ˈ( در موقعیت جغرافیایی 4)طبس 

در  (. اندازه چشمه تور1انجام گردید )جدول   60˚ 13ˈو  25˚  12ˈ

( تعیین گردید STRمتر در حالت کشیده )میلی 65ناحیه کیسه 

شمه چ(. برای بررسی صید انتخابی کیسه تور از یک کاور ریز 2)جدول 

 ( و مطابق روش ویلمن استفادهSTRمتر )میلی 30با اندازه چشمه 

(. برای این منظور و جهت جلوگیری از Wileman ،1996گردید )

چسبیدن کاور به کیسه ترال، از دو حلقه پالستیکی استفاده شد 

 (. 2)شکل 

به  بار تورکشی محتویات داخل کیسه و داخل کاوربعد از هر        

عتبر مهای شناسایی صورت جداگانه مورد بررسی و با استفاده از کلید

و  Fischerقرار گرفتند ) سنجیزیستمورد شناسایی و بررسی 

Bianchi ،1984 ؛Blegvad  وLoppenthin ،1944 .) 

 

 

 
 چگونگی استقرار کاور بر روی کیسه تور ترال :2شکل

 

 

 



 1397 بهار، 1، شماره دهمال س                                                                      پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

265 
 

 برداریاطالعات مناطق نمونه :1جدول 

 نقطه پایان نقطه شروع )متر( عمق موقعیت ایستگاهشماره ردیف

 60 ˚  11 ˈ   25 ˚ 12 ˈ 60 ˚ 04 ˈ    25 ˚ 11 ˈ 114 ضلع غربی پزم 02 1

 60 ˚ 10 ˈ    25 ˚ 12 ˈ 60 ˚ 05 ˈ    25 ˚ 11 ˈ 140 روی پزمبهرو 04 2

 60 ˚ 11 ˈ    25 ˚ 12 ˈ 60 ˚ 03 ˈ     25 ˚ 11 ˈ 135 ضلع شرقی پزم 06 3

 60 ˚ 10 ˈ    25 ˚ 12 ˈ 60 ˚ 02 ˈ    25 ˚ 11 ˈ 130 کنارکمایلی15 03 4

 60 ˚ 12 ˈ    25 ˚ 12 ˈ 60 ˚ 02 ˈ    25 ˚ 11 ˈ 120 کنارکمایلی10 07 5

 60 ˚ 12 ˈ    25 ˚ 12 ˈ 60 ˚ 04 ˈ    25 ˚ 11 ˈ 143 چابهارمایلی18 05 6

 60 ˚ 13 ˈ    25 ˚ 12 ˈ 60 ˚ 03 ˈ    25 ˚ 11 ˈ 125 چابهارمایلی20 01 7

 

 آبی مورد استفاده در تحقیقمشخصات شناور و تور ترال میان :2جدول

 شناورمشخصات  ترال کفی مشخصات تور

 کشتی صنعتی کالس طبس :نوع شناور آبیترال میان نوع تور

 اسب بخار 520 :قدرت موتور PAنایلون  جنس تور

 صیادی : نوع استفاده سبز رنگ بافته

 زرد :رنگ بدنه 200 تعداد چشمه در ارتفاع

 متر 25 :طول شناور مترمیلی 65 (STRاندازه چشمه )

