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ABSTRACT
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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چکیده
این بررسی با هدف ارزیابی اثرات عوامل محیطی (دما و کلروفیل) روی تغییرات ماهانه و
2

1

3

ساالنه صید در واحد تالش ماهی حلواسیاه از خانواده گیش ماهیان با استفاده از تور گوشگیر
در آب های دریای عمان (بنادر صیادی پزم ،رمین و بریس) استان سیستان و بلوچستان انجام

تاریخ دریافت1400/02/12 :

شد .میزان صید ماهی حلواسیاه در استان سیستان و بلوچستان به تفکیک مراکز تخلیه (پزم،

تاریخ ویرایش1400/03/14 :

رمین و بریس) و ماههای مختلف ،از سال  1392-1397مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

تاریخ پذیرش1400/03/17 :

بهمنظور بررسی اطالعات عوامل محیطی (دما وکلروفیل) طی سالهای نامبرده از دادههای
سنجش از دور استفاده شد .میزان صید در سه منطقه صیادی در سالهای  92- 97از  0تا 1346

واژههای کلیدی:

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

استان سیستان و بلوچستان،

بیشترین و کم ترین میزان صید به ازای واحد تالش سالهای  92-97مربوط به منطقه پزم

تور گوشگیر،

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

دریای عمان،

روز محاسبه شد .بهعلت عدم نرمال بودن دادهها ،از آزمون کروسکال-والیس جهت تجزیه و

صید بهازای واحد تالش،

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

Parastromateus niger

که تفاوت معنی دار بین میزان صید در واحد تالش سه منطقه مورد مطالعه ،سالها و ماههای
1- Catch per unit effort
2- Parastromateus niger
3- Carangidae
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مختلف مشاهده شد ( .) P<0/05طبق نتایج مقایسه میانگین ،میزان صید در واحد تالش در
مناطق پزم و رمین تفاوت معنیداری نداشت اما با بندر بریس دارای تفاوت معنیدار بود .مقدار
صید در واحد تالش در سال  93با سالهای  95و  96دارای تفاوت معنیدار بود در حالیکه
بین سالهای دیگر تفاوت معنیداری مشاهد نشد .با بهکارگیری روش تحلیل رگرسیون،
تأثیر عوامل محیطی بر میزان صید ماهی حلوا سیاه بررسی شد و رابطهای بین آنها مشاهده
نشد.
استناد :بابایی ،پروانه ،پیغمبری ،سید یوسف ،زارع ،پرویز ،عباسپور نادری ،رضا ،کامیاب ،حمیدرضا ( .)1400بررسی تأثیر عوامل محیطی بر
میزان صید بهازای واحد تالش ( )CPUEماهیان حلوا سیاه ( )Parastromateus niger, Black Pomfretدر سهه مططههه
صیادی (پزم ،بریس و رمین) استان سیستان و بلوچستان .نشریه بهرهبرداری و پرورش آبزیان.27-41 ،)4( 10 ،
DOI: 10.22069/japu.2021.19202.1591

© نویسطدگان.
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مقدمه
ماهی حلوا سیاه با نام علمی Parastromateus

تالش در جهت صید پایدار ضروری به نظر میرسد.

 nigerیکی از گونههای مهم خانواده گیش ماهیان

به لحاظ نبود مطالعه در زمینه صید به ازای واحد

میباشد که ارزش تجاری و اقتصادی باالیی در اقصی

تالش این گونه و نیز افزایش میزان صید آن در استان

نقاط جهان دارد .ماهی حلوا سیاه در امتداد سواحل

سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر بررسی میزان

با بسترهای گلی در آبهای تروپیکال ،دریایی و

صید به ازای واحد تالش این گونه ضروری بهنظر

لبشور که معموالً در ارتباط با جزایر مرجانی هستند

میرسد .در بحث برآورد ارزیابی ذخایر صید به ازای

یافت میشوند (رحمان .)1989 ،با توجه به اینکه این

واحد تالش به عنوان مهمترین ورودی میباشد

ماهی یک گونه آمفیدرموس است در مصبها نیز

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

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

زیستی صید به ازای واحد تالش یک اندازهگیری

در استان سیستان و بلوچستان از شرق به غرب

غیرمستقیم از گونههای هدف است که تغییرات آن

عبارتند از :گواتر ،پسابندر ،بریس ،رمین ،چابهار،

تغییرات واقعی گونه مورد نظر را نشان میدهد ،در

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

محاسبه آن از دادههای وابسته به صیادی به دلیل

منطقه بریس ،رمین و پزم بیشترین تخلیه ماهیان را

دسترسی راحتتر و نیز نیاز به منابع کمتر نسبت به

دارا میباشند .این گونه معموالً با گوشگیر ،ترال و

دادههای مستقل استفاده میشود بنابراین یک روش

پرساین صید میشود (کارپنتر و همکاران.)1997 ،

مناسبتری میباشد (اریسمن و همکاران.)2011 ،

تورهای گوشگیر بهطور گسترده به عنوان ابزار انتخابی

اغلب دادههای بهدست آمده از گشتهای تحقیقاتی

و کارآمد شناخته شدهاند (بجورینسوی .)1996 ،صید

(مستقل از صیادی) اغلب پرهزینه هستند و جمعآوری

با تور گوشگیر یک روش کم انرژی است که سوخت

آنها دشوار است (وارد و همکاران .)2013 ،کاهش و

صرف به دنبال کشیدن تور نمیکند و به بسترهای

ثابت ماندن صید به ازای واحد تالش نشاندهنده

صیادی آسیب نمیزند و بستر زیست آبزیان کفزی را

بهرهبرداری بیش از حد 2و یا بهرهبرداری پایدار 3از

نیز ویران نمیکند ،تورهای گوشگیر را میتوان برای

ذخایر میباشد .شرایط محیطی از مهمترین عوامل

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

انواع شناورهای گوشگیر 1یک روزه یا چند روزه مورد

مؤثر بر قابلیت صید منابع شیالتی میباشد (میلر،

استفاده قرار داد که صید یک روزه به لحاظ حفاظت

 .)2007با توجه به تأثیر تغییرات محیطی بر تمامی

از منابع با کاهش صید دورریز و صید چند روزه از

مراحل زندگی موجودات زنده و همچنین تأثیرات

نظر کاهش مصرف سوخت کارآمدترند ،حلواماهیان

مختلفی که روی رفتار و چرخه زندگی آبزیان ایجاد

توسط شناورهای چند روزه صید میشوند (دوی و

میکند شامل تغییرات فیزیولوژیکی آبزیان (سازش

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

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

بلوچستان ،هرمزگان ،بوشهر و خوزستان صید میشود

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

که بیشترین میزان صید آن مربوط به استان سیستان و

تخمریزی) ،تغییرات اکوسیستم (تولیدات و عملکرد

بلوچستان میباشد .روند صید در هر  4استان از سال

شبکه غذایی) میتواند عاملی مهم جهت مطالعه روی

 92تا  96رو به افزایش بوده است (آمارنامه کشاورزی
2- Overfishing
3- MSY

1- Gillnetter
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میزان صید آبزیان باشد (رادفر و گرگین .)1394 ،با

مواد و روشها
اطالعات مربوط به میزان صید ماهی حلواسیاه در

ماهیان جهت تشخیص محل تورریزی ،اطالعات

استان سیستان و بلوچستان به تفکیک مراکز تخلیه

بهدست آمده از ماهوارهها با توجه به اینکه منطقه

(پزم ،رمین و بریس) و ماههای مختلف از سال

گسترده و تکرار باالیی را تحت پوشش قرار میدهد

 1392-1397از سازمان شیالت ایران جمعآوری

روشی کاربردی در شیالت محسوب میشود .دادههای

گردیدهاست.

توجه به نیاز صیادان برای شناسایی مکان تجمع

سنجش از دور مربوط به رنگ اقیانوسها در

پُزم تیاب در  25درجه و  25دقیقه عرض شمالی

ماهیگیری تجاری ،حمل و نقل دریایی و استخراج

از خط استوا و  60درجه و  25دقیقه از نصفالنهار

معدن میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند ،دمای سطح

گرینویچ ،رمین در عرض شمالی  25درجه و  25دقیقه

دریا یکی از پارامترهای محیطی مهم جهت مکانیابی

از خط استوا و  60درجه و  75دقیقه از نصفالنهار

م کان ماهیان در صیادی است که توسط صیادان مورد

گرینویچ و بریس در عرض شمالی  25درجه و

استفاده قرار میگیرد که دمای سطح دریا ،دمای

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

نزدیک به سطح اقیانوس میباشد (فضیلتپور و

نصفالنهار گرینویچ قرار گرفتهاند.

همکاران.)1396 ،

شکل  -1نقشه منطقه مورد مطالعه.

بر اساس اطالعات اخذ شده از صیادان قایقها

قایقها میباشد 70 ،طاقه تور ،در نظر گرفته شد.

بهطور متوسط  10تا  20طاقه تور و لنجها حدود 30

بر اساس آمار اخذ شده از شیالت تورها از نخ شماره

تا  40طاقه تور به دریا میبرند که در این مطالعه برای

 24ساخته شده و سایز چشمه آنها  95میلیمتر

محاسبه تالش صیادی میانگین آنها ،به طوری که

بهصورت کشیده است .هر طاقه تور قایقی حدود 200

برای قایقها  15طاقه تور و برای لنجها با توجه به

یارد ( 182/88سانتیمتر) طول و  5/4متر ارتفاع دارد

اینکه ارتفاع طاقه توری که به دریا میبرند دو برابر

و ارتفاع تور لنج دو برابر تور قایقها میباشد.
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جدول  -1مشخصات تور گوشگیر استفاده شده در پژوهش.
مشخصات تور

قایق و لنج

اندازه چشمه تور (گره تا گره مقابل)

 95میلیمتر

طول طناب فوقانی هر طاقه

 183متر

طول طناب تحتانی هر طاقه

 183متر

جنس طنابها

پلی آمید

شماره نخ تور گوشگیر

210D.36 ،210D.27 ،210D.18

نوع بویه طول هر طاقه تور

( SHE6در هر طاقه  30تا)

عرض هر طاقه

 9-7متر

ضریب اویختگی

0/5

تعداد چشمه در ارتفاع تور

200

طول هر طاقه تور (کل تور)

 183متر

نرمافزار آر و برای رسم نمودارها از نرم افزار اکسل

صید بهازای واحد تالش از رابطه زیر محاسبه
شد:
()1

 2016استفاده شد.
میزان صید )کیلوگرم;(

)طاقه تور در روز( تالش صیادی

نتایج
طبق شکل  2در سال  ،1392یک پیک صید

=CPUE

بهمیزان  194تن در مردادماه در منطقه بریس مشاهده

صید به ازای واحد تالش در هربار عملیات صید

شد .در سال  ،1393بیشترین میزان صید در بهمن ماه

(بر حسب کیلوگرم بر واحد طاقه تور در روز).

منطقه پزم به میزان  75تن بوده است .در سال 1394

دادههای عوامل محیطی با استفاده از نرمافزار آرک

میزان صید در فروردین در پزم  1346تن بوده که

مپ 1مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدا نرمال بودن

بهطور چشمگیری بیشتر از میزان صید در ماههای

مقادیر صید به ازای واحد تالش با آزمون شاپیرو-

دیگر بوده است .ماکزیمم صید در ماههای دیگر

ویلک 2بررسی شد .بهعلت نرمال نبودن دادهها ،از

بهمیزان  236تن مربوط به منطقه پزم بوده است ،که

آزمون کروسکال -والیس 3برای تجزیه و تحلیل

 17درصد میزان صید در فروردین میباشد .در سال

دادهها در سه منطقه صیادی (پزم ،رمین و بریس) و

 1395بیشترین میزان صید در فروردینماه مربوط به

سالها ( )92-97و ماههای مختلف صید و از آزمون

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

نمنی برای مقایسه میانگین بین مناطق و زمانهای

بیشترین میزان صید در فروردین و در رمین صورت

مختلف صید استفاده شد .جهت بررسی تأثیر عوامل

گرفته است بهطوریکه میزان صید در این منطقه 7

محیطی بر صید به ازای واحد تالش ،رگرسیون خطی

برابر میزان صید در منطقه بریس و  3برابر میزان صید

ساده بهکار گرفته شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از

در منطقه پزم بوده است .در سال  ،1397بیشترین
صید در دی و در رمین صورت گرفته است.

1- ArcMap
2- Shapiro-Wilk
3- Kruskal-Wallis
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شکل  -2روند میزان صید ماهانه حلوا سیاه در سه مرکز تخلیه بریس ،رمین و پزم در سالهای  1392تا .1397

میانگین صید به ازای واحد تالش به تفکیک

صید در واحد تالش مربوط به منطقه پزم سال 1397

منطقه صیادی طی سالهای  92-97در جدول  2آورده

و بیشترین آن مربوط به منطقه پزم سال  1394بوده

شده است .میانگین میزان صید در واحد تالش در

است .با توجه به شکل  3بیشترین و کمترین میانگین

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

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

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

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

متغیر بوده است .بهطورکلی کمترین میانگین میزان

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

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

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

تن تعلق دارد.

رمین با  42/9338تن و بریس با  11/3022تن و در
جدول  -2میانگین  CPUEدر سه منطقه صیادی (بریس ،پزم و رمین) طی سالهای .92-97
سال/منطقه

بریس

پزم

رمین

92

0/102216

0/169567

0/037517

93

0/029122

0/082346

0/017264

94

0/027172

0/730327

0/056844

95

0/072101

0/142869

0/14895

96

0/036809

0/125518

0/224632

97

0/042295

0/01

0/233998

شکل  -3نمودار کل میانگین صید ماهانه (تن) ماهی حلواسیاه در سه منطقه صیادی در سالهای .92-97

برای مقایسه میزان صید در واحد تالش ماهی

معنیداری نداشت اما  CPUEاین دو منطقه با بندر

حلواسیاه در سه منطقه صیادی ،سالهای مختلف

بریس دارای تفاوت معنیدار بود (جدول  .)3طبق

 92-97و ماههای مختلف از آزمون کروسکال-والیس

اطالعاتی که در جدول  4نشان داده شده است ،مقدار

استفاده شد .بر این اساس تفاوت معنیدار بین میزان

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

صید در واحد تالش سه منطقه مورد مطالعه ،سالها و

دارای تفاوت معنیدار میباشد در حالی که بین

ماههای مختلف مشاهده شد (جدول  .)2میزان صید

سالهای دیگر تفاوت معنی داری مشاهد نشد.

در واحد تالش در مناطق پزم و رمین تفاوت
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جدول  -3نتایج آزمون کروسکال -والیس میزان  CPUEماهی حلواسیاه در استان سیستان و بلوچستان.
مقدار P

درجه آزادی

مقدار کای اسکوئر

عامل

0/0012

2

13/32

منطقه

0/0057

5

21/79

سال

0/034

11

20/91

ماه

جدول  -4مقایسه میانگین میزان  CPUEحلواسیاه در سه منطقه صیادی استان سیستان و بلوچستان.
حروف معنیداری

میانگین (فاصله اطمینان)

منطقه

a

(0/133 )0/166-0/099

پزم

a

(0/119 )0/152-0/087

رمین

b

(0/051 )0/084-0/018

بریس

جدول  -5مقایسه میانگین میزان  CPUEحلواسیاه در سالهای .92-97
حروف معنیداری

میانگین (فاصله اطمینان)

سال

ab

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

92

b

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

93

ab

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

94

a

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

95

a

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

96

ab

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

97

جدول  -6مقایسه میانگین میزان  CPUEحلواسیاه در طول ماههای مختلف.
حروف معنیداری

میانگین (فاصله اطمینان)

ماه

A

(0/2424 )0/1105-0/3742

فروردین

B

(0/0862 )0/0350-0/1373

اردیبهشت

B

(0/0560 )0/0289-0/0832

خرداد

B

(0/0570 )0/198-0/0943

تیر

B

(0/0911 )0/0227-0/1595

مرداد

B

(0/1551 )0/0446-0/2655

شهریور

B

(0/1604 )0/0456-0/2752

مهر

B

(0/0729 )0/0308-0/1150

آبان

B

(0/0405 )0/0220-0/0591

آذر

B

(0/0910 )0/0263-0/1556

دی

B

(0/0830 )0/0331-0/1329

بهمن

B

(0/0878 )0/0201-0/1555

اسفند
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هیستوگرام مقادیر صید به ازای واحد تالش ماهی

بدون در نظر گرفتن مقدار ماکزیمم بیشترین صید

حلوا سیاه با و بدون در نظر گرفتن مقدار ماکزیمم در

بهازای واحد تالش مناطق 70 ،درصد مقادیر بین

شکل  4ارائه شده است با توجه به این شکل نمودار

 0-0/1میباشد و  4درصد از دادهها ،مقادیر صید

توزیع فراوانی با در نظر گرفتن مقدار ماکزیمم،

بهازای واحد تالش کمتر از  0/4داشتند .بیشترین

بیشترین صید به ازای واحد تالش مناطق مورد

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

مطالعه  96درصد مقادیر در محدوده  0- 0/5میباشد و

بر طاقه تور در روز در منطقه پزم مشاهده شد.

شکل  -4توزیع فراوانی  CPUEکل دادهها (نمودار چپ) و توزیع فراوانی دادهها با در نظر نگرفتن مقدار ماکزیمم (نمودار راست).

در شکل  5پراکنش نقاط با کلروفیل ،با و بدون

از کلروفیل نقطه ماکزیمم مشاهده شد و بدون در نظر

درنظرگرفتن مقدارماکزیمم نشان داده شده است .با

گرفتن مقدار ماکزیمم بیشترین صید به ازای واحد

درنظرگرفتن مقدار ماکزیمم ،باالترین مقدار کلروفیل

تالش مناطق ،در مقادیر مختلف کلروفیل و فاقد

مربوط به بیشترین مقدارصید به ازای واحد تالش که

ارتباط خاص میباشد ،بنابراین بین پارامتر کلروفیل و

همان نقطه ماکزیمم است میباشد و در بیشترین

میزان صید به ازای واحد تالش ارتباطی مشاهده نشد.

صید به ازای واحد تالش مناطق ،مقادیرمختلف کمتر

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

بیشترین صید به ازای واحد تالش در دماهای

ماکزیمم ،این نقطه بیشترین مقدار صید به ازای واحد

مختلف مشاهده شد و نقاط صید به ازای واحد تالش

تالش را در یک رنج دما خاص نشان داد اما سایر

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

نقاط صید به ازای واحد تالش که بیشترین تعداد را

بنابراین طبق توضیحات بیان شده ،بین پارامتر دما و

دارا میباشند در دمای پایینتر و باالتر از این دما نیز

صید به ازای واحد تالش ارتباطی مشاهده نشد.

مشاهده شدند .بدون در نظر گرفتن مقدار ماکزیمم

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

(ضریب تبیین ( )r2تعدیل شده.)0/004 :

طبق جدول  7با توجه به مقادیر  Pبهدست آمده
رابطهای بین کلروفیل و درجه حرارت مشاهده نشد

