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چکیده
هدف از این مطالعه بررسی ترکیب صید ،فراوانی طولی و صید در واحد تالش تور گوشگیر تون ماهیان بود .این مطالعه در دو فصل
زمستان  1394و بهار  1395در منطقه صیادی شهرستان کنارک واقع در استان سیستان و بلوچستان صورت پذیرفت .عملیات نمونهبرداری با دو
لنج با طول  26متر و عرض  7/67متر انجام شد .درتحقیق حاضر ترکیب صید در دو فصل شامل خانوادههای تون ماهیان ،گیش ماهیان ،گربه
ماهیان ،شهری ماهیان ،کوتر ،سرخو ماهیان ،سنگسر ماهیان ،حلوا سفید ،شوریده ماهیان ،کفزیان و سپرماهیان بود که بهترتیب ،25/01 ،48/46
1/44 ،2/74 ،3/04 ،3/37 ،3/53 ،3/93 ،7/3و 0/32درصد از کل صید را بهخود اختصاص دادند .بیشترین درصد وزنی صید گوشگیر در
فصول زمستان و بهار متعلق به تون ماهیان ( )Scombridaeبهترتیب با مقادیر  30/67و  41/42درصد بود .همچنین کمترین درصد وزنی در
فصل زمستان را سپرماهیان ( )Dasyatis bennettiبا  0/09درصد و کمترین درصد وزنی در فصل بهار را شهری ماهیان ()Lethrinus nebulosus
با  0/11درصد بهخود اختصاص دادند .خانواده تون ماهیان ( )Scombridaeبا  4گونه بیشترین تعداد گونه را در فصول صید دارا بود .بیشترین
فراوانی طولی در تن ماهیان بهترتیب در ماهی شیر دامنه طولی 105-119سانتیمتر ( ،)%40/7در ماهی هوور دامنه طولی 84-92سانتیمتر ()%40
و در ماهی زرده دامنه طولی  58-65سانتیمتر ( )%38بود .همچنین براساس مقایسه میانگینهای صید در واحد تالش کل صید بین دو فصل
زمستان و بهار تفاوت معنیداری طی دوره نمونهبرداری مشاهده نشد (.(P>0/05

کلمات کلیدی :تور گوشگیر ،ترکیب صید ،صید بهازای واحد تالش ،تون ماهیان
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مسئولsypaighambari@gau.ac.ir :

271

پیغمبری و همکاران

بررسی ترکیب صید ،فراوانی طولی و صید در واحد تالش تور گوشگیر تون ماهیان در....

مقدمه
دریای عمان پهنهای آبی است که خلیج فارس را به اقیانوس هند
متصل میکند و در واقع ،پیشروی آب اقیانوس هند بهداخل خشکی
است .کشورهای ایران و پاکستان در شمال آن و کشورهای عمان و
امارات در جنوب آن قرار دارند .دریای عمان از سمت غرب توسط
تنگه هرمز به خلیج فارس و از سمت شرق و جنوبشرقی به دریای
عرب و اقیانوس هند متصل میشود .مدار رأس السرطان از شمال آن
عبور میکند و از اینرو در منطقه گرم کره زمین واقع است .جهت
جریانهای سطحی آب در هنگام زمستان به موازات ساحل دریای عمان
از شمالغربی به جنوبشرقی میباشد ولی امتداد عمومی جریانها
در موقع زمستان از سوی دریای عمان بهطرف خلیجفارس و در
تابستان به عکس است .دریای عمان با طول  610کیلومتر از شرق به
غرب کشیده شده و عمق این خلیج در اطراف چابهار حدود 3398
متر است .هر چه به سوی غرب پیش برویم ،عمق آن به سرعت کم
میشود تا جایی که در نزدیکی تنگه هرمز به  73متر میرسد (اشجع
اردالن.)1378 ،
این منطقه با دارا بودن صیدگاهها و تخلیهگاههای متعدد دارای
 1300فروند شناور صیادی اعم از قایق و لنج (بزرگترین ناوگان
صیادی کشور) ،مستقیم برای  21000نفر صیاد  ،وجود  106واحد
صنایع شیالتی  ،بیش از  570فروند شناور مجهز به سیستم برودتی
و  40فروند شناور کالس لنج با سیستم یخی ،موجب گردیده است
که استان سیستان و بلوچستان رتبه اول صید انواع آبزیان کشور را
بهخود اختصاص دهد (سالنامه شیالت ایران.)1393 ،
تور گوشگیر از ابزارهای صیدی است که اندازههای بسیار
محدودی از صید را گزینش میکند از راههای حفاظت از ماهیان جوان
و نابالغ ،به حداقل رساندن صید آنان و ایجاد فرصت برای حداقل یك
بار تخم ریزی است و رسیدن به این مهم ،نیازمند راهکارهای مناسب
و عملی میباشد .یکی از این راهکارها میتواند اجرائی نمودن حداقل
اندازه طول مجاز صید ماهی در ارتباط با اولین طول بلوغ جنسی باشد،
اما بهنظر میرسد تنها راه ممکن قابل اجراء ،استفاده از تورهای با
چشمههای استاندارد باشد ،چرا که عملیات رهاسازی ماهیان با
طولهای نابالغ نه تنها ممکن است توسط ماهیگیران جنبه عملی پیدا
نکند ،بلکه با نوع عملیات صید گوشگیر بهواسطه مرده بودن تعداد
کثیری از تون ماهیان در حین عملیات تورکشی تضاد دارد ( Von
.)2005 ،Brandts
تورهای گوشگیر جز ادوات انتظاری محسوب میشوند (،Millner
 .)1985همچنین این تور صید انتخابی باالیی دارند ( Sparreو
 .)1998 ،Venemaعالوه بر این تورهای گوشگیر وسیلهای جهت
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نمونهبرداری علمی از جمعیتهای آبزیان در ارزیابی ذخایر آنها
میباشد ( Pierceو همکاران1994 ،؛  Guyو همکاران.)1996 ،
تورهای گوشگیر در انواع مختلف برای صید گونههای ماهی مورد
استفاده قرار میگیرند .این بدان جهت است که این تورها را میتوان
برحسب انواع و اندازه ماهی و اعماق مختلف آب بهکار گرفت
( .)1986 ،Fridmanمهمترین ابزار صیادی که جهت بهرهبرداری تون
ماهیان بهکار میروند شامل تورهای گوشگیر سطحی ()Drift gillnet
و قالبهای کششی ( )Trollingمیباشند .همچنین مقدار معینی از
این ماهیها توسط کشتیهای کفروب ( )Trawlerدر برخی نقاط
برداشت میگردند (درویشی.)1387 ،
در طول  4استان ساحلی ایران بهترتیب از شرق به غرب ،استان
سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،بوشهر و خوزستان با استفاده از ابزار
و روشهای مختلف صیادی ،صید سنتی و صنعتی در حال انجام است.
حدود  %95صید این گونه با تور گوشگیر سطحی ،قالب دستی و النگ
الین صید میشوند .شناورهای صیادی مورد استفاده در آبهای
نزدیك ،قایقهای کوچك و برای صیادی در آبهای دور کشتیهای
چوبی بزرگ میباشد ( Ghodratiو همکاران .)2007 ،در مورد استفاده
از تورهای گوشگیر در ایران (درویشی و همکاران1382 ،؛ خدادادی،
1382؛ درویشی :1387 ،دستباز1390 ،؛ معین1391 ،؛ پارسا و
همکاران1393 ،؛ علیمیرزایی )1394 ،و سایر کشور ها ( Metinو
همکاران1998 ،؛  Abdulqaderو همکاران2001 ،؛  Claereboudtو
همکاران2005 ،؛  Emmanuelو همکاران2008 ،؛  Marsiaو ،Batista
2009؛  Emmanuelو 2010 ،Chukwu؛  Newmanو همکاران،
 )2012مطالعات متعددی صورت گرفته است .از مجموع کل میزان
صید جنوب ایران ( 473658تن) در سال  239593 ،1392تن ،سهم
سطحزیان درشت میباشد که از مجموع کل میزان سطحزیان درشت
در کل کشور 125469 ،تن ،متعلق به استان سیستان و بلوچستان
میباشد (سالنامه سازمان شیالت ایران .)1393 ،هدف از این مطالعه
بررسی ترکیب صید ،تغییرات صید در واحد تالش( )CPUEو بررسی
چگونگی اثر تغییر فصل بر ترکیب ماهیان صید شده بهوسیله تورهای
گوشگیر تون ماهیان در صیدگاه کنارک واقع در استان سیستان و
بلوچستان بوده است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه ،در آبهای دور از ساحل (باالی  20مایل)
شهرستان کنارک (استان سیستان و بلوچستان) و در محدوده جغرافیایی
 25درجه تا  25درجه و  14دقیقه شمالی و  60درجه و  18دقیقه
تا  60درجه و  24دقیقه شرقی در دو فصل زمستان  1394و بهار
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1395واقع شده بود .این تحقیق توسط دو فروند لنج صیادی خصوصی
انجام شد .تورریزی هر روز از ساعت  16شروع و ساعت  19-20خاتمه
مییافت .همچنین عملیات تورکشی بهصورت روزانه از ساعت  4صبح
آغاز میگردید .در این تحقیق از تورهای گوشگیر سطحی مولتی
فیالمنت شیری استفاده شد.

جدول  :2مشخصات لنج نمونهبرداری در طول دوره نمونهبرداری
مشخصات شناور
طول شناور
عرض شناور
ظرفیت
مساحت سردخانه ماهی
قدرت موتور اصلی
حداکثر سرعت

لنج سلیمان

لنج احمدی

(فصل زمستان)

(فصل بهار)

 26متر
 7/67متر
 90تن
 15مترمربع
 1200اسب بخار
 8گره دریایی

26متر
 7/67متر
 100تن
 35مترمربع
 1200اسب بخار
 8گره دریایی

روش نمونهبرداری و عملیات صید :نمونهبرداری در فصول

شکل :1موقعیت جغرافیایی مکان نمونهبرداری در آبهای استان
سیستان و بلوچستان

جدول  : 1مشخصات تورهای گوشگیر مورد استفاده در طول دوره مطالعاتی
مشخصات تور

زمستان 94

بهار 95

اندازه چشمه تور(گره تا گره مقابل)
طول طناب فوقانی هر طاقه
طول طناب تحتانی هر طاقه
جنس طنابها

120میلیمتر
 105متر ( 80طاقه)
 105متر
پلیآمید
D 210/2 D، 210/18 D

120میلیمتر
 105متر ( 90طاقه)
 105متر
پلیآمید
D 210/2 D، 210/18 D

210/36

210/36

شماره نخ تور گوشگیر
نوع وزنه

بتونی(در هر طاقه 3وزنه و
هر وزنه 1080گرم)

نوع بویه
وزن بویه (گرم)
طول هر طاقه (کل تور)
عرض هر طاقه
ضریب آویختگی
تعداد چشمه در ارتفاع تور

(SHE6درهرطاقه 30تا)
230
 105متر( 8400متر)
 9 -7متر
0/5
200

سنگی(در هر طاقه
3وزنه و هر وزنه
1000تا2000گرم)
(SHE6درهرطاقه30تا)
230
 105متر (9450متر)
 9 -7متر
0/5
200

زمستان و بهار انجام شد .پس از حضور در هر صیدگاه ،مشخصات
مربوط به هر تورکشی و نمونهبرداری اعم از تاریخ ،زمان شروع و خاتمه
تورریزی ،موقعیت جغرافیایی منطقه نمونهبرداری و عمق آب (توسط
 )GPSثبت و سپس در فرم یادداشت شد .فرآیند تورریزی و جمع
کردن تور مجموعاً  6ساعت به طول انجامید .پس از به آب انداختن
بویه نشانگر ،تورریزی انجام شد که جهت تورریزی عمود بر جریان
آب یا باد صورت گرفت .پس از اتمام تورریزی ،انتهای دیگر تور با
طنابی به طول  50تا  100متر به شناور صیادی متصل شد که این
عمل باعث حرکت آزادانه تور و شناور صیادی در آب شد .ابتدا بویه
نشانگر از آب خارج گردیده و یك سر تور را روی وینچ برقی قرار داده
و جمعآوری تورها انجام شد .پس از تخلیه صید بر روی عرشه لنج
صیادی ،گونههای هدف و غیرهدف جداسازی شدند .برای شناسایی
ترکیب صید از اطلس ماهیان خلیجفارس و دریای عمان (اسدی و
دهقانی )1375 ،استفاده شد .توزین ماهیان هدف روی عرشه با
ترازوی فنری آویزانی انجام گرفت و برای اندازهگیری طول چنگالی و
طول کل از تخته زیستسنجی با دقت  0/5سانتیمتر استفاده شد.
برای تعیین طبقات طولی ماهیان صیدشده توسط تور گوشگیر از
معادله استورجس استفاده شد (.)1926 ،Sturges
R = (Max –Min) + 1
K = 1+ 3.3 log n
𝑅
=C
𝐾