 متر 40/7 عرض شناور: لوزی شکل چشمه

 تن 48 :تناژ کل متر 41 طول طناب فوقانی

   متر 26 طول طناب پایینی

سنجی، از بین تمامی ماهیان یال اسبی با توجه به جهت زیست       

داد، بین خود اختصاص میدرصد حجم صید را به 60که بیش از این

صورت تصادفی از بین حجم زیاد صید درصد این ماهی به 50تا  40

قرار  سنجیزیستمورد بررسی و  عنوان زیر نمونهجدا شده و به

قرار  سنجیزیستها مورد بررسی و ها تمامی آنگرفتند. سایر گونه

ماهی یال  1239ماهی شامل  1876گرفتند.  در این تحقیق تعداد 

فت. جهت ماهی مورد بررسی و مطالعه قرار گر 637اسبی و تعداد 

متر سانتی 1با دقت  سنجیزیستماهیان از یک تخته  سنجیزیست

های تر و مقایسه نمونهمورد استفاده قرار گرفت. جهت بررسی دقیق

های طولی به گروه (Sturges) فرمول استورجس ماهیان صید شده طبق

چاهوکی، همتا و زارعبندی شد )بیتقسیمتر طبق فرمول زیر کوچک

1390:) 
 K= 1+3.3 log n 

minR - maxR = R 

𝐼 =  
𝑅

𝐾
 

 باشد. ها میفاصله دسته Kها و تعداد نمونه nکه در این فرمول        

های چنین برای محاسبه درصد وقوع ماهیان صید شده در ایستگاههم

 مختلف از فرمول زیر محاسبه شد:

 

 هایی که گونه مورد نظر مشاهده شدتعداد ایستگاه
 = درصد وقوع یک گونه  

 ها تعداد کل ایستگاه              

 ( از فرمول: صید به ازای واحد تالش) CPUEبرای محاسبه 

𝐶𝑃𝑈𝐸 =
Cw

t
 

 CW:، ازای واحد تالشهضمنی بصید  CPUE: هدر این معادلکه 

 باشد.می زمان تورکشیمدت  t:و  میزان صید بر حسب وزن

انتخابی تور ترال از روش ویلمن استفاده  ترسیم نمودار صید برای       

منظور و جهت طراحی نمودار  (. برای اینWileman ،1996گردید )

 از فرمول زیر استفاده شد: الجیت

𝑟(𝑙) = (
exp (𝑎 + 𝑏𝑙)

1 + exp (𝑎 + 𝑏𝑙)
) 

𝑎 + 𝑏𝑙 = 𝑙𝑜𝑔𝑒 (
𝑟(𝑙)

1 + 𝑟(𝑙)
) = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑟(𝑙)) 

𝑙50 = −𝑎/𝑏 
 زیر استفاده شد:برای ترسیم نمودار پروبیت از فرمول 

𝑟(𝑙) = 𝜙(𝑎 + 𝑏𝑙) 
𝑎 + 𝑏𝑙 = 𝜙−1(𝑟(𝑙)) = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑖𝑡(𝑟(𝑙)) 
𝑙50 = −𝑎/𝑏 

 استفاده شد: زیر ترسیم نمودار گمپرتز یا لگاریتم لگاریتم از فرمول برای
𝑟(𝑙) = exp (− exp(−(𝑎 + 𝑏𝑙))) 
𝑎 + 𝑏𝑙 = −𝑙𝑜𝑔𝑒(−𝑙𝑜𝑔𝑒(𝑟(𝑙))) 
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 :برای ترسیم نمودار ریچاردز از فرمول زیر استفاده شد

𝑟(𝑙) = (
exp (𝑎 + 𝑏𝑙)

1 + exp (𝑎 + 𝑏𝑙)
)

1/𝛿

 

و برای  2013نسخه  Excelجهت رسم نمودارها، از برنامه        

استفاده  Rافزار پذیری تور از نرمبررسی نتایج و بررسی میزان انتخاب

 گردید. 

 

 نتایج
گونه  23های مورد مطالعه شامل ماهی از ایستگاه 1876تعداد        

(. ماهی یال 3صید و مورد بررسی قرار گرفت )شکلدر این مطالعه 

ها و میانگین طولی درصد وقوع در تمامی تورکشی 100اسبی با 

ترین درصد وقوع و باالترین میانگین طولی را متر بیشسانتی 64/78

 (.3خود اختصاص داده است )جدول به

 

 

 در تور ترالهای صید شده گونه :3جدول

 تعداد نام علمی نام فارسی
درصد 

 صید

میانگین طول 

 متر()سانتی

درصد 

 وقوع

 Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758 1220 63 64/78 100 یال اسبی سربزرگ

 Sphyraena jello Cuvier, 1829 6 21/2 16/27 42 کوتر معمولی

 Nemipterus japonicus (Bloch, 1791) 162 8 14/15 85 ای ژاپنیگوازیم دم رشته

 Saurida tumbil Bloch, 1795 77 4 58/27 85 کیجار بزرگ

 Pomadasys stridens Forsskål, 1775 106 6 41/10 42 گم گام

 Etelis carbunculus Cuvier, 1828 51 3 07/25 100 زیسرخوی عمق

 Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758) 2 11/0  5/39 28 داردم

 Epinephelus areolatus (Valenciennes, 1828) 1 05/0 38 14 سومان

 Pomadasys maculatus (Bloch, 1793) 2 11/0 5/71 14 لکهسنگسر چهار

 Lagocephalus lunaris (Bloch & Schneider, 1801) 3 16/0 35 28 بادکنک ماهی

 Pennahia anea (Bloch, 1793) 11 59/0 27/38 28 شبه شوریده

 Johnius borneensis (Bleeker, 1851) 3 16/0 33/35 28 شوریده چکشی

 Carcharhinus dussumieri Muller & Henle, 1839 10 48/0 22/47 57 کوسه چانه سفید

 Caranx sexfasciatus (Quoy & Gaimard, 1825) 159 8 53/20 85 پارو چشم درشت

 Secutor insidiator (Bloch, 1787) 2 11/0 6 14 پنجزاری ماهی بینی کوتاه

 Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758) 9 48/0 55/25 57 نواریکن دمزمین

 Torpedo sinuspersici Olfers, 1831 1 05/0 47 14 سپرماهی برقدار ایرانی

 Selar crumenophthalmus Bloch, 1793 92 5 39/10 71 ماهی چشم درشتگیش

 Epinephelus coioides Hamilton, 1822 1 05/0 52 14 معمولیهامور 

 Diagramma pictum Thunberg, 1792 2 11/0 5/52 14 خنو خاکستری

 Epinephelus malabaricus Bloch & Schneider, 1801 3 16/0 33/39 28 هامور ماالباری

 Pristipomoides multidens Day, 1871 1 05/0 28 14 طالییسرخوی خط

 Netuma thalassina (Ruppell, 1837) 1 05/0 47 14 گلو)گربه ماهی(
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 درصد ماهیان صید شده :3شکل 

 

 

 2/161ازای واحد تالش در این مطالعه بین میزان صید به       

 کیلوگرم بر ساعت متغیر بود. اما میانگین 637کیلوگرم بر ساعت تا 

کیلوگرم بر ساعت محاسبه  98/289ازای واحد تالش، میزان صید به

 گردید.

برای ترسیم نمودار صید انتخابی تور ترال منطقه چابهار سه        

 ای ژاپنی رشته(، ماهی گوازیم دمT. lepturusگونه یال اسبی )

(N. japonicusو ماهی گم )( گامP. stridensکه بیش ) ترین میزان

را در بین ماهیان صید شده داشتند مورد بررسی قرار گرفتند.  فراوانی

(، میزان T. lepturusاسبی )با توجه به نمودار صید انتخابی ماهی یال

( 50L) و طول 16/24( برای این ماهی SRتغییرات صید انتخابی )

(. در بین چهار مدل طراحی 4)شکل  متر محاسبه گردیدسانتی 18/28

، گمبرتز و ریچاردز، نمودار پروبیت با توجه به شده الجیت، پروبیت

 اسبی ها، بهترین شکل نمودار برای ماهی یالپراکندگی داده

(T. lepturus.است ) 

 

 
 اسبینمودار صید انتخابی و احتمال صید برای ماهی یال :4شکل

 

( P. stridensگام )وضعیت نمودار صید انتخابی برای ماهی گم       

ترسیم گردید که با توجه به نمودار میزان  5شکل شماره به صورت 

( 50L) طولو  56/20( برای این ماهی SRتغییرات صید انتخابی )

متر محاسبه شد. در این نمودار با توجه به پراکندگی سانتی 19/11

 گام ها، نمودار گمپرتز بهترین شکل نمودار برای ماهی گمداده

(P. stridens.است ) 

 

 
گامنمودار صید انتخابی و احتمال صید ماهی گم :5شکل  

 

ای ژاپنی رشته(، ماهی گوازیم دم6با توجه به نمودار زیر )شکل        

(N. japonicus( میزان تغییرات صید انتخابی )SR برای این ماهی )

متر محاسبه گردید. با توجه به سانتی 44/12 (50L) طولو  6/2

ر پروبیت بهترین شکل نمودار برای گوازیم ها، نموداپراکندگی داده

 ( است.N. japonicusای ژاپنی )رشتهدم

 

 
نمودار صید انتخابی و احتمال صید ماهی گوازیم دم  :6شکل

 ای ژاپنیرشته

 

که از نتایج و نمودارها مشخص است، تور ترال مورد طوریهمان       

ای نسبت به ماهیان دیگر رشتهمطالعه در رابطه با ماهی گوازیم دم
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( آن از SRنماید اما دامنه تغییرات )تری را صید میاندازه طولی کم

 باشد.  تر میهمه کم

 

 بحث
های بردن به جنبههای ماهیان قدم اول جهت پیشناسایی گونه       

برداری پایدار ها و در نهایت مدیریت بهینه در بهرهشناسی آنزیست

های (. مطالعه جامع ویژگی1379 ،شود )کیمراماز ذخایر محسوب می

ها، امکان درک بهتر از پذیری آنیک گونه در سطح جمعیتی و تنوع

ها و یا به نوعی ذخایر جمعیت را در شرایط کنونی وضعیت جمعیت

ها و اکوسیستم را چنین تقابل بین گونههای آبی و هماکوسیستم

آبی و کف با توجه به ماهیت های صید ترال میانکند. روشفراهم می

صورت غیرانتخابی کلیه آبزیان موجود در مسیر خود را شیوه صید، به

(. 2001و همکاران،   Ilona؛ 2015و همکاران،  Santosکند )صید می

همین دلیل ضروری است تا با بررسی ترکیب صید ضمنی در به

 کارهایی جهت کاهش صید ضمنی و یا استفادهتورهای ترال راه

اقتصادی از این صید پیدا نمود. در مطالعه حاضر نیز ترکیب صید 

حاصل از تورکشی در استان سیستان و بلوچستان بسیار متنوع بود و 

 گونه آبزی در ترکیب صید مشاهده شد.  23جمعاً بیش از از 

درصد از مجموع کل صید را گونه  63 در این مطالعه، حدوداً       

داد که مابقی را صید ضمنی تشکیل می اسبی( وهدف )ماهی یال

نسبت به مطالعات گذشته که در استان بوشهر و هرمزگان انجام شده 

(. این نتایج 1393ثابت، تری است )فوالدیبود دارای صید ضمنی بیش

لوچستان و بدهنده باالتر بودن مقدار صید ضمنی سیستان و نشان

مطالعات گذشته صورت  باشد که با نتایجهرمزگان نسبت به بوشهر می

 (. 2006نسب و همکاران، )ولی خوانی داردگرفته در منطقه هم

بلوچستان  و صید هدف در سیستان CPUEجا که مقدار از آن       

با دو استان هرمزگان و بوشهر به یک میزان بوده و نوع روش صید نیز 

ر در هر سه منطقه نیز مشابه است، اختالف بین مقدار صید ضمنی د

خاطر تفاوت در شرایط اکولوژیکی و زیستگاهی توان بهسه استان را می

 دانست.  