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

خطای معیار

مقدار t

مقدار p

عرض از مبداء

0/0120

0/2138

0/056

0/955

کلروفیل

- 0/0361

0/0505

- 0/714

0/476

درجه حرارت

0/0027

0/0077

0/361

0/718

اثر متقابل

0/0016

0/0019

0/848

0/398

بحث

ماندن برداشت از ذخایر و بهبود صید دارای اهمیت

در هر جامعهای نیاز به آماری میباشد که بهوسیله

بسیار میباشد و امروزه مدیریت پایدار شیالتی،

آن بتوان وضعیت حال را نسبت به گذشته مورد

مدیریتی میباشد که جنبه زیستی و غیر زیستی را

بررسی قرار داد و در رابطه با آینده پیشبینی انجام

مدنظر قرار دهد .در این مطالعه طی سالهای مختلف

داد .این بررسیها در نحوه مدیریت صیادی و پایدار

 1397-1392میزان بیشترین صید منطقه و همچنین
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ماههای اوج صید و نیز فصل ماکزیمم صید متفاوت

بیشترین صید در مرداد و در سال  1393در بهمن و

بوده است اما به طور کلی میتوان گفت که طی

در سال  1394- 1396در فروردین و در سال 1397

سالهای  1392- 1395منطقه پزم در اکثر ماههای سال

نیز در دی ماه مشاهده شد .با توجه به بررسی

بهجز استثنائاتی که در بعضی ماهها صید بریس بیشتر

محمدخانی ( )1375و ( )1388مبنی بر حضور

بود تقریباً بیشترین مقدار صید را به خود اختصاص

گلههای بزرگ حلواسیاه در فصل تابستان در نقاط کم

داد .اما در سالهای  1396-1397میزان صید منطقه

عمق ( 20-10متر) و زمان تخمریزی ماهی حلوا سیاه

رمین نسبت به صید پزم پیشی گرفته است و

در دریای عمان و حوزه شمالی و جنوبی خلیج

بیشترین میزان صید را تقریباً در اکثر ماههای سال به

فارس ،که در همه ماههای سال به غیر از دی ماه اتفاق

خود اختصاص داده است در حالیکه هنوز هم در

میافتد ولی اوج تخمریزی در فصل تابستان و تیر

بعضی ماهها (خرداد و بهمن) در سال  1397منطقه

میباشد و نیز مطالعه آژیر و همکاران ( )1391که یک

پزم هنوز جایگاه خود را حفظ کرد و بیشترین میزان

دوره تخمریزی طوالنی از اسفندماه تا آذرماه

صید را دارا بود .منطقه بریس تقریباً در طی سالها و

برای ماهی حلواسیاه مشخص شده که دارای دو اوج

ماههای مطالعه شده معموال نسبت به دو منطقه دیگر

تخمریزی شامل اوج قوی در مرداد و اوج ضعیف در

صید کمتری داشته است البته در این رابطه نیز

اسفند ماه می باشد میتوان صید در فصول مختلف و

استثنائاتی در بعضی ماهها در سال های ابتدایی

ماههای مختلف را اینطور توجیه کرد و آن را به فصل

مطالعه یعنی  1392-1393وجود داشت .در بررسی

تخمریزی و حضور گلهای ماهی حلواسیاه نسبت داد.