 =Rدامنه تغییرات دامنهها =K ،تعداد تقریبی طبقات =C ،طول طبقات
جهت محاسبه صید در واحد تالش) (CPUEاز معادله زیر استفاده
گردید ( Sparreو :)1998 ،Venema
کل صید
تالش صیادی

=CPUE

تعداد دفعات تور ریزی × تعداد طاقه = تالش صیادی
برای مقایسه میزان  CPUEبرای گونههای مختلف بین دو فصل
در صیدگاههای استان سیستان و بلوچستان و بهمنظور بررسی نرمال
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بودن دادهها ابتدا از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد .دادهها
برای حذف ناهمگنی واریانسها و نرمال کردن دادهها به )log10(x+1
منتقل گردیدند .سپس در صورت نرمال شدن دادهها از آزمون t
مستقل ( )t-testاستفاده شد .جهت بررسی تشابه در ترکیب کلی صید
از روش چندمتغیره مقیاسبندی چندبعدی ) (n MDSو برای تفسیر
روابط بین نمونهها در جوامع چند گونهای از رجبندی با مقدار استرس
کمتر از  0/2از نرمافزار  PRIMERاستفاده گردید (.)1993 ،Clarke
اطالعات جمعآوریشده در نرمافزار  EXCELLنسخه  2013ثبت و
تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 20
صورت گرفت.

نتایج
در کل نمونهبرداری در مجموع دو فصل تعداد  1175عدد ماهی
صید شد که سهم خانواده تون ماهیان در آن در مجموع 46/48
درصد بود .وجود تنوع گونهای در این پژوهش با توجه به اینکه روش

صید از نوع گوشگیر و انتخابی است ،متناسب بود .در بین ماهیان صید
شده ،Caranx sexfasciatus ،Lutjanus johnii ،Sphyraena jello
 Parastromateus nigerو  Scomberoides commersonnianusدر
هر دو فصل صید در ترکیب صید شده مشاهده شدند (جدول  .)3در
هر دو فصل زمستان و بهار خانوادههای تون ماهیان ،گیش ماهیان،
گربه ماهیان ،شهری ماهیان ،کوتر ،سرخوماهیان ،سنگسرماهیان ،حلوا
سفید ،شوریده ماهیان و سپرماهیان بهترتیب ،7/3 ،25/01 ،48/46
 1/44 ،2/74 ،3/04 ،3/37 ،3/53 ،3/93و  0/32درصد از صید را به
خود اختصاص دادند (شکل  .)2همچنین بیشترین درصد وزنی صید
گوشگیر شیری در فصول زمستان و بهار را تونماهیان ()Scombridae
بهترتیب با مقادیر  30/67و  41/42درصد بهخود اختصاص داد.
همچنین کمترین درصد وزنی در فصل زمستان را سپر ماهیان
( )Dasyatis bennettiبا  0/09درصد و کمترین درصد وزنی در فصل
بهار را شهری ماهیان ( )Lethrinus nebulosusبا  0/11درصد بهخود
اختصاص دادند .خانواده تونماهیان ( )Scombridaeبا  4گونه بیشترین
تعداد گونه را در فصول صید دارا بود (شکل .)3

جدول  :3ماهیان صید شده توسط تور گوشگیر در طول دوره نمونه در دو فصل زمستان و بهار واقع در منطقه کنارک
ماهیان صید شده

نام فارسی

)Scomberomorus commerson (lacepede, 1801

شیر
هوور
گیش پشت سیاه
گربه ماهی دریایی
کوتر معمولی
سرخوی معمولی
سنگسر معمولی
گیش چشم درشت
شوریده
پو گزنده
حلوا سیاه
شهری مزین
سارم
هوور مسقطی
زرده
حلوا سفید

)Thunnus tonggol (Bleeker, 1851
)Caranx heberi (J. W. Benett, 1830
)Netuma thalassinus ( Ruppel, 1837
)Sphyraena jello (Cuvier in Cuvier and Valenciennes, 1830
)Lutjanus johnii (Bloch, 1792
)Pomadasys kaakan (Cuvier, 1830
)Caranx sexfasciatus (Quoy & Gaimard, 1825
)Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 1801
)Dasyatis bennetti (J. P. Muller & Henle, 1841
)Parastromateus niger (Bloch, 1795
)Lethrinus nebulosus (Forsskal, 1775
)Scomberoides commersonnianus (Lacépède, 1801
)Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758
)Euthynnus affinis (Cantor, 1984
)Pampus argentus (Euphrasen, 1788
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زمستان

بهار

*
*
*
*
*

*

*

*

*
*

*

*
*
*

*

*
*

*
*
*

*
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آنالیز سیمپر بین دو فصل زمستان و بهار نشان داد که گونههای
زرده ،شیر ،سارم ،هوور ،سیم ،گیش چشم درشت ،شهری ،سنگسر،
حلوا سیاه ،سرخو مسئول ایجاد  98/39درصد ترکیب عددی و 98/11
درصد ترکیب وزنی گونههای مسئول عدم تشابه بودند .دو گونه زرده
و شیر بیشترین میزان عدم تشابه را دارا بودند (جدول .)4
جدول  : 4تعیین درصد ترکیب عددی و وزنی گونه های مسئول
عدم تشابه در دو فصل زمستان و بهار واقع در منطقه کنارک
گونهها
شکل  :2مقایسه نسبت عددی خانواده ماهیان صید شده در طول دوره

Euthynnus affinis

مطالعاتی واقع در منطقه کنارک

Scomberomorus commerson
Thunnus tonggol

زمستان

Scomberoides commersonnianus
Caranx heberi
Caranx sexfasciatus
Lethrinus nebulosus
Pomadasys kaakan
Parastromateus niger
Lutjanus johni
Katsuwonus pelamis
Pampus argenteus

شکل  :3مقایسه درصد وزنی خانواده ماهیان صید شده در طول دوره
مطالعاتی واقع در منطقه کنارک

تفکیك نحوه به دام افتادن گونهها در تور گوشگیر در کل دوره
نمونهبرداری در شکل  4نشان داده شده است .بر این اساس میزان
گوشگیر شدن ماهیها در حدود  63/29درصد  ،تنهگیر شدن 23/65
درصد ،سرگیر شدن  7/91درصد و تورپیچ شدن  5/14درصد برآورد
گردید.

شکل  :4مقایسه نحوه به دام افتادن ماهیان صید شده توسط تور
گوشگیر در طول دوره مطالعاتی واقع در منطقه کنارک

درصد ترکیب عددی

درصد ترکیب

گونههای مسئول

وزنی گونههای

عدم تشابه

مسئول عدم تشابه

22/51
15/29
11/11
8/79
8/19
5/63
4/36
4/13
3/59
3/35
0
3/18

25/86
25/31
20/59
8/83
0
5/12
0
2/38
0
0
3/92
0

نتایج حاصل از مقیاسبندی چندبعدی ،بیانگر وجود جوامع
کامالً متفاوت صید از نظر وزن ترکیب صید در دو فصل زمستان و
بهار بود (شکل  .)5همچنین این مقیاسبندی نشان داد که جوامع
صید نیز از لحاظ تعداد ماهیان صید شده بین دو فصل نمونهبرداری
متفاوت میباشند (شکل  .)6براساس این آزمون ،چنانچه مقدار عدد
استرس زیر  0/2باشد نشاندهنده صحت کار است که مقدار آن جهت
مقایسه فصلی وزن ترکیب صید  0/06و جهت مقایسه فصلی تعداد
ماهیان صید شده  0/04میباشد ،لذا نتایج بهدست آمده صحیح
میباشد .توزیع فراوانی طولی گونههای شیر Scomberomorus
 ،commersonماهی هوور  ،Thunnus tonggolماهی سارم
 Scomberoides commersonnianusو ماهی زرده Euthynnus
 ،affinisدر کل دوره نمونهبرداری در اشکال زیر به تصویر کشیده شده
است (شکلهای  9 ،8 ،7و  .)10بیشترین درصد فراوانی ماهی شیر
در دامنه طولی 105-119سانتیمتر ( ،)% 40/7ماهی هوور در دامنه
طولی 84 -92سانتیمتر ( ،)% 40ماهی سارم در دامنه طولی 63-77
سانتیمتر ( )% 35و در ماهی زرده در دامنه طولی  58-65سانتیمتر
( )% 38مشاهده شد.
275

پیغمبری و همکاران

بررسی ترکیب صید ،فراوانی طولی و صید در واحد تالش تور گوشگیر تون ماهیان در....

میزان تغییرات صید در واحد تالش( )CPUEدر شکل  11نشان
داده شده است .در فصل زمستان ماهی شیر با میانگین 12±2/08
کیلوگرم بر طاقه تور در روز بیشترین و حلوا سیاه با میانگین
 0/012±0/006کیلوگرم بر طاقه تور در روز کمترین مقدار صید در
واحد تالش را نشان دادند .همچنین در فصل بهار ماهی هوور با
میانگین  7/57±1/11کیلوگرم بر طاقه تور در روز بیشترین و پو

گزنده با میانگین  0/02±0/005کیلو گرم بر طاقه تور در روز کمترین
مقدار صید در واحد تالش را نشان دادند (شکل  .)11همچنین بر
اساس مقایسه میانگینهای صید در واحد تالش کل صید براساس
آزمون  t-testبین دو فصل زمستان و بهار تفاوت معنیداری طی دوره
نمونهبرداری مشاهده نشد (.(P>0/05

شکل :5مقایسه وزنی ترکیب صید در دو فصل با رویکرد رجبندی

شکل :6مقایسه ترکیب گونهای دو جامعه صید بهصورت عددی فصل با

غیرمستقیم بهروش مقیاسبندی غیر متریک

رویکرد رجبندی غیرمستقیم بهروش مقیاسبندی غیرمتریک

شکل  :7توزیع فراوانی طولی گونه ماهی شیر در کل دوره نمونهبرداری واقع

شکل  :8توزیع فراوانی طولی گونه ماهی هوور در کل دوره نمونهبرداری

در منطقه کنارک

واقع در منطقه کنارک
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شکل  :9توزیع فراوانی طولی گونه ماهی سارم در کل دوره نمونهبرداری

شکل  :10توزیع فراوانی طولی گونه ماهی زرده در کل دوره نمونه برداری

واقع در منطقه کنارک

واقع در منطقه کنارک

شکل  :11مقایسه میانگین صید در واحد تالش ( )CPUEماهیان صید شده توسط تور گوشگیر در طول دوره مطالعاتی واقع در منطقه کنارک

شکل  :12مقایسه صید در واحد تالش توسط تور گوشگیر در طول دوره نمونهبرداری واقع در منطقه کنارک

بحث
در مطالعه صورت گرفته ،بیشترین میزان صید به خانواده تن
ماهیان تعلق داشت که بیشترین درصد عددی و وزنی صید ابزار
گوشگیر شیری را ماهی شیر ( )Scomberomorus commersonبهخود
اختصاص داد .در بررسی خدادادی و همکاران ()1382

جهت تعیین ترکیب گونهای تورهای گوشگیر شیری دو طبقه در
منطقه دیر ،ترکیب گونهای ماهیان صید شده از لحاظ تعداد شامل
ماهیان زرده ،هوور ،کوسه ماهی ،سارم ،شیر ،سوکال و دیگر ماهیان به
ترتیب با درصدهای  2/53 ،5 ،12/93 ،17/75 ،17/85 ،40/44و
 3/24گزارش گردید .این درحالی است که میزان درصد فراوانی ماهی
هوور در تحقیق حاضر حدود 11درصد صید و درصد فراوانی ماهی
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شیر حدود  21درصد میباشد .همچنین در بررسی دستباز ()1390
بر روی ترکیب کمی و تنوع گونه ای صید با تور گوشگیر در بندر لنگه
و تعیین چشمه استاندارد برای ماهی شیر ،ماهی شیر  4/2درصد از
کل ترکیب گونهای را تشکیل داد و ماهی زرده  20درصد و ماهی
هوور  34/8درصد از کل صید را بهخود اختصاص دادند .در تحقیق
پارسا و همکاران ( )1393که بر روی میزان صید ،صید در واحد تالش
صیادی و ترکیب طولی تورهای گوشگیر مولتیفیالمنت با ضرایب
آویختگی متفاوت در آبهای استان بوشهر انجام شد ،ترکیب صید در
تور با ضریب آویختگی  0/5شامل  48/8درصد هوور 25/4 ،درصد
زرده17 ،درصد سارم 3/39 ،درصد سوکال بود و در تور با ضریب
آویختگی  0/6هم همین ترکیب صید با اندکی اختالف در درصد
فراوانی هرگونه بود و برخالف تحقیق حاضر ماهی شیر کمترین درصد
صید را در کل دوره تحقیق داشت.
در بررسی ترکیب گونهای ماهیان نیز مشخص شد که در خانواده
تون ماهیان میان گونههای صید شده تفاوت معنیداری وجود دارد و
از نظر ترکیب گونهها ،هر دو فصل یکسان نمیباشند .بهطوریکه در
فصل زمستان ماهی شیر متعلق به خانواده تون ماهیان حدود 26
درصد از صید و در فصل بهار گونههای زرده ،هوور و هوور مسقطی از
خانواده تونماهیان  95درصد از ترکیب صید را بهخود اختصاص
دادند .دلیل پایین بودن نسبت ماهی شیر نسبت به بقیه گونهها به
خصوص تون ماهیانی مانند زرده و هوور ،افزایش بهرهبرداری این گونه
در سالهای گذشته بهصورت بیرویه و زیر اندازه استاندارد و همچنین
استفاده از تورهای با اندازه چشمه کوچك میباشد .تورهای گوشگیر
مانند یك دیوار ،مانعی در مقابل گلههای ماهی میباشند ،بهطوریکه
که نمیتواند بهصورت انتخابی برخی از ماهیان را گرفتار کند و
ماهیانی که اندازه دور محیط بدنشان متناسب با اندازه چشمه تور
گوشگیر شیری باشد ،در این تور گرفتار میشوند و برخی دیگر از
ماهیان هم که اندازه بزرگتر از اندازه چشمه تور دارند بهصورت
تورپیچ به دام میافتند .بهطورکلی تور گوشگیر ،ماهیان پالژیکی را
که در محدوده چشمه تور واقع میشوند را صید میکند (درویشی،
.)1387
در تحقیق حاضر طول چنگالی ماهی شیر بین 26-115
سانتیمتر میباشد که حدود  80درصد آنها اندازهای باالتر از 70
سانتی متر دارند و تنها تعداد بسیار اندکی اندازهای کمتر از 30
سانتیمتر دارند .در آبهای ساحل غربی سریالنکا شیرماهیان با اندازه
 45-9سانتیمتر طول چنگالی در طی ماههای ژوالی (تیر) تا آگوست
(مرداد) صید گردیدهاند ،این در حالیاست که در آبهای امارات
متحده عربی اندازههای کمتر از  24سانتیمتر طول چنگالی در ماه
سپتامبر (شهریور) مورد بهرهبرداری قرار میگیرند (.)1995 ،Siddeek
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نسبت باالیی از تراکم ماهیان شیر در جنوبغربی سواحل هند،
قبل از آنکه به سن بلوغ رسیده و یا با بازگشت شیالتی را بهصورت
کامل انجام دهند ،صید میشوند ( Pillaiو همکاران .)1993 ،نتایج
حاصل از بررسی  Grandcourtو همکاران ( )2005نشان داد که از
لحاظ فراوانی حدود  50درصد از ماهیان صید شده دراستان هرمزگان
با طول چنگالی( )FLدر اندازههای کمتر از  86/3سانتیمتر(اولین سایز
بلوغ جنسی) صید میگردند .درآبهای جنوبی خلیج فارس بیش از
 94درصد از ماهیان شیر از نظر فراوانی در اندازه طولی کوچكتر از
اندازه اولین بلوغ جنسی ( FL=86/3سانتیمتر) صید میشوند
( Grandcourtو همکاران .)2005 ،در دریای عرب حدود  40درصد از
میزان صید قبل از رسیدن به اندازه مرحله یك باروری صید انجام
میشود درصورتیکه در طول سواحل کشور عمان  25درصد از ماهیان
قبل از شروع تولیدمثل ،صید میگردند ( Claereboudtو همکاران،
 .)2005در تحقیق انجام شده توسط  Taghaviو همکاران ()2010
در سواحل جنوبی ایران ،خلیج فارس و دریای عمان بر روی ماهی
زرده ( )Euthynnus affinisبراساس تجزیه و تحلیل ترکیب طولی
ماهی زرده ،تعداد اندکی از ماهیان با طول چنگالی( )FLبا اندازهای
بین  41-45سانتیمتر صید گردیدند و اکثر ماهیان صید شده با
اندازهای بین  69-73سانتیمتر صید شدهاند ،درحالیکه در تحقیق
حاضر طول چنگالی تعداد اندکی از ماهیان زرده کمتر از  40سانتیمتر
و اکثر آنها دارای اندازهای بین  40-73سانتیمتر بودهاند.
در مطالعه حاضر نتایج آنالیز سیمپر بین دو فصل زمستان و بهار
نشان داد که گونههای زرده ،شیر ،سارم ،هوور ،گیش پشت سیاه،
گیش چشم درشت ،شهری مزین ،سنگسر معمولی ،حلوا سیاه ،سرخو
معمولی مسئول ایجاد  98/39درصد ترکیب عددی و  98/11درصد
ترکیب وزنی گونههای مسئول عدم تشابه هستند و دو گونه زرده و
شیر بیشترین میزان عدم تشابه را دارا بودند ،درحالیکه در تحقیق
علیمیرزایی ( )1394آنالیز سیمپر بین دو فصل پاییز و زمستان نشان
داد که گونههای سارم ،طالل ،هوور ،بچه زرده و حلوا سفید مسئول
ایجاد  % 67/81عدم تشابه هستند و دو گونه زرده و سارم بیشترین
میزان عدم تشابه را دارا بودند.
در این تحقیق نتایج حاصل از مقیاسبندی چندبعدی ،بیانگر
وجود ج وامع متفاوت صید از نظر وزن ترکیب صید و از لحاظ تعداد
ماهیان صید شده در دو فصل زمستان و بهار بود .در تحقیق علی
میرزایی ( )1394نتایج حاصل از مقیاس بندی چندبعدی ،بیانگر وجود
جوامع کامالً متفاوت صید از نظر وزن ترکیب صید در دو فصل پاییز
و زمستان بود که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد.
در تحقیق حاضر میزان صید در واحد تالش سه گونه گیش
چشم درشت ،شهری مزین و حلوا سیاه در دو فصل زمستان
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و بهار اختالف معنیداری مشاهده نشد ( )P>0/05ولی در مورد کوتر
و سارم اختالف معنیداری مشاهده گردید ( .)P<0/05همچنین در
تجزیه و تحلیل کلی صید در واحد تالش مشاهده گردید که بین دو
فصل نمونهبرداری تفاوت معنیداری وجود ندارد ( .)P>0/05در تحقیق
پارسا و همکاران( )1393در مورد بررسی میزان صید در واحد تالش
از نظر وزن و تعداد ماهیان صید شده ،تفاوت معنیداری بین دو تور
با ضریب آویختگی  0/5و  0/6مشاهده نشد .میزان صید در واحد
تالش ماهی شیر از گونه هایی مثل هوور ،زرده ،سارم و کوسه کمتر
بود که که بر کاهش ذخایر ماهی در منطقه داللت دارد.
با توجه به آمار اخذ شده از سالنامه آماری شیالت ایران در بین
ذخایر دریایی ایران ،خانواده تونماهیان قابلیت افزایش بهرهبرداری را
در سالهای آتی خواهند داشت .لذا بهمنظور صید مسئوالنه و پایدار،
نیاز به بررسی مشخصات تور بهویژه اندازه چشمه مناسب برای
گونه های مختلف این خانواده وجود دارد تا از صید ماهیان نابالغ
جلوگیری شود.

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد شیالت در رشته
صید و بهرهبرداری آبزیان مصوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان است .لذا نویسندگان این مقاله مراتب قدردانی خود را
از تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم مینمایند.
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