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 10/3/1396 ؛ تاریخ پذیرش:10/2/1396تاریخ دریافت: 

  چکیده
منطقه  6در اي در تورهاي گوشگیر سطحی شیري منظور بررسی میزان صید به ازاي واحد تالش و ترکیب گونه به  

ی متعلق ماه 778تعداد در این مطالعه چهار ماه انجام شد.  مدت برداري بهنمونه ،سیستان و بلوچستاناستان  صیدگاهی
عدد و  135با  )Auxis rochei rochei( گونه صید و شناسایی شدند. در ترکیب صید شناخته شده ماهی تن 25به 

، )Nemipterus japonicus( برداري بیشترین میزان صید و ماهی سلطان ابراهیمدرصد وقوع در تمام نقاط نمونه 100
کمترین مقدار صید را به خود اختصاص ) Epinephelus coioides(و هامور ) Rachecentron Canadum(سکال 

ترین میانگین گرم کم 4/271ماهی صبیتی با گرم باالترین و  3672چنین ماهی کوتر دم زرد با میانگین وزنی دادند. هم
 75/22متر باالترین و ماهی سکال با  سانتی 2/114چنین ماهی کوتر دم زرد با اند. هموزنی را به خود اختصاص داده

که بین تعداد ماهی و افزایش  نتایج نشان دادبر این  ترین میانگین طولی را به خود اختصاص دادند. عالوهمتر کمسانتی
کیلوگرم بر ساعت  8/389عمق منطقه، رابطه مستقیمی وجود دارد. میزان صید به ازاي واحد تالش در این تحقیق 

  محاسبه گردید.
  

  استان سیستان و بلوچستان ، گوشگیر سطحی،CPUE ترکیب صید، کلیدي: هاي واژه
  

  1مقدمه
از  Scomberomorus commersonماهی شیر   

گونه  شود. اینمحسوب می Scomberidaeخانواده 
هاي مناطق ساحلی گرمسیري اقیانوس در سراسر آب

هند، آرام، دریاي سرخ، شرق آفریقا، دریاي عرب، 
وب شرق خلیج فارس، دریاي عمان، سواحل هند، جن

                                                             
 sgorgin@gau.ac.irمسئول مکاتبه: *

آسیا، شمال چین، ژاپن، استرالیا و ... گسترش دارد 
شناختی از  ). این ماهی از نظر بوم1980تچرنال، (

هاي ساحلی کم عمق و حاشیه فالت قاره تا آب
شود. متري دیده می 10-70هاي معموال در عمق

همچنین در تمامی نقاط جغرافیایی پراکنش خود، در 
ري، سنتی و تفریحی زمره ماهیان مهم در صید تجا

). رژیم 1987متیو و ساموئل، گردد ( محسوب می
شامل ماهیان کوچک طور عمده  غذایی ماهی شیر به
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 گیش ماهیان مانند آنچوي، شگ ماهیان و
)Caranjidae چند اسکویید و میگوها را ) است. هر

کنند. معموال به تنهایی به شکار نیز مصرف می
 Scomberomorusپردازد و برخالف ماهی قباد می

guttatus عنوان غذا  که فقط گونه خاصی را به
هاي کند، ماهی شیر طیف وسیعی از گونهمصرف می

). 2006بوالکی، کند (میماهی پالژیک را مصرف 
علت کوتاه و کم بودن خارهاي  ماهیان شیر نوجوان به

اي مانند الرو آبششی، مجبور هستند از موجودات زنده
پوستان ن پالژیک تغذیه کنند. سختو نوجوانان ماهیا

چنین  شوند. همها محسوب میآن عنوان غذاي ثانویه به
خواري در این مرحله از زندگی، در تمایل به همجنس

  ).1990بال و رائو، شود (ها دیده میآن
انواع مختلفی از ادوات صیادي  وسیله ماهی شیر به  

هاي  بهاي میانه، قالها، ترالمانند تورها، قفس
هاي ساحلی صید در آب 2هاو رشته قالب 1خزنده

). در بین همه ادوات صید، 1991چاوت، شوند (می
 ترین سهم را در صید ماهیان شیر درتور گوشگیر بیش

هاي البته قالبو جنوب ایران دارد.  اکثر کشورها
ها نیز ادوات رایج صید در این خزنده و رشته قالب

ه اهمیت ماهی شیر، مطالعات استان هستند. با توجه ب
گوناگونی بر روي ترکیب صید و ترکیب طولی این 
گونه در مناطق مختلف پراکنش آن انجام شده است. 

ثیر أبر روي تتحقیقی  )1394(علیمیرزایی در سال 
تغییرات زمانی و مکانی بر ترکیب صید تورهاي 

هاي هرمزگان انجام گوشگیر سطحی شیري در آب
و  مثل ماهی تون زيالعه ماهیان سطحداد. در این مط

همانند ماهی  زيبا توجه عمق کم مطالعه، ماهیان عمق
جهت  .کیب اصلی صید را تشکیل دادندتر شوریده

برداري پایدار از ذخایر یک آبزي، داشتن بهره
اطالعات کافی و مستمر در مورد عوامل جمعیت و 

                                                             
1- Trolling Lines 
2- Long Line 

ضروري است (میتیالینو و ساردا،  CPUEمیزان 
هاي هدف در تزکیب صید ). ماهی شیر از گونه1995

زي استان بوشهر و سیستان بلوچستان ماهیان سطح
هاي این  بوده و میزان صید نسبتا باالیی در صیدگاه

 فخري و همکاران). 1986ها دارد (چیسارا، استان
میزان صید به ازاي واحد تالش،  به مقایسه )1390(

هی شیر در تور اي و فراوانی طولی ماترکیب گونه
فیالمنت شیري در گوشگیر مونوفیالمنت و مولتی

هاي بوشهر پرداخت. در این بررسی صید به ازاي  آب
گرم بر واحد تور در ساعت  47/167واحد تالش 

گونه  12اي چنین در ترکیب گونهدست آمد. هم هب
ماهی داراي بیشترین درصد شناسایی شدند که گربه

به مقایسه ترکیب ) 1390( عددي بود. پارسا در سال
اي ماهیان و ترکیب طولی ماهی شیر صید شده گونه

با تورهاي گوشگیر مولتی فیالمنت شیري در استان 
گونه شناسایی شدند  9بوشهر پرداخت. در این مطالعه 

درصد بیشترین حجم ترکیب  8/44و ماهی هوور با 
  صید را به خود اختصاص داد.

ز ذخایر یک آبزي، برداري پایدار اجهت بهره  
داشتن اطالعات کافی و مستمر در مورد عوامل 

ترکیب صید، فراوانی بررسی جمعیت آن، به خصوص 
به رشد  مربوط هايو شاخص CPUEطولی، 

). 2005گراندکورت و همکاران، ضروري است (
هاي هدف در ترکیب صید ماهیان ماهی شیر از گونه

و میزان ي استان سیستان و بلوچستان بوده زسطح
هاي کنارك و چابهار صید نسبتا باالیی در صیدگاه

تواند اطالعاتی در مورد ترکیب دارد. مطالعه حاضر می
و همچنین وضعیت  CPUEصید، فراوانی طولی و 

گونه در منطقه مورد بررسی  برداري از اینفعلی بهره
شناختی و مدیریت صحیح در  ارائه دهد که از نظر بوم

  رسد.نظر می ذخایر، ضروري بهبرداري از بهره
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  هامواد و روش
هاي ساحلی استان تحقیق حاضر در صیدگاه  

چهار ماه سیستان و بلوچستان در منطقه کنارك در 
بندر کنارك انجام شد.  1395 و آذر آبانشهریور، مهر، 

درجه و  24دقیقه شرقی و  23درجه و  60در محدوده 

یلومتري غرب ک 35دقیقه عرض شمالی و در فاصله  6
بازه  ششاین تحقیق در چابهار واقع شده است. 

بر روي ماه ذر اواخر آ ماه تاشهریور اوایل از زمانی 
  انجام شد. تور گوشگیر سطحی شیري 

 

  
 برداريمناطق نمونه -1 شکل

  

  .برداريزمان و مکان مناطق نمونه -1جدول 
  نقطه تورریزي  عمق  ماه تورریزي  موقعیت

  60 ˚ 28 ˈ    24 ˚ 11 ˈ  34  شهریور اوایل  ضلع غربی پزم
  60 ˚ 25 ˈ    24 ˚ 08 ˈ  29  اوایل مهر  کنارك

  60 ˚ 28 ˈ    24 ˚ 11 ˈ  24  اواخر مهر  ضلع غربی پزم
  60 ˚ 25 ˈ    24 ˚ 08 ˈ  51  آبان اوایل  کنارك

  60 ˚ 28 ˈ    24 ˚ 11 ˈ  33  اواخر آبان  ضلع غربی پزم
  60 ˚ 25 ˈ    24 ˚ 08 ˈ  50  ذراواخر آ  کنارك

  

  مشخصات تور  -2جدول 
        مشخصات تور

  متر 5  هافاصله وزنه  30d/210  نمره نخ
  EVA  جنس بویه  سبز  رنگ بافته
  متر 4  هافاصله بویه  مونوفیالمنت PAنایلون   جنس تور
  25  تعداد وزنه  مترمیلی STR 73اندازه چشمه 

  قالب سیمانی  جنس وزنه  سطحی شیري  نوع تورریزي
  متر 88/182  طول هر طاقه  دارگره  وع چشمه تورن

  مترمیلی 10  قطر طناب فوقانی و تحتانی  درصد 50  ضریب آویختگی افقی تور
  PEاتیلن پلی جنس طناب فوقانی وتحتانی  درصد 83  ضریب آویختگی عمودي تور

  20  تعداد بویه  دارد  حاشیه
     متر 74/7  ارتفاع آویخته تور
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بار  6کیب صید حاصل از در این مطالعه، تر  
بار  3 بندر پزم و کنارك که در هر کدام تورریزي در

اي بود که . عملیات صید به گونهشدتورریزي انجام 
گرفت، بار تورریزي انجام میهر شبانه روز فقط یک

پس از رسیدن به صیدگاه، تورریزي از حدود ساعت 
ساعت  9الی  8شد و پس از بعد از ظهر آغاز می 5

بامداد عملیات  2قرار تور در آب از حدود ساعت است
بسته به دماي آب،  .شدآوري تور شروع میجمع

ماندند. بعد از ساعت در آب می 7-10تورها حدود 
 سپسها درون سبدها قرار گرفته، تخلیه صید، ماهی

بیومتري و وزن شدند و اطالعات  هاي صید شدهنمونه
رفته شده بود ثبت هایی که از قبل در نظر گ درون فرم

  شد. 
جهت بررسی فراوانی طولی ماهیان صید شده   

تر هاي طولی کوچکبه گروه 1طبق فرمول استورجس
  ):2011همتا و زارع، (بیبندي شدند تقسیم

ܭ = 1 +  ݊݃3.3݈
R = Rmax - Rmin 

ܫ =  
ܴ
 ܭ

ها، تعداد دسته Kها و تعداد نمونه nکه در این فرمول 
R ت و دامنه تغییراI چنین باشد. همها میفاصله دسته

براي محاسبه درصد وقوع ماهیان صید شده در 
  هاي مختلف از فرمول زیر محاسبه شد:ایستگاه

  
  
  

) صید به ازاي واحد تالش( CPUEبراي محاسبه   
  از فرمول:

ܧܷܲܥ  = େ୵
୲

 
ازاي واحد ه صید ضمنی ب :CPUE :در این معادلهکه 

و  (کیلوگرم) بر حسب وزن میزان صید :CW، تالش
t:  استفاده گردید. زمان تورکشیمدت   

                                                             
1- Sturges 

نسخه  Excelجهت رسم نمودارها، از برنامه  
هاي و براي بررسی نتایج و مقایسه در ایستگاه 2013

  استفاده گردید.  20نسخه  Spssافزار  مختلف از نرم
 

  نتایج
هاي مورد مطالعه ماهی از ایستگاه 778تعداد  

ماهی تعلق دارند.  3نه به شرح جدول گو 25شامل 
عدد بیشترین مقدار و ماهی سلطان  135تون با 
عدد کمترین مقدار صید  3و هامور با  سکال ابراهیم،

را به خود اختصاص دادند. با توجه به عمق کم 
زي مانند شوریده ها، تعداد باالي ماهیان عمقصیدگاه

 3672با  زرد دم اهده شد. ماهی کوتردر آمار صید مش
مترین میانگین گرم ک 7/453گالیت با گرم باالترین و 

متر سانتی 8/114با  زرددم  وزنی را داشتند. کوتر
متر کمترین سانتی 75/22با  سکالباالترین و ماهی 

میانگین طولی را به خود اختصاص دادند. ماهیان 
تون، شوریده، زرد، شیر، منقار ماهی، طوطی، دم  وترک

درصد  100با  دم سیاه نگسر و کوتریاه، سحلوا س
درصد وقوع در  33با  سکالوقوع و ماهی هامور و 

 باشند.ها کمترین مقدار را دارا میتمامی ایستگاه

چنین میزان صید به ازاي واحد تالش در این هم  
کیلوگرم  422کیلوگرم بر ساعت تا  2/131مطالعه بین 

به ازاي  بر ساعت متغیر بود. اما میانگین میزان صید
کیلوگرم بر ساعت محاسبه  8/389واحد تالش 

  گردید.
 98بزرگترین ماهی شیر داراي طولی برابر   

  متر بود.سانتی 55ها نترین آمتر و کوچیک سانتی

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

تعداد کل ایستگاهها
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  .متر)هاي صید شده در تور گوشگیر (میانگین وزنی به گرم و میانگین طولی به سانتیگونه -3جدول 

  اسم علمی  اسم فارسی
د تعدا
  صید

میانگین 
  وزنی

میانگین 
  طولی

درصد 
  وقوع

  Sphyraena jello  34  3672  2/114  100 (kelein, 1778)  زرددم  کوتر
  Scomberomorus commerson (Lacepede, 1801)  54  8/2338  96/78  100  شیر

  Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758)  21  2/744  71/74  83  اسبییال
  Tylosurus crocodilus crocodilus (peron & lesueur, 1821)  18  1/1616  27/99  100  منقار ماهی

  Cynoglossus bilineatus (Lacepede, 1802)  24  5/784  42/37  83  زبان
  Pamapus argenteus (Euphrasen, 1788)  24  2/606  33  83  حلوا سفید

  Scarus persicus (Randall& Bruce, 1983) 29  3/661  3/34  100  طوطی
کوسه 

  Carcharhinus dussumieri (Muller & Henle, 1839)  7  1260  14/77  66  سفید چانه

  Auxis rochei rochei (Olfers, 1785)  135  3/755  3/63  100  تون
  Croyphaena hippurus (Linnaeus, 1758)  16  7/453  3/37  66  گالیت
  Scomberomorus guttatus (Lacepede, 1801) 34  2/485  9/29  83  قباد

  Acanthopagrus cuvieri (Day, 1875) 7  4/271  7/56  66  صبیتی
  Lethrinus nebulosus (Forsskal, 1775) 16  7/693  9/44  50  شهري
  Otolithes ruber (Schneider, 1801)  100  4/601  41/35  100  شوریده

  Nemipterus japonicus (Bloch, 1791)  3  3/1233  6/54  50  سلطان ابراهیم
  Parastromateus niger (Bloch, 1795)  38  7/634  8/25  100  ا سیاهحلو

خانو 
  Digrmma pictum (Ruppel, 1837) 7  1350  28/56  50  خکستري

  Lutjanus johni (Bloch, 1792)  26  6/939  11/38  83  سرخو
  Pomadasys kaakan (cuvier, 1830)  41  8/906  56/31  100  سنگسر
  Alectis indicus (Ruppel, 1830)  13  9/1306  46/48  83  مقوا

  Epinephelus coioides (Hamilton, 1822)  3  1850  6/51  33  هامور
  Illisha megaloptera (Forsslal, 1775)  4  745  8/38  50  شمسک
  Scomberoides commersonnianus (Lacepede, 1801)  37  5/560  7/38  83  سارم

  Sphyraena putnamiae (kelein, 1778)  84  4/1240  11/82  100  دم سیاه کوتر
  Rachecentron Canadum (Linnaeus, 1766) 3  570  75/22  33  سکال
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  .هاي چابهارتوزیع فراوانی ماهی شیر درآب -2شکل 

  
مشخص شد که بین عمق با تعداد ماهیان ارتباط   

 50و  33). در اعماق 3 داري وجود دارد (شکلمعنی
تري بودند ماهی اي عمق بیشکه دار )6و  5متر (نقاط 

طوري که با افزایش عمق آب  تري صید شدند بهبیش
  تعداد ماهیان افزایش پیدا کرد.

 

  
  .رابطه میان افزایش عمق با مقدار صید -3 شکل

 
در  مقایسه میانگین طول ماهی شیر 4جدول   
بین دهد هاي مختلف را با آزمون واریانس نشان می ماه

ا و انتهاي هر ماه د شده در ابتدصی شیر طول ماهیان
گونه همان ).<05/0pوجود نداشت ( دارتفاوت معنی

دهد کمترین مقدار متعلق به که جدول مذکور نشان می
ها نداري هم بین آماه شهریور بوده که تفاوت معنی

نیست و از طرف دیگر بیشترین میانگین طولی متعلق 
  .باشدبه ماه مهر می
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  .هاي مختلفمیانگین طول ماهیان صید شده در ماه مقایسه -4جدول 
  )cmمیانگین طول ماهیان صید شده (  زمان صید (ماه)

  b0,2±77,5  شهریور
  a0,1±79,5  مهر
  ab0,85±78,95  آبان
  ab0,15±79,05  آذر

  در مقادیر همان ستون است. 05/0داري در سطح دهنده عدم تفاوت معنیحروف التین مشابه نشان - 
  

هاي دهنده مقابسه میانگین شاخصنشان 5ول جد  
هاي که در ستونگیري شده در اعماق مختلف را اندازه

 مختلف میزان صید، میانگین طول و میانگین وزنی

نشان  05/0در تحقیق حاضر را در سطح  ماهی شیر
  دهد.می

  
  گیري شده در اعماق مختلف.هاي اندازهمقایسه میانگین شاخص -5جدول 

  )Kgمیانگین وزن (  )cmمیانگین طول (  میزان صید (تعداد)  تر)عمق (م
24  e1,15±116  a0,75±79,6  ab1,15±23  
25  f1,73±110  a0,40±79,2  ab1,38±23  
29  d1,15±122  a0,36±79,6  ab0,46±22,5  
33  c1,15±129  a0,46±78,1  b0,23±20,6  
38  b2,3±144  a0,84±77,8  a0,72±24,7  
51  a0,88±159  a0,81±79,8  ab1,15±22  

  در مقادیر همان ستون است. 05/0داري در سطح دهنده عدم تفاوت معنیحروف التین مشابه نشان - 
  

محاسبه میزان همبستگی در پارامترهاي عمق،   
میزان صید، میانگین طول و میانگین وزن که 

است  01/0 داريدهنده همبستگی در سطح معنی نشان
  .نشان داده شده است 6در جدول 

  

  .گیري شدههاي اندازهمیزان همبستگی بین شاخص -6جدول 
  میانگین وزن  میانگین طول  میزان صید  عمق  
  - 0,290  - 0,029  0,943**  -   عمق

  - 0,290  0,058  -     میزان صید
  - 0,368  -       میانگین طول
  -         میانگین وزن

  

  حثب
دهد اي که به پویایی خود اهمیت میهر جامعه  

ه با آن بتواند وضعیت کات و آماري دارد نیاز به اطالع
گذشته و حال خود را مورد بررسی قرار دهد. این 

مدیریت ماهیگیري و پایدار ماندن  ها در نحوهبررسی

باشد و امروزه امر صید و صیادي بسیار مهم می
مدیریت پایدار شیالتی، آن مدیریتی است که دو جنبه 

  د.دنظر قرار دهمزیستی و غیر زیستی را 
عد  778برداري در مجموع در کل دوره نمونه

ماهی صید شده است که بیشترین مقدار صید مربوط 
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 54باشد. ماهی شیر (عدد می 135به ماهی تون با 
 41( ) و ماهی سنگسرعدد 100)، ماهی شوریده (عدد
اند. ها را به خود اختصاص دادهترین گونهفراوان )عدد

هاي صید شده گونه این بررسی در بین با توجه به
هاي پالژیک نیز  هاي کفزي، برخی گونهبر گونه عالوه

ها در ترکیب صید مشاهده شد. دلیل صید این گونه
خاطر این باشد که این ماهیان براي تغذیه به  هشاید ب

روند و به تور گوشگیر برخورد ستون پایینی آب می
شوند و دلیل دیگر این که ارتفاع کرده و گرفتار می

نسب ولی تور مورد استفاده نسبت به عمق زیاد است.
تجزیه و تحلیل  توان) بنابراین می2006( و همکاران

ترکیب صید تور گوشگیر در منطقه جاسک چنین 
از کل صید را ماهی شیر به  81/26نتیجه گرفت که 

  خود اختصاص داده است.
 75- 85طولی  با توجه به تحقیق حاضر دامنه  

 55-65عدد) بیشترین فراوانی و دامنه  23(متر سانتی
عدد) کمترین فراوانی را به خود  3متر (سانتی

اختصاص داده است. حداقل و حدکثر طول کل در 
متر سانتی 55و  95ترتیب  ترکیب صید ماهی شیر به

فراوانی طولی مشاهده شده است. بیشترین میزان 
مهر اختصاص دارد  ماهی شیر در منطقه کنارك به ماه

ریزي این ماهی در مناطق دلیل فصل تخم هو این ب
شوند. نزدیک ساحل است که توسط صیادان صید می

) حداکثر اندازه طولی ماهی 2011(رییسی و همکاران 
متر ولی سانتی 85هاي دریاي عمان را شیر در آب

متر گزارش کرد. میکاییل و  سانتی 70طور عمده  به
هی شیر را در سه هاي طولی ما) دامنه1996( دیوید

استان هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان 
متر و سانتی 70تا  19متر، سانتی 5/69تا  25ترتیب  به

متر اعالم کرده و بیان نمود که این  سانتی 85تا  30
تواند نسبت رشد بیشتر ماهی شیر در موضوع می

استان هرمزگان  سیستان و بلوچستان نسبت به بوشهر 
  باشد.

حداکثر و حداقل طول مشاهده  )1980ئولی (پا  
متر سانتی 22و  80ترتیب  شده در مطالعه خود را به

با پژوهش حاضر  این محققهاي گزارش نمود. یافته
  همسویی داشته است.

با بررسی پراکنش فراوانی طولی ماهی شیر در   
هاي محاسبه مطالعه حاضر و مناسب کردن آن با داده

این نتیجه  توان به، می1389تا  1381هاي  شده در سال
رسید که فراوانی طولی مشاهده شده در این تحقیق، 

هاي قبل مشاهده با فراوانی طولی ثبت شده طی سال
دلیل  تواند بههاي فوق مینشد. پراکنش نرمال در سال

بیشتر از ابزار صیادي مختلف مانند تورهاي استفاده 
اشد. ثبات اخیر ب لگوشگیر و ترال در طی چند سا

نسبی در میانگین و در دامنه طولی صید طی چند سال 
گونه در برداري بیش از حد ایناخیر، حاکی از بهره

 ،دلیري و همکاران( باشدهاي دریاي عمان نمیآب
2011(.   

با بررسی چشمه تورهاي  )1992( سینکلیر  
هاي بفیالمنت مورد استفاده در آمنوفیالمنت و مولتی

درصد این ادوات صید مربوط  98ن نمود، چابهار بیا
ها داراي نبه تورهاي مونوفیالمنت بوده که همگی آ

چشمه تور غیر استاندارد (چشمه استاندارد براي صید 
  باشند.متر است) میمیلی 140تا  120ماهی شیر 

مطالعات صورت گرفته برروي میزان بیوماس   
دهد کفزیان در خلیج فارس و دریاي عمان نشان می

هاي عمقی که میزان بیومس گونه شیرماهی بین الیه
از طرفی  ).1992 ،همکاران دادلی و(باشد متفاوت می

صید به ازاي واحد تالش در این تحقیق  میانگین میزان
محاسبه گردید که نسبت به  کیلوگرم بر ساعت 8/389

اولین و ) کمتر است. 1988( ماینز و هورلیتحقیق 
صید به ازاي  کمتر بودن میزانعلت  )2003( مالینن

را احتماال باید در اختالف  واحد تالش در تحقیق
لعه در منطقه و نیز تفاوت در عمق منطقه مورد مطا

  تحقیق حاضر جستجو کرد. 
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