تقویمطلق و همکاران ( )1383در سال  1380صید در

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

رمین بیشتر از پزم گزارش شده است .در بررسی

ماهی حلواسیاه از سال  76تا سال  80به میزان

محمدخانی ( )1388مناطق زیستی مهم این گونه

 82درصد افزایش داشته است .طی سالهای

روبروی خور گالک ،گوردیم و دماغه پزم بیان شده

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

است .در رابطه با اینکه بیشترین میزان صید مربوط

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

به چه فصلی است با توجه به اینکه پیک صید هم در

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

زمستان و هم در تابستان و هم در بهار وجود داشت

 176درصد افزایش داشته است .طی سالهای

به طور قطع فصل خاصی مطرح نیست اما در سال

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

 1392پیک صید در بهار و در سال  1393پیک صید

کاهش داشته است و همچنین در مطالعه آژیر و

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

همکاران ( )1391افزایش سطح بهرهبرداری ماهی

و سال  1397هم پیک صید مربوط به زمستان میباشد

حلوا سیاه بیان شده است و افزایش سطح بهرهبرداری

و پیک صیدی در فصل پاییز مشاهده نشد ،که با

ماهی حلواسیاه در دریای عمان استان سیستان و

بررسی محمدخانی ( )1388که در فصل پاییز کمترین

بلوچستان را بیان نمود .در این مطالعه عوامل محیطی

بیوماس را در بین فصول مختلف گزارش نموده است

دما و کلروفیل تأثیری روی صید به ازای واحد تالش

مطابقت دارد .با توجه به گزارشهای وضعیت

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

بیشترین صید در ماههای مختلف طی سالهای مورد

ماهی حلوای اقیانوس آرام در کل صید دریایی ستپتی

مطالعه متفاوت بود بهطوری که در سال 1392

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

بهدلیل افزایش تبخیر است و دومین مدل در ارتبط با

اندازه چشمه کوچکتر و افزایش صید حلوای

عمق در مناطق فالت قاره است که نسبت به دریاهای

اقیانوس آرام نابالغ در طی چند سال اخیر نسبت داده

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

شود .برآورد صید حلوا ماهیان در ستپتی در طول

همکاران )2017 ،بیان شده است که روند کاهشی

 2015-2014توسط تور گوشگیر ماهی حلوا 1764

منفی ذخایر ماهی حلوا به دلیل بهرهبرداری باال از

تن بود که میزان صید حلواسیاه  4درصد صید را

مناطق تخمریزی و نوزادگاهی این ماهی و مستقل از

شامل میشد ،صید حلوا ماهی در تور گوشگیر حلوا از

تغییرات رژیم آب و هوایی میباشد و ارتباطی با این

آگوست تا دسامبر  2014عمدتاً به دلیل بیتوجهی به

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

زمان ممنوعیت صید دریایی غالب بود .در بررسی

 )2019پراکنش و فراوانی ساردین اقیانوس آرام

(ممون و همکاران )2017 ،بیان شد که صید آبهای

تحتتأثیر هر دو عامل تغییرات طبیعی آب و هوایی و

پاکستان در شرایط پایدار نمیباشد .در این بررسی

بهرهبرداری قرار دارد .نتایج این پژوهش نشان داد که

مقدار صید در واحد تالش در سال  93با سالهای

وضعیت گردش آب در اقیانوس آرام ،درجه حرارت

 95و  96دارای تفاوت معنیدار میباشد در حالی که

سطحی آب و تولیدات اولیه آب اقیانوس از مؤثرترین

بین سالهای دیگر تفاوت معنیداری مشاهد نشد .در

عوامل در تغییرات میزان صید ساردین در نواحی

بررسی امیری و همکاران ( )1393همبستگی کمی بین

شمال شرق اقیانوس آرام هستند .در بررسی (چن و

میانگین ماهانه دمای هوا و میانگین صید ماهی کیلکا

همکاران )2005 ،برای آلباکورهای نابالغ متغیرهای

در دریای خزر بیان شده اما با افزایش دمای هوا در

دمای سطح دریا ،غلظت کلروفیل سطح و برای

تابستان صید کیلکا افزایش داشته است .در مطالعه

آلباکورهای بالغ متغیرهای محیطی بیشتر قابلتوجه

(گونی و همکاران )2015 ،اثر معنیدار شوری سطح

بود .پیشبینی صید به ازای واحد تالش بین مراحل

آب روی صید به ازای واحد تالش آلباکورهای جوان

بدون تخمریزی و تخمریزی متفاوت بود .تنها دمای

در اقیانوس هند گزارش شده است .در این مطالعه

سطح برای مرحله بدون تخمریزی مهم بود اما چهار

تأثیر همزمان شوری و عرض جغرافیایی با دو الگوی

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

رایج مکانهای اقیانوسی انطباق دارد .اولین مدل

اکسیژن حل شده در عمق  200متر برای مرحله

بیانگر شوری باال در عرضهای جغرافیایی پایین

تخمریزی مفید بودند.
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