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ک صید را به خرد اختصاص دادند .همچنین ،این گرنهها به ترتییب  %2/53 ،%1/16 ،%59/34و  %36/97از کی تعیداد صیید را
تشکی دادند .بیشترین بیرمس و تعداد صید ضمنی ترلیدشدة لنج میگرگیر مربرط به گرنههای دورریز ریز به ترتیب با 4329/02
تن و  4923244عدد برد .نسبت صید هدف به صید ضمنی در این مطالعه  1به  6/18برآورد شد .نتایج دادههای فراوانیی ویرلی
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امر صید و صیادی را میتران از جمله عرام مؤثر در

 .1مقدمه
امروزه ،یکی از عرام تهدیدزای جدی ذخایر ماهیان،
صید تجاری 1بهویژه صید گرنههیای غیرهیدف اسیت
که صید ضمنی نامیده میشیرد (Pauly et al., 2002؛
Worm et al., 2006؛  .)Kumar et al., 2006صیید
ضمنی تقریبا  %40/4از ک صیید درییایی را تشیکی
میدهد که مقدار زیادی از آن با عنران صیید دوررییز
به درییا ریوتیه مییشیرد (.)Queirolo et al., 2011
 (2005) Kelleherمقدار صید دورریز در دنیا را هفت
میلیرن تن برآورد و گزارش کرد که  %27از این مقدار
متعلق به صید با تررهای تیرا میگرسیت .در جهیان
امروز مسئلة صید ضمنی و تورییب اکرسیسیت هیای
دریایی به یکی از مباحث بسیار مه تبدی شده است
که تأثیر بسیار جدی در امنییت غییایی بییز از یی
بیلیرن نفر دارد ،که ماهی منبع اص پروتئین آنهاست
(Harrington et al., 2006؛ .)World Bank, 2008
صید و صیادی در خلییج فیارس از زمیانهیای
قدی اهمیت بسیاری داشته و تنرع قاب ترجیه انیراع
آبزیییان در اییین دریییا باعییث شییده اسییت از منظییر
بهییرهبییرداریهییای شیییتتی ترجییه ویییژهای از وییرف
کشررهای حاشیة آن بیدان معطیرف شیرد .متأسیفانه،
ذخایر آبزیان خلیج فارس به علت صید بیروییه هیر
ساله در حا کاهز است ،به ورری که مییزان صیید
ماهی در این منطقه در دهة اخییر از  110000تین بیه
 87240تن رسییده اسیت ( Valinasab et al., 2006

 .)bاین مرضرع در حالی است که حتی افزایز تعداد
شناور در سا های اخیر منجر به افزایز مییزان صیید
نشده است (شک  .)1تررم و وضعیت بید اقتصیادی
صیادان ،فقیدان میدیریت مناسیب ،نبیرد برنامیههیای
بلندمدت در زمینة بازسازی ذخایر و نبرد نظیارت بیر
1. Commercial fishing

کییاهز ذخییایر آبزیییان در خلیییج فییارس برشییمرد
(.)Esmaeili, 2006
ترر ترا میگیر یکیی از ادوات راییج صیید در
آبهای ایرانی خلیج فارس است کیه در فصی صیید
میگر در استانهای هرمزگان (مهر و آبان ماه) ،برشیهر
(اواخر تیرماه تا اوای شهریرر) و خرزسیتان (آبیان و
آذرماه) استفاده میشرد .وی دهة اخیر استان هرمزگان
با تقریبیا  %37از کی صیید میگیر (برشیهر  %30/6و
خرزستان  ،)%32/5بیشیترین سیاح آوری را در بیین
استانهای نامبرده داشته است (.)Daliri, 2012
تییاکنرن تیقیقییات معییدودی دربییارة صییید بییا
تررهیای تییرا میگیر بییا اسیتفاده از لیینجهیای سیینتی
میگرگیر در آبهای ایرانی خلیج فارس (صیدگاههای
میگر استان هرمزگان) انجام شده اسیت ( Valinasab

 .)et al., 2006aمطالعة حاضر به منظرر دستیابی بیه
اهداف زیر انجام شