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  برداري و پرورش آبزیان بهره

 1396 تابستان، دوم، شماره ششمجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

  

  (خلیج فارس) هاي کنگانآبدر  (Clupeidae)ماهیان ساردین تورهاي صید ترکیب و تنوع بررسی 
  

  3محمد جوادشعبانی و 2، حدیثه کشیري2سعید گرگین*، 1احسان حسن احمدي
 برداري آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،  ارشد گروه تولید و بهره آموخته کارشناسیدانش1

 ارشد پژوهشکده میگوي کشور، بوشهر کارشناس3برداري آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،  استادیار گروه تولید و بهره2

  6/3/1396 تاریخ پذیرش:؛ 12/2/1396تاریخ دریافت: 
  1کیدهچ

هاي کنگان با کمک تورهاي پرساین دو قایقی و با مجوز شیالت انجـام   اگر چه روش صید ساردین ماهیان در آب
 تحقیـق گیرد، اما مطالعه در رابطه با ترکیب و تنوع این روش صید انجـام نشـده اسـت. بـه همـین منظـور در ایـن        می

بـه   کنگـان بنـدر   قـایقی  ساین دوس اي تورهاي پر ونهو ترکیب گ طول کل، وزن ،سن یعی،طب یرپارامترهاي مرگ و م
زمـان  ، 1394-95هاي آذر تا فروردین مـاه ( بار و از ماهروز یک 15 هر صورت هبرداري ب . نمونهماه مطالعه شد 5مدت 

 ساردین ماهیان از میزان کل صید را درصد 75 آمده دستهب نتایج . بر اساسصید این ماهیان در منطقه) صورت گرفت
 بـا  )Leiognathus Daura(بیشترین میزان صـید ضـمنی پنجـزاري نـوار طالیـی       .تشکیل دادند ا همان صید هدفی

 5/43گـرم بـا    25-30 یانمربوط به ماه ی وزنیفراوان یشترینب .از وزن کل صید را شامل گردید درصد 2/10 فراوانی
. بیشـترین و کمتـرین میـانگین    درصد بـود  5/10گرم با  20-25 یطبقه وزن یانمربوط به ماه یفراوان یندرصد و کمتر

 1/8متـر و دي بـا   یسـانت  19هاي اواخر فروردین ترتیب در ماه به )Dussumieria acuta( کمان طول ساردین رنگین
حـداکثر  و  8/13گرم با انحـراف معیـار    26متر و میانگین وزنی سانتی 16میانگین طول کل  .گردید متر مشاهدهسانتی

محاسـبه   8/0کل معـادل   یرو مرگ و م 62/0معادل  یعیطب یر. مرگ و مبود متریسانت 74/20معادل  شده طول برآورد
 دست آمد. به 125/2 یتمبر اساس لگار φ شده بینییش. سن و طول پیدگرد

  
  فارس کمان، خلیج رنگین ساردینمرگ و میر،  ،فراوانی طولی، فراوانی وزنی :کلیدي هاي واژه

  

                                                
 sgorgin@gau.ac.irمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
 ماهی شکالنماهیان جزء رده شگساردین 

)Clupeiformes( چهار که از  شوندبندي میطبقه
 موتو ماهیان ،(Clupeidae)خانواده ساردین ماهیان 

(Engraulidae)خارو ماهیان ، (Chirocentridae)، 
تشکیل  (Pristigasteridae)ماهیان  شمسک و

 شناسی در گروه ماهیانبوممنظر  از ماهیان این .اند شده
 80حدود در حال حاضر و گرفته زي ریز قرار سطح

در دنیا  این ماهیان گونه از 300جنس و بیش از 
هاي نواحی گرمسیري و  که در آب اندشناسایی شده

). 1985(وایتهد،  کنندنیمه گرمسیري جهان زندگی می
این ماهیان اغلب ساکن مناطق ساحلی دریایی بوده و 

(دهقانی و  کنندصورت گروهی زندگی می به
   ). 2015همکاران، 

ساردین ماهیان یکی از منابع مهم دریایی به شمار 
د که در بسیاري از نقاط جهان و ایران صید نرومی
زندگی ). 2006؛ دوهامل، 2011گردند (فائو، می

گروهی این ماهیان باعث شده تا در بسیاري از مناطق 
ده ها استفا از روش صید پرساین براي صید آنایران 
   ). 2015(دهقانی و همکاران،  گردد

طی چندسال گذشته، تعدادي از صیادان منطقه 
از تورهاي پرساین براي صید ساردین نیز کنگان 

که  رغم این ). علی1391 (برنا، اندکردهماهیان استفاده 
اما  گیرد،این روش صید با مجوز شیالت انجام می

ریزي برنامه صیدآبزیان توسط این ابزار بدون مطالعه و
که ساخت  توجه به این بااز طرفی توسعه یافته است. 

شود، از این ابزار بدون نظارت شیالت انجام می
استاندارد خاصی برخوردار نبوده و ممکن است 
قسمتی از ماهیان صید شده در این تورها نابالغ باشند. 

این زمان شروع و خاتمه صید توسط صیادان  عالوه بر
  د.گردرعایت نمی

هاي بیولوژي، اگر چه مطالعات مختلفی در زمینه
رشد و ذخایر ساردین ماهیان در کشور انجام شده 

؛ ساالرپوري و a2009ساالرپوري و همکاران، ( است
؛ دهقانی 2010؛ فرخنده و همکاران، b2009همکاران، 

اما کمتر مطالعاتی به بررسی ، )2015و همکاران، 
یان صید شده ترکیب صید و وضعیت ساردین ماه

پرداخته است و مطالعات مختصر محدود نیز به 
هاي هرمزگان و دریاي عمان محدود شده است.  آب

اي در رابطه با تا مطالعه تصمیم گرفته شد رو از این
ترکیب صید ساردین ماهیان صید شده در منطقه 

   گیرد. کنگان انجام 

  
  ها مواد و روش

 1394اسفند تا  از آذرماه  پنجمدت  به مطالعهاین 
(فصل صید ساردین ماهیان در منطقه)  95 فروردین و

ساردین ماهیان در منطقه کنگان واقع  هايدر صیدگاه
 80درجه  51 در استان بوشهر از طول جغرافیایی

تا طول  دقیقه 40درجه  27 جغرافیایی و عرض دقیقه
 27 و عرض جغرافیایی دقیقه 50درجه  52 جغرافیایی

برداري  نمونه. )1(شکل  انجام شد هدقیق 90درجه 
بار توسط یک قایق موتوري به روز یک 15صورت  به

حامل تور  ،اسب بخار 55متر و قدرت موتور  7طول 
متر،  16) به ارتفاع PESاستر (پرساین از جنس پلی

) و چشمه در حالت Tdدنیر ( 15/210شماره نخ 
  متر صورت گرفت. میلی STR (20کشیده (
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  .برداري مناطق نمونه -1شکل 

  

برداري و  اطالعات مربوط به تاریخ و ساعت نمونه
هاي مخصوص ثبت گردید. پس منطقه صیادي در فرم

از اتمام عملیات صید و حمل آبزیان به ساحل، ماهیان 
هاي مخصوص نگهداري ماهی  صید شده در سبد

شد. تعداد کل سبدها و وزن کل صید تخلیه می
درصد ماهیان  30تا  20کل ماهیان محاسبه و از بین 

برداري شده و مورد بررسی  صورت تصادفی نمونه هب
گرفت. جهت بررسی طول ماهیان ار تخته قرار می

متر و جهت وزن ماهیان از  بیومتري با دقت یک سانتی
 ترازوي با دقت یک گرم استفاده شد. 

براي محاسبه درصد وقوع از فرمول زیر استفاده 
  :)1395همکاران،  (سپاهی و شد

  
  

  

هاي ماهیان تر و مقایسه نمونهجهت بررسی دقیق
هاي طولی به گروه 1صید شده طبق فرمول استورجس

همتا و  بی( بندي شدتر طبق فرمول زیر تقسیمکوچک
  ): 1390زارع چاهوکی، 

  
  
  

ند. وارد شد FISAT IIافزار ها به نرم سپس داده
ایسه جهت مق )´φ( 2شاخص عملکرد رشد

دست آمده با سایر مطالعات انجام  پارامترهاي رشد به
استفاده از  کمان با ساردین رنگین روي ذخایر بر شده

   ):1984(پائولی و مانرو،  محاسبه شد معادله زیر
  

  
  12 .صید ساردین ماهیان در منطقه کنگان -2شکل 

                                                
1- Growth Performance Index 
2- Sturges 

ˈφ = 퐿표푔 푘+ 2 퐿표푔 퐿∞ 

퐾 = 1 + 3.3푙표푔푛 

درصد وقوع یک گونه =
تعداد ایستگاههایی که گونه موردنظر مشاهده شد

تعداد کل ایستگاهها
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و با  1صید استفاده از منحنی ) باZکل ( میر مرگ و
در  ∞Lو  k ،t0ز پارامترهاي برآورد شده استفاده ا

) Fصیادي ( محاسبه شد. مرگ و میر FiSATبرنامه 
کل از ضریب  با استفاده از تفاضل مرگ و میر نیز

 کمان طبیعی براي جمعیت ساردین رنگین مرگ و میر
جهت تجزیه و تحلیل در ادامه  .محاسبه گردید

فاده هاي ناپارامتري از آزمون کاي اسکوئر است داده
افزار در پایان براي رسم نمودارها از نرمو  گردید

EXCEL  استفاده شد. 2013نسخه 

  
  نتایج

مورد بررسی و قطعه ساردین  2443 مجموع در
دست  هنتایج باساس  برقرار گرفتند که گیري  اندازه

گردید ساردین ماهیان صید شده در آمده مشخص 
جنس  گونه از 4هاي ساحلی منطقه کنگان شامل آب

Sardinella  و یک گونه از جنسDussumieria  به

 ,Sardinella sindensis (Dayهاينام

1878)،Sardinella albella (Valenciennes 

1847) ،Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849) ،
Sardinella longiceps Valenciennes, 1847  و

Dussumieria acuta Valenciennes, 1847   
  . است

کمان  از بین ماهیان یاد شده گونه ساردین رنگین
)D. acuta ( عمده ترکیب صید درصد  2/75با میزان

هاي ساحلی بندر کنگان زي ریز را در آبماهیان سطح
پنجزاري یعنی گونه صید ضمنی دهد. سه میتشکیل 

با  Leiognathus daura (Cuvier, 1829) ماهی
 Pelatesیلی چهارخطدرصد،  2/10

quadrilineatus (Bloch, 1790)  درصد و  8با
 6/6با  Nematalosa nasus (Bloch, 1795)گواف 

دهند  درصد ترکیب صید ساردین ماهیان را تشکیل می
  ).3(شکل 

  
Error! No text of specified style in document.  هاي منطقه کنگاناي پرساین تجاري ساردین در آبب گونهترکی -3شکل  

  ،پنجزاري ماهی  ، ساردین رنگین کمان
  گواف و  یلی چهارخط  

  
نسبی ساردین ماهیان (رنگین  فراوانی در بررسی

 کمان) صید شده در طبقات طولی مختلف، بیشترین
 29متر با سانتی 19-20فراوانی مربوط به ماهیان 

کمترین فراوانی مربوط به ماهیان طبقه طولی درصد و 
هرحال متوسط درصد بود. به 4/2متر با سانتی 8-7
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دست  همتر بسانتی 96/15اندازه کل ماهیان صید شده 
  ).4آمد (شکل 

چنین در این بررسی فراوانی طولی، کمترین هم
متر و سانتی 2/8میانگین طول مربوط به دي ماه با 

متر سانتی 16فروردین ماه با  بیشترین آن مربوط به
زیان ریز صید شده در بود. بررسی فراوانی نسبی سطح

طبقات وزنی مختلف نشان داد که بیشترین فراوانی 
درصد و  5/43گرم با  25-30مربوط به ماهیان 

 20-25کمترین فراوانی مربوط به ماهیان طبقه وزنی 
  ).5درصد بود (شکل  5/10گرم با 

برآوردي از فراوانی طولی، براساس تعیین سن 
گروه سنی  4در ) D. acutaکمان ( ساردین رنگین

بندي و حداکثر طولی برآوردي سال طبقه 3صفر تا 
متر محاسبه گردید. با احتساب سانتی 74/20معادل 
و  62/0، مرگ و میر طبیعی معادل M=2Kفرمول 

ر محاسبه شد. سای 8/0مرگ و میر کل معادل 
شرح پارامترهاي محاسباتی رشد و مرگ و میر به 

  باشد. می 1جدول 

  
  .کمان) صید شده در طبقات طولی مختلف فراوانی نسبی ساردین (رنگین -4شکل 

  

  
  .کمان) در طبقات وزنی مختلف فراوانی نسبی ماهیان صید شده (ساردین رنگین -5شکل 

  

  .از فراوانی طولی بر اساس روش باتاچاریابینی شده با استفاده سن و طول پیش -1جدول 
Z 

  (بر اساس منحنی صید طولی)
φ 

  (بر اساس لگاریتم)
L∞ 
  متر)(سانتی

K  
 سن  طول  (در سال)

8/0  
  

74/20  31/0  
35/0 ± 92/10  +0 

125/2  42/0 ±68/13  +1  

 54/0 ±67/15  +2  
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 35/0 ±58/18  +3  

  
اندازه در بررسی ماهیان صید شده زیر و باالي 

Lm50  در اعماق مختلف صید، بیشترین درصد
متر مشاهده گردید. اما با  5فراوانی ماهیان در عمق 

 Lm50افزایش عمق، فراوانی ماهیان کمتر از اندازه 
  ). 6کاهش یافت (شکل 

هاي اي در صیدگاهدر بررسی ماتریکس تشابه گونه
مختلف، مشاهده گردید که بیشترین شباهت بین 

، 7، 6، 5، 4هاي و ایستگاه 6و  4، 3، 2، 1اي هایستگاه
  ).  2است (جدول  9و  8

  
  Lm50زیر و باالي ) D. acutaکمان ( ساردین رنگینفراوانی نسبی ماهیان  -6شکل 

 
  .هاي مختلفدر صیدگاه )D. acutaکمان ( ساردین رنگین اي ماهیانماتریکس تشابه گونه -2جدول 

9ایستگاه  8ایستگاه   7ه ایستگا  6ایستگاه   5ایستگاه   4ایستگاه   3ایستگاه   2ایستگاه   1ایستگاه    ایستگاه 
1ایستگاه  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

 -  -  -  -  -  -  -  - 1/98 2ایستگاه    

 -  -  -  -  -  -  - 9/96  3/97 3ایستگاه    

 -  -  -  -  -  - 9/91  8/92  4/94 4ایستگاه    

 -  -  -  -  - 7/95  9/89  8/90  3/92 5ایستگاه    

 -  -  -  - 6/96  96 3/93  2/94  8/95 6ایستگاه    

 -  -  - 6/93  3/95  91 87 9/87  4/89 7ایستگاه    

 -  - 5/96  2/97  5/96  9/93  5/90  4/91  9/92 8ایستگاه    

 - 98 4/96  7/96  4/98  4/94  1/90  9/90  5/92 9ایستگاه    

  
هاي اصلی، از لفهؤمطابق با آزمون تجزیه به م

، )D. acutaان (کم ساردین رنگینلحاظ فراوانی ماهی 
نزدیک هم  9و  8هاي و ایستگاه 3و  2، 1هاي ایستگاه

ها دور افتادند. از بقیه ایستگاه 7و  6، 4 بودند. ایستگاه
هاي اي در ماهدر بررسی ماتریکس تشابه گونه

مختلف، مشاهده گردید که بیشترین شباهت بین 
  ).7هاي بهمن و فروردین است (شکل  ماه

هاي اي در ماهنوع گونهدر بررسی شاخص ت
اي و مختلف مشاهده گردید که بیشترین تنوع گونه

اي و نیز یکنواختی در ماه آذر و کمترین تنوع گونه
  ).8در اسفند ماه مشاهده گردید (شکل یکنواختی
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 .PCAهاي مختلف با استفاده از اي در ایستگاهمیزان شباهت و عدم تشابه گونه -7شکل 

  

     
 .هاي مختلفاي در ماهاخص تنوع گونهش -8شکل 

  
  بحث

 یانسطح ز ینسب یفراوان یبررس ازحاصل  یجتان
دهد  نشان می مختلف یشده در طبقات طول یدص یزر

 19-20 یانمربوط به ماه یفراوان ترینیشبکه 
مربوط به  یفراوان یندرصد و کمتر 29با  متر یسانت
و  درصد 4/2با  متریسانت 7-8 یطبقه طول یانماه

 متریسانت 96/15 یدص یانمتوسط اندازه کل ماه
   دست آمد. هب

صورت گرفته توسط شعبانی  پیشین مطالعات در
 حداکثر و حداقلو شادکام و فرخنده و همکاران، 

 140 و 128 ترتیب به راکمان  رنگین ساردین طولی
 145-165 و )1381(شعبانی و شادکام،  مترمیلی
 گزارش مترمیلی 157ا ر طولی متوسط و مترمیلی
 به توجه با ).2010(فرخنده و همکاران،  اندکرده

ماهیان صید  طولی متوسط ،تشابه منطقه و روش صید
با افزایش  شده در این تحقیق بیشتر است که احتماالً

تن  2000از حدود میزان برداشت از ذخایر این آبزیان 
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نامه (سال 1390تن در سال  48977به  1380در سال 
   باشد. مرتبط می) 1393آماري شیالت ایران، 

 در را گونه این طولی متوسط و درویشی ساالرپور
االرپور و س( متر میلی 92، کنگان ساحلی هايآب

 براي مقدار این دیگري مطالعه در و )1385درویشی، 
 متر  میلی 110و  109ترتیب  بهکمان  رنگین ساردین
). a2009و همکاران، ساالرپوري ( است شده گزارش
 ساحلی هايآب در گونه این طولی میانگین مقایسه
 آن ذخایر دهد،می نشان فارس خلیج و عمان دریاي

  .دارند بیشتري طولی میانگین عمان دریاي در
 فشار دما، شوري، نظیر زیستگاهی هايتفاوت
 چنین وجود دالیل ازن توامی را...  و شکارچیان

؛ a2009رپوري و همکاران، ساالشمرد ( بر اختالفی
 میانگین حداکثر) b2009ساالرپوري و همکاران، 

 باشدمی ماه اردیبهشت به متعلق شده مشاهده طولی
(فرخنده و  داردت مطابق فرخنده مطالعه با که

  ).2010همکاران، 

رنگین  ساردین جنسی رسیدگی که اوج جاآن از
(ساالرپور و  دهدمی رخ ماه ردیبهشتا راکمان 

 با ماهیان لذا فراوانی) 1981؛ فائو، 1385درویشی، 
 افزایش ماه این در بزرگتر وزنی و طولی متوسط

 هايماه طی در ساردین ریزي تخم به دنبالو  بدیا می
 ورود و )1993(ونزلینگ و همکاران،  تیرماه تا خرداد

 ماهیان طولی متوسط موجود، ذخیره به جدید نسل
 میانگین بررسی کرد. اهدخو دنبال را نزولی روند
 در شده صیدکمان  رنگین ساردین وزنی و طولی

   باشد.می مطلب این مؤید مختلف هاي ماه
  

  سپاسگزاري
وسیله از کلیه پرسنل اداره کل شیالت استان بدین

کش کنگان که ما را در انجام بوشهر و صیادان زحمت
این تحقیق کمک و یاري نمودند، صمیمانه تشکر و 

  شود. انی میقدرد
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