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This study was to evaluate the effects of environmental factors 
(temperature and chlorophyll) on monthly and annual changes in catch per 
unit effort (CPUE) of Parastromateus niger from the Carangidae family 
using gillnet in the Oman sea (fishing ports of Pozm, Ramin and Brise) in 
Sistan and Baluchestan province. The catch of black Pomfret in Sistan and 
Baluchestan province was analyzed separately for discharge centers (Pozm, 
Ramin and Brise) and different months, from 1397-1392. Remote sensing 
data were used to evaluate the information of environmental factors 
(temperature and chlorophyll) during the mentioned years. The amount of 
fishing in three fishing areas in the years 97-92 was recorded from 0 to 
1346 tons, the highest amount was related to April 2015 in Pozm region. 
The maximum and minimum amount of catch per unit of effort in the years 
97-92 is related to Pazm region, which in 1994 was calculated as 0.730327 
kg per day and in 1997, 0.01 kg per day. Due to the non-normality of the 
data, Kruskal-Wallis test was used to analyze the data and Nemeny test was 
used to compare the means. The results of the analysis showed that a 
significant difference was observed between the catch in the effort unit of 
the three study areas, different years and months (P<0.05). According to 
the results of mean comparison, the amount of catch per unit of effort in 
Pozm and Ramin areas was not significantly different but was significantly 
different with Brise port. The amount of catch per unit of effort in 1993 
was significantly different from 1995 and 1996, while no significant 
difference was observed among other years. Using regression analysis 
method, the effect of environmental factors on the catch of black Pomfret 
was investigated and no relationship was observed among them. 
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 برداري و پرورش آبزیان بهرهنشریه 
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 ( CPUEتالش )ازای واحد  بررسی تأثیر عوامل محیطی بر میزان صید به

 ( Parastromateus niger, Black Pomfretماهیان حلوا سیاه )

 در سه منطقه صیادی )پزم، بریس و رمین( استان سیستان و بلوچستان
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  های کلیدی: واژه

 ، استان سیستان و بلوچستان

 تور گوشگیر، 

 دریای عمان، 

 ازای واحد تالش، صید به
Parastromateus niger  

 

کلروفیل( روی تغییرات ماهانه و دما و ارزیابی اثرات عوامل محیطی ) این بررسی با هدف

1ساالنه صید در واحد تالش
با استفاده از تور گوشگیر  3از خانواده گیش ماهیان 2سیاه ماهی حلوا 

های دریای عمان )بنادر صیادی پزم، رمین و بریس( استان سیستان و بلوچستان انجام در آب

خلیه )پزم، به تفکیک مراکز تسیاه در استان سیستان و بلوچستان میزان صید ماهی حلواشد. 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  1392-1397های مختلف، از سال ( و ماهرمین و بریس

های  های نامبرده از دادهمنظور بررسی اطالعات عوامل محیطی )دما وکلروفیل( طی سال به

 1346تا  0 از 92-97های  سنجش از دور استفاده شد. میزان صید در سه منطقه صیادی در سال

منطقه پزم بوده است.  1394ترین مقدار مربوط به فروردین سال  تن ثبت شده است که بیش

مربوط به منطقه پزم  92-97های ترین میزان صید به ازای واحد تالش سال ترین و کم بیش

کیلوگرم بر طاقه  01/0، 97کیلوگرم بر طاقه روز و در سال  730327/0، 94باشد که در سال  می

والیس جهت تجزیه و -ها، از آزمون کروسکال علت عدم نرمال بودن داده وز محاسبه شد. بهر

ها و از آزمون نمنی برای مقایسه میانگین استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد  تحلیل داده

های ها و ماه دار بین میزان صید در واحد تالش سه منطقه مورد مطالعه، سال که تفاوت معنی

                                                
1- Catch per unit effort 

2- Parastromateus niger 

3- Carangidae 
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(. طبق نتایج مقایسه میانگین، میزان صید در واحد تالش در >05/0Pختلف مشاهده شد )م

دار بود. مقدار  داری نداشت اما با بندر بریس دارای تفاوت معنی مناطق پزم و رمین تفاوت معنی

که  دار بود در حالی دارای تفاوت معنی 96و  95های  با سال 93صید در واحد تالش در سال 

 کارگیری روش تحلیل رگرسیون،  داری مشاهد نشد. با به ای دیگر تفاوت معنیهبین سال

ها مشاهده ای بین آنثیر عوامل محیطی بر میزان صید ماهی حلوا سیاه بررسی شد و رابطهأت

 نشد.
 