های موجود در ترکیب صید ضمنی جایی که بخش زیادی از گونهاز آن

دهند همین عامل باعث شده تا را آبزیان با ارزش تجاری تشکیل می

 صیادان تمایلی به استفاده از ابزار کاهنده صید ضمنی و یا افزایش

انتخاب پذیری ادوات صیادی نداشته باشند. همین موضوع باعث شده 

برداری قرار گیرفته و از که بالغ شوند مورد بهرهتا آبزیان قبل از این

های دورریز نیز هم به همین شکل از بین بروند. این طرفی سایر گونه

ها در اکوسیستم که این گونه اساسی جایگاه و مهم که نقش درحالی است

ارزش های به ظاهر بیبی دارند بر کسی پوشیده نیست و حفظ گونهآ

تواند ضامن برداشت پایدار از ذخایر مهم و با ارزش تجاری باال می

 باشد. 

ای که بر روی صید انتخابی دو نوع تور ترال یال اسبی در مطالعه       

های لوزی شکل و مربعی با اندازه با چشمه (T. lepturus)سر بزرگ 

متر که در کشور هندوستان صورت گرفت، میلی 40چشمه کشیده 

متر و برای چشمه لوزی سانتی 2/36برای تور چشمه مربعی  50L اندازه

(.  2013و همکاران،  Rajeswariمتر محاسبه گردید )سانتی 4/33

نمایند که طول اسبی بیان میکمالی در بررسی تولیدمثل ماهی یال

(. در 1384باشد )کمالی، متر میسانتی 5/27بلوغ جنسی این ماهی 

متر محاسبه گردید که در سانتی 50L ،18/28این تحقیق مقدار 

تری مقدار بسیار کم( 2013)و همکاران  Rajeswariمقایسه با مطالعه 

توان دریافت که نیمی از ماهیان است اما با توجه به تحقیق کمالی می

هستند. با توجه به وضعیت فراوانی صید شده در سن باالتر از سن بلوغ 

رسد این ماهی در فشار نظر نمیهطولی ماهیان یال اسبی صید شده، ب

برداری آبزیان باشد اگرچه باید موارد دیگری مثل تاثیر حاصل از بهره

 صیادی بر محیط و سایر آبزیان مورد توجه قرار گیرد. 

ای رشتهزیم دمدر تحقیق کردگاری، طول بلوغ جنسی ماهی گوا       

(N. japonicus) 25/20 (. 1388)کردگاری، متر محاسبه گردید سانتی

متر محاسبه سانتی 44/12که برای این گونه   50L با توجه به طول

ای ژاپنی در طولی رشتهشود که ماهی گوازیم دمگردید، مشخص می

توان رو، میگردد. ازاینتر از بلوغ جنسی خود صید میبسیار کم

دریافت فعالیت صیادی موجود در منطقه باعث لطمه بر ذخایر این 

شود. در صورتی گونه شده و فرصت کافی برای احیای ذخایر داده نمی

که این روند ادامه یابد، بدون شک با کاهش ذخایر این آبزی مواجه 

 خواهیم بود. 

ل ( و طوP. stridensگام )متاسفانه در رابطه با ماهی ماهی گم       

در دست نیست اما با توجه به  رسیدگی جنسی این ماهی اطالعاتی

نظر همتر محاسبه گردیده، بسانتی 99/11که برای این گونه  50L طول

ای ژاپنی رشتهرسد این گونه نیز در شرایط مشابه ماهی گوازیم دممی

گیری بوده و ذخایر این ماهی نیز با تهدید مواجه باشد. اگرچه تصمیم

یاز به انجام مطالعات تکمیلی است، اما با اطالعات مختصر قطعی ن

توان دریافت که برخی از ذخایر موجود منطقه با فشار موجود نیز می

 باشند.    حاصل از صید و صیادی مواجهه می
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