بررسی تأثیر عوامل محیطی بر (. 1400) حمیدرضا، کامیاب، رضا، عباسپور نادری، پرویز، زارع، سید یوسف، پیغمبری، پروانه، بابایی: استناد

( در سهه مططههه   Parastromateus niger, Black Pomfret( ماهیان حلوا سیاه )CPUEازای واحد تالش ) میزان صید به

 .27-41(، 4) 10، برداری و پرورش آبزیان بهرهنشریه . صیادی )پزم، بریس و رمین( استان سیستان و بلوچستان

                     DOI: 10.22069/japu.2021.19202.1591 
 

                       نویسطدگان. ©                       ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و مطابع طبیعی گرگان                  
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 مقدمه

 Parastromateusماهی حلوا سیاه با نام علمی 

niger خانواده گیش ماهیانهای مهم  یکی از گونه 

در اقصی  یباالی اقتصادیتجاری و  باشد که ارزش می

 ماهی حلوا سیاه در امتداد سواحل  .ن داردنقاط جها

های تروپیکال، دریایی و  با بسترهای گلی در آب

در ارتباط با جزایر مرجانی هستند  شور که معموالً لب

که این  (. با توجه به این1989شوند )رحمان،  یافت می

ها نیز  درموس است در مصبآمفی ماهی یک گونه

مناطق صید و تخلیه مهم  (.2004شود )راید،  یافت می

در استان سیستان و بلوچستان از شرق به غرب 

بهار، عبارتند از: گواتر، پسابندر، بریس، رمین، چا

تیس، کنارک، پزم، تنگ و گالک که از این مناطق سه 

ترین تخلیه ماهیان را  منطقه بریس، رمین و پزم بیش

با گوشگیر، ترال و  این گونه معموالً باشند. دارا می

 (.1997شود )کارپنتر و همکاران،  پرساین صید می

طور گسترده به عنوان ابزار انتخابی  تورهای گوشگیر به

صید  (.1996)بجورینسوی،  اند شناخته شدهو کارآمد 

با تور گوشگیر یک روش کم انرژی است که سوخت 

کند و به بسترهای صرف به دنبال کشیدن تور نمی

زند و بستر زیست آبزیان کفزی را صیادی آسیب نمی

توان برای های گوشگیر را میکند، تورنیز ویران نمی

چند روزه مورد  یک روزه یا 1انواع شناورهای گوشگیر

که صید یک روزه به لحاظ حفاظت  استفاده قرار داد

ریز و صید چند روزه از از منابع با کاهش صید دور

ماهیان نظر کاهش مصرف سوخت کارآمدترند، حلوا

)دوی و شوند های چند روزه صید میتوسط شناور

استان سیستان و  4این ماهی در  (.2017همکاران، 

شود  ، بوشهر و خوزستان صید میبلوچستان، هرمزگان

ترین میزان صید آن مربوط به استان سیستان و که بیش

استان از سال  4باشد. روند صید در هر بلوچستان می

)آمارنامه کشاورزی  رو به افزایش بوده است 96تا  92

                                                
1- Gillnetter 

صید به ازای واحد  تعیین میزان بنابراین(. 96و  92

 رسد. ظر میدر جهت صید پایدار ضروری به نتالش 

صید به ازای واحد به لحاظ نبود مطالعه در زمینه 

و نیز افزایش میزان صید آن در استان تالش این گونه 

های اخیر بررسی میزان در سالسیستان و بلوچستان 

نظر  هبه ازای واحد تالش این گونه ضروری ب صید

رسد. در بحث برآورد ارزیابی ذخایر صید به ازای می

 باشد ترین ورودی میعنوان مهم واحد تالش به

در صیادی و حفاظت منابع  (.2008)چن و همکاران، 

گیری ای واحد تالش یک اندازهزیستی صید به از

تغییرات آن  های هدف است کهمستقیم از گونهغیر

دهد، در مورد نظر را نشان می تغییرات واقعی گونه

های وابسته به صیادی به دلیل محاسبه آن از داده

تر نسبت به  نیاز به منابع کمتر و نیز  دسترسی راحت

یک روش  بنابراینشود های مستقل استفاده میادهد

 (.2011)اریسمن و همکاران، باشد تری میمناسب

های تحقیقاتی  دست آمده از گشت ههای ب اغلب داده

آوری  )مستقل از صیادی( اغلب پرهزینه هستند و جمع

کاهش و  (.2013همکاران، )وارد و ها دشوار است  آن

 دهندهواحد تالش نشان ثابت ماندن صید به ازای

2برداری بیش از حدبهره
از  3برداری پایدار و یا بهره 

ترین عوامل  شرایط محیطی از مهم باشد.ذخایر می

)میلر،  باشد ثر بر قابلیت صید منابع شیالتی میؤم

 ثیر تغییرات محیطی بر تمامیأبا توجه به ت (.2007

ثیرات أچنین تمراحل زندگی موجودات زنده و هم

مختلفی که روی رفتار و چرخه زندگی آبزیان ایجاد 

کند شامل تغییرات فیزیولوژیکی آبزیان )سازش می

آبزی با تغییر محیط(، تغییرات رفتاری )مهاجرت(، 

تغییرات جمعیتی )رشد، مرگ و میر، تولید مثل، 

یدات و عملکرد ریزی(، تغییرات اکوسیستم )تول تخم

تواند عاملی مهم جهت مطالعه روی شبکه غذایی( می

                                                
2- Overfishing 

3- MSY 
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(. با 1394میزان صید آبزیان باشد )رادفر و گرگین، 

توجه به نیاز صیادان برای شناسایی مکان تجمع 

ریزی، اطالعات تشخیص محل تور ماهیان جهت

که منطقه  ها با توجه به ایندست آمده از ماهواره به

دهد  االیی را تحت پوشش قرار میو تکرار ب گسترده

های داده شود.روشی کاربردی در شیالت محسوب می

ها در سنجش از دور مربوط به رنگ اقیانوس

ماهیگیری تجاری، حمل و نقل دریایی و استخراج 

توانند مورد استفاده قرار بگیرند، دمای سطح معدن می

یابی های محیطی مهم جهت مکاندریا یکی از پارامتر

کان ماهیان در صیادی است که توسط صیادان مورد م

ای گیرد که دمای سطح دریا، دماستفاده قرار می

پور و  )فضیلت باشدنزدیک به سطح اقیانوس می

 (.1396همکاران، 

 

 هامواد و روش

سیاه در اطالعات مربوط به میزان صید ماهی حلوا

بلوچستان به تفکیک مراکز تخلیه استان سیستان و 

های مختلف از سال ( و ماهرمین و بریس )پزم،

آوری از سازمان شیالت ایران جمع 1397-1392

 است. گردیده

دقیقه عرض شمالی  25درجه و  25پُزم تیاب در 

النهار  دقیقه از نصف 25درجه و  60از خط استوا و 

دقیقه  25درجه و  25گرینویچ، رمین در عرض شمالی 

النهار  قه از نصفدقی 75درجه و  60از خط استوا و 

 درجه و  25گرینویچ و بریس در عرض شمالی 

دقیقه از  25درجه و  61دقیقه از خط استوا و  25

 اند. النهار گرینویچ قرار گرفته نصف

 
 .نقشه منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 

ها اساس اطالعات اخذ شده از صیادان قایق بر

 30ها حدود  طاقه تور و لنج 20تا  10طور متوسط  هب

ی برا برند که در این مطالعه طاقه تور به دریا می 40تا 

طوری که به ها، میانگین آن محاسبه تالش صیادی

با توجه به ها تور و برای لنجطاقه  15ها برای قایق

برند دو برابر توری که به دریا میکه ارتفاع طاقه  این

  در نظر گرفته شد.، طاقه تور 70باشد، ها می قایق

بر اساس آمار اخذ شده از شیالت تورها از نخ شماره 

متر  میلی 95ها  ساخته شده و سایز چشمه آن 24

 200حدود قایقی  صورت کشیده است. هر طاقه تور به

 ارتفاع داردمتر  4/5 طول و (مترسانتی88/182)  یارد

  .باشدها میو ارتفاع تور لنج دو برابر تور قایق
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 .پژوهشمشخصات تور گوشگیر استفاده شده در  -1جدول 

 قایق و لنج مشخصات تور

 مترمیلی 95 اندازه چشمه تور )گره تا گره مقابل(

 متر 183 طول طناب فوقانی هر طاقه

 متر 183 تحتانی هر طاقه طول طناب

 پلی آمید هاجنس طناب

 210D.18، 210D.27 ،210D.36 شماره نخ تور گوشگیر

 تا( 30)در هر طاقه  SHE6 نوع بویه طول هر طاقه تور

 متر 9-7 عرض هر طاقه

 5/0 ضریب اویختگی

 200 تعداد چشمه در ارتفاع تور

 متر 183 طول هر طاقه تور )کل تور(

 

 محاسبه زیر  رابطهاز  ازای واحد تالش صید به

 :شد
 

(1                     )CPUE=
 میزان صید (کیلوگرم;)

(طاقه تور در روز) تالش صیادی
 

 

بار عملیات صید صید به ازای واحد تالش در هر

. (روزدر  تور حسب کیلوگرم بر واحد طاقه )بر

آرک  افزار عوامل محیطی با استفاده از نرمهای  داده

در ابتدا نرمال بودن  مورد بررسی قرار گرفت. 1مپ

-مقادیر صید به ازای واحد تالش با آزمون شاپیرو

ها، از ت نرمال نبودن دادهلع هبررسی شد. ب 2ویلک

برای تجزیه و تحلیل  3والیس -آزمون کروسکال

و بریس( و ها در سه منطقه صیادی )پزم، رمین  داده

های مختلف صید و از آزمون  ( و ماه92-97ها ) سال

های  نمنی برای مقایسه میانگین بین مناطق و زمان

ثیر عوامل أمختلف صید استفاده شد. جهت بررسی ت

محیطی بر صید به ازای واحد تالش، رگرسیون خطی 

ها از  هکار گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داد هساده ب

                                                
1- ArcMap 

2- Shapiro-Wilk  

3- Kruskal-Wallis  

اکسل  ها از نرم افزاربرای رسم نمودار و آر افزار نرم

 استفاده شد. 2016

 

 نتایج

، یک پیک صید 1392در سال  2کل طبق ش

تن در مردادماه در منطقه بریس مشاهده  194میزان  به

میزان صید در بهمن ماه ترین ، بیش1393در سال شد. 

 1394در سال تن بوده است.  75ه پزم به میزان منطق

تن بوده که  1346فروردین در پزم میزان صید در 

های  تر از میزان صید در ماه طور چشمگیری بیش هب

های دیگر  ماکزیمم صید در ماه دیگر بوده است.

تن مربوط به منطقه پزم بوده است، که  236میزان  به

در سال  باشد. درصد میزان صید در فروردین می 17

ط به ماه مربوترین میزان صید در فروردینبیش 1395

 1396در سال  تن بوده است. 172منطقه پزم به میزان 

ترین میزان صید در فروردین و در رمین صورت  بیش

 7که میزان صید در این منطقه  طوری هگرفته است ب

برابر میزان صید  3برابر میزان صید در منطقه بریس و 

ترین  ، بیش1397در منطقه پزم بوده است. در سال 

 است. ین صورت گرفتهصید در دی و در رم
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 . 1397تا  1392های  روند میزان صید ماهانه حلوا سیاه در سه مرکز تخلیه بریس، رمین و پزم در سال -2 شکل

 

صید به ازای واحد تالش به تفکیک میانگین 

آورده  2در جدول  92-97های منطقه صیادی طی سال

شده است. میانگین میزان صید در واحد تالش در 

در منطقه پزم از  102/0تا  0272/0منطقه بریس از 

 234/0تا  0173/0و در منطقه رمین از  730/0تا  01/0

ترین میانگین میزان  کلی کم طور متغیر بوده است. به

 1397صید در واحد تالش مربوط به منطقه پزم سال 

بوده  1394ترین آن مربوط به منطقه پزم سال  و بیش

ترین میانگین ترین و کمبیش 3با توجه به شکل  است.

تن و رمین با  6416/48به پزم با  92صید در سال 

تن و  2124/21به پزم با  93تن، در سال  20617/8

 595/172به پزم با  94تن, در سال  55583/3رمین با 
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به پزم با  95ال تن، در س 71192/8تن و بریس با

به  96تن، در سال  6692/22تن و بریس با  0123/35

تن و در  3022/11تن و بریس با  9338/42رمین با 

 6803/12تن و بریس با  8135/42به رمین با  97سال 

 تن تعلق دارد.

 
 .92-97های  در سه منطقه صیادی )بریس، پزم و رمین( طی سال CPUEمیانگین  -2 جدول

 رمین پزم بریس سال/منطقه

92 102216/0  169567/0  037517/0  

93 029122/0 082346/0 017264/0 

94 027172/0  730327/0 056844/0  

95 072101/0 142869/0 14895/0 

96 036809/0 125518/0 224632/0 

97 042295/0 01/0 233998/0 

 

 
 . 92-97های  سال سه منطقه صیادی در سیاه در ماهی حلوا )تن( ماهانه صید میانگین نمودار کل -3شکل 

 

یزان صید در واحد تالش ماهی م برای مقایسه

 های مختلف  سیاه در سه منطقه صیادی، سالحلوا

والیس -کروسکال های مختلف از آزمون و ماه 97-92

دار بین میزان  بر این اساس تفاوت معنیاستفاده شد. 

ها و  صید در واحد تالش سه منطقه مورد مطالعه، سال

(. میزان صید 2های مختلف مشاهده شد )جدول  ماه

در واحد تالش در مناطق پزم و رمین تفاوت 

این دو منطقه با بندر  CPUEداری نداشت اما  معنی

طبق (. 3 جدولدار بود ) تفاوت معنیدارای بریس 

است، مقدار  نشان داده شده 4اطالعاتی که در جدول 

 96و  95های با سال 93صید در واحد تالش در سال 

باشد در حالی که بین دار می دارای تفاوت معنی

 های دیگر تفاوت معنی داری مشاهد نشد. سال
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 .سیاه در استان سیستان و بلوچستانماهی حلواCPUE والیس میزان  -یج آزمون کروسکالنتا -3 جدول

 عامل مقدار کای اسکوئر درجه آزادی Pمقدار 

 منطقه 32/13 2 0012/0

 سال 79/21 5 0057/0

 ماه 91/20 11 034/0

 

 .و بلوچستان صیادی استان سیستانسیاه در سه منطقه  حلوا  CPUEمقایسه میانگین میزان -4 جدول

داری حروف معنی  منطقه ()فاصله اطمینان میانگین 

a (099/0-166/0 )133/0 پزم 

a (087/0-152/0 )119/0 رمین 

b (018/0-084/0 )051/0 بریس 

 

 .92-97های  حلواسیاه در سال CPUEمقایسه میانگین میزان  -5 جدول

 سال (فاصله اطمینان) میانگین داری حروف معنی

ab (056/0-149/0 )103/0 92 

b (003/0-089/0- )43/0 93 

ab (069/0-163/0 )116/0 94 

a (075/0-167/0 )121/0 95 

a (083/0-175/0 )129/0 96 

ab (049/0-142/0 )095/0 97 

 

 .های مختلف حلواسیاه در طول ماه CPUEمقایسه میانگین میزان  -6جدول 

 ماه اطمینان()فاصله  میانگین داریحروف معنی

A (3742/0-1105/0 )2424/0 فروردین 

B (1373/0-0350/0 )0862/0 اردیبهشت 

B (0832/0-0289/0 )0560/0 خرداد 

B (0943/0-198/0 )0570/0 تیر 

B (1595/0-0227/0 )0911/0 مرداد 

B (2655/0-0446/0 )1551/0 شهریور 

B (2752/0-0456/0 )1604/0 مهر 

B (1150/0-0308/0) 0729/0 آبان 

B (0591/0-0220/0 )0405/0 آذر 

B (1556/0-0263/0 )0910/0 دی 

B (1329/0-0331/0 )0830/0 بهمن 

B (1555/0-0201/0 )0878/0 اسفند 



 1400، زمستان 4، شماره 10برداري و پرورش آبزیان، دوره  بهرهنشریه 

 

36 

هیستوگرام مقادیر صید به ازای واحد تالش ماهی 

سیاه با و بدون در نظر گرفتن مقدار ماکزیمم در حلوا

است با توجه به این شکل نمودار  ارائه شده 4شکل 

توزیع فراوانی با در نظر گرفتن مقدار ماکزیمم، 

ترین صید به ازای واحد تالش مناطق مورد  بیش

باشد و می 0-5/0درصد مقادیر در محدوده  96مطالعه 

صید  ترینم بیشبدون در نظر گرفتن مقدار ماکزیم

درصد مقادیر بین  70ازای واحد تالش مناطق،  به

ها، مقادیر صید درصد از داده 4 باشد ومی 1/0-0

ترین داشتند. بیش 4/0تر از ازای واحد تالش کم به

کیلوگرم  5/5مقدار صید به ازای واحد تالش به میزان 

 در منطقه پزم مشاهده شد.بر طاقه تور در روز 
 

  
 .ها با در نظر نگرفتن مقدار ماکزیمم )نمودار راست( ها )نمودار چپ( و توزیع فراوانی داده کل دادهCPUE توزیع فراوانی  -4 شکل

 

با و بدون  پراکنش نقاط با کلروفیل، 5در شکل 

درنظرگرفتن مقدارماکزیمم نشان داده شده است. با 

کلروفیل  درنظرگرفتن مقدار ماکزیمم، باالترین مقدار

ترین مقدارصید به ازای واحد تالش که بیش مربوط به

ترین باشد و در بیشهمان نقطه ماکزیمم است می

تر  صید به ازای واحد تالش مناطق، مقادیرمختلف کم

نقطه ماکزیمم مشاهده شد و بدون در نظر کلروفیل  از

رین صید به ازای واحد ت گرفتن مقدار ماکزیمم بیش

، در مقادیر مختلف کلروفیل و فاقد تالش مناطق

باشد، بنابراین بین پارامتر کلروفیل و ارتباط خاص می

 میزان صید به ازای واحد تالش ارتباطی مشاهده نشد.

 

  
 . با کلروفیل با و بدون در نظر گرفتن مقدار ماکزیممCPUE پراکنش نقاط  -5 شکل
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و با در نظر گرفتن مقدار  6با توجه به شکل 

ترین مقدار صید به ازای واحد ماکزیمم، این نقطه بیش

رنج دما خاص نشان داد اما سایر تالش را در یک 

ترین تعداد را نقاط صید به ازای واحد تالش که بیش

این دما نیز  تر و باالتر از باشند در دمای پاییندارا می

مشاهده شدند. بدون در نظر گرفتن مقدار ماکزیمم 

دماهای  ترین صید به ازای واحد تالش در بیش

حد تالش مختلف مشاهده شد و نقاط صید به ازای وا

یکسان هم در دمای پایین و هم در دمای باال دیده شد 

طبق توضیحات بیان شده، بین پارامتر دما و  بنابراین

 صید به ازای واحد تالش ارتباطی مشاهده نشد.

 

  
 .با درجه حرارت با و بدون در نظر گرفتن مقدار ماکزیمم cpueپراکنش نقاط  -6 شکل

 

دست آمده  به P با توجه به مقادیر 7طبق جدول 

بین کلروفیل و درجه حرارت مشاهده نشد  ای رابطه

r)ضریب تبیین )
 (.004/0( تعدیل شده: 2

 
 .(بدون در نظر گرفتن مقدار ماکزیمم)تجزیه رگرسیون رابطه صید به ازای واحد تالش با کلروفیل و درجه حرارت  -7جدول 

 pمقدار  tمقدار  خطای معیار برآورد 

 955/0 056/0 2138/0 0120/0 عرض از مبداء

 476/0 -714/0 0505/0 -0361/0 کلروفیل

 718/0 361/0 0077/0 0027/0 درجه حرارت

 398/0 848/0 0019/0 0016/0 متقابلاثر 

 

 بحث

وسیله  بهکه باشد میآماری  بهنیاز  ای هر جامعهدر 

مورد نسبت به گذشته را  حال وضعیت بتوان آن

بینی انجام  داد و در رابطه با آینده پیشبررسی قرار 

و پایدار صیادی ها در نحوه مدیریت . این بررسیداد

و بهبود صید دارای اهمیت  برداشت از ذخایر ماندن

 شیالتی،باشد و امروزه مدیریت پایدار می بسیار

که جنبه زیستی و غیر زیستی را  باشدمی مدیریتی

های مختلف در این مطالعه طی سال مدنظر قرار دهد.

چنین ترین صید منطقه و هممیزان بیش 1392-1397
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نیز فصل ماکزیمم صید متفاوت های اوج صید و ماه

توان گفت که طی ه طور کلی میاست اما ب بوده

های سال منطقه پزم در اکثر ماه 1392-1395های  سال

تر  ها صید بریس بیشجز استثنائاتی که در بعضی ماه هب

ترین مقدار صید را به خود اختصاص بیش اًبود تقریب

منطقه میزان صید  1396-1397های  داد. اما در سال

است و  رمین نسبت به صید پزم پیشی گرفته

های سال به  هدر اکثر ما ترین میزان صید را تقریباً بیش

که هنوز هم در  است در حالی خود اختصاص داده

منطقه  1397خرداد و بهمن( در سال ها ) بعضی ماه

ترین میزان پزم هنوز جایگاه خود را حفظ کرد و بیش

ها و در طی سال ریس تقریباًصید را دارا بود. منطقه ب

های مطالعه شده معموال نسبت به دو منطقه دیگر ماه

تری داشته است البته در این رابطه نیز صید کم

 ها در سال های ابتدایی استثنائاتی در بعضی ماه

وجود داشت. در بررسی  1392-1393مطالعه یعنی 

صید در  1380( در سال 1383مطلق و همکاران ) تقوی

زم گزارش شده است. در بررسی تر از پن بیشرمی

( مناطق زیستی مهم این گونه 1388خانی )محمد

 روبروی خور گالک، گوردیم و دماغه پزم بیان شده

ترین میزان صید مربوط که بیشاست. در رابطه با این

که پیک صید هم در  به چه فصلی است با توجه به این

ر وجود داشت زمستان و هم در تابستان و هم در بها

به طور قطع فصل خاصی مطرح نیست اما در سال 

پیک صید  1393پیک صید در بهار و در سال  1392

پیک صید در بهار  1394-1396در زمستان و در سال 

باشد هم پیک صید مربوط به زمستان می 1397و سال 

و پیک صیدی در فصل پاییز مشاهده نشد، که با 

ترین ر فصل پاییز کم( که د1388خانی )بررسی محمد

است  بیوماس را در بین فصول مختلف گزارش نموده

وضعیت  های مطابقت دارد. با توجه به گزارش

های مورد های مختلف طی سال هترین صید در ما بیش

 1392طوری که در سال مطالعه متفاوت بود به

در بهمن و  1393ترین صید در مرداد و در سال  بیش

 1397فروردین و در سال  در 1394-1396در سال 

با توجه به بررسی  نیز در دی ماه مشاهده شد.

( مبنی بر حضور 1388( و )1375خانی )محمد

سیاه در فصل تابستان در نقاط کم های بزرگ حلوا گله

ریزی ماهی حلوا سیاه  ( و زمان تخممتر 20-10عمق )

در دریای عمان و حوزه شمالی و جنوبی خلیج 

 های سال به غیر از دی ماه اتفاق ماهفارس، که در همه 

ریزی در فصل تابستان و تیر  افتد ولی اوج تخم می

( که یک 1391باشد و نیز مطالعه آژیر و همکاران ) می

 ه ماالنی از اسفندماه تا آذرریزی طو دوره تخم

اه مشخص شده که دارای دو اوج سیبرای ماهی حلوا

عیف در ریزی شامل اوج قوی در مرداد و اوج ض تخم

توان صید در فصول مختلف و اسفند ماه می باشد می

طور توجیه کرد و آن را به فصل های مختلف را اینماه

سیاه نسبت داد. ای ماهی حلواریزی و حضور گلهتخم

( میزان صید کل )کیلوگرم( 1386طبق بررسی آژیر )

 به میزان  80تا سال  76سیاه از سال ماهی حلوا

 های  است. طی سال داشتهدرصد افزایش  82

کاهش  درصد 5/11( میزان صید کل 1381-1380)

 80سال  تا 76( از سال 1386در بررسی آژیر )یافت. 

کیلوگرم/ طاقه در روز( صید به ازای واحد تالش )

های  است. طی سال درصد افزایش داشته 176

درصد  5/10( صید به ازای واحد تالش 1380-1381)

آژیر و  در مطالعه چنین است و هم کاهش داشته

برداری ماهی  ( افزایش سطح بهره1391همکاران )

برداری  فزایش سطح بهرهااست و  سیاه بیان شده حلوا

سیاه در دریای عمان استان سیستان و  ماهی حلوا

بلوچستان را بیان نمود. در این مطالعه عوامل محیطی 

ثیری روی صید به ازای واحد تالش أدما و کلروفیل ت

ذخیره  (.2017)دوی و همکاران، در بررسی  نداشتند.

ماهی حلوای اقیانوس آرام در کل صید دریایی ستپتی 

کاهش  2015% در سال 20به  1987% در سال 30از 
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یافته است دلیل اصلی این امر می تواند به استفاده از 

تر و افزایش صید حلوای  اندازه چشمه کوچک

سال اخیر نسبت داده  اقیانوس آرام نابالغ در طی چند

شود. برآورد صید حلوا ماهیان در ستپتی در طول 

 1764توسط تور گوشگیر ماهی حلوا  2014-2015

درصد صید را  4سیاه تن بود که میزان صید حلوا

شامل میشد، صید حلوا ماهی در تور گوشگیر حلوا از 

توجهی به  عمدتاً به دلیل بی 2014آگوست تا دسامبر 

 صید دریایی غالب بود. در بررسی زمان ممنوعیت

های  بیان شد که صید آب( 2017)ممون و همکاران، 

در این بررسی  باشد. پاکستان در شرایط پایدار نمی

 های با سال 93مقدار صید در واحد تالش در سال 

باشد در حالی که دار می دارای تفاوت معنی 96و  95

در داری مشاهد نشد.  های دیگر تفاوت معنیبین سال

( همبستگی کمی بین 1393بررسی امیری و همکاران )

میانگین ماهانه دمای هوا و میانگین صید ماهی کیلکا 

در دریای خزر بیان شده اما با افزایش دمای هوا در 

 است. در مطالعه هتابستان صید کیلکا افزایش داشت

دار شوری سطح  اثر معنی( 2015)گونی و همکاران، 

وی صید به ازای واحد تالش آلباکورهای جوان آب ر

این مطالعه  در اقیانوس هند گزارش شده است. در

زمان شوری و عرض جغرافیایی با دو الگوی  هم ثیرأت

های اقیانوسی انطباق دارد. اولین مدل رایج مکان

های جغرافیایی پایین  شوری باال در عرض بیانگر

دل در ارتبط با دلیل افزایش تبخیر است و دومین م به

عمق در مناطق فالت قاره است که نسبت به دریاهای 

)ایچی و  آزاد دارای شوری کم تری است. در بررسی

است که روند کاهشی  بیان شده (2017همکاران، 

برداری باال از  منفی ذخایر ماهی حلوا به دلیل بهره

ریزی و نوزادگاهی این ماهی و مستقل از مناطق تخم

باشد و ارتباطی با این آب و هوایی می تغییرات رژیم

رینکو نو همکاران، -مطالعه )مارتینز در موضوع ندارد.

فراوانی ساردین اقیانوس آرام پراکنش و  (2019

ثیر هر دو عامل تغییرات طبیعی آب و هوایی و أت تحت

نشان داد که  پژوهشنتایج این  .ر داردبرداری قرا بهره

ام، درجه حرارت وضعیت گردش آب در اقیانوس آر

ثرترین ؤسطحی آب و تولیدات اولیه آب اقیانوس از م

نواحی  عوامل در تغییرات میزان صید ساردین در

بررسی )چن و شمال شرق اقیانوس آرام هستند. در 

های نابالغ متغیرهای برای آلباکور (2005همکاران، 

غلظت کلروفیل سطح و برای دمای سطح دریا، 

توجه  تر قابل رهای محیطی بیشهای بالغ متغیآلباکور

بینی صید به ازای واحد تالش بین مراحل  بود. پیش

تنها دمای  .ریزی متفاوت بود ریزی و تخم بدون تخم

ریزی مهم بود اما چهار  سطح برای مرحله بدون تخم

متر، سطح شوری و  100متغیر دیگر، دما در عمق 

متر برای مرحله  200ه در عمق اکسیژن حل شد

 ریزی مفید بودند. تخم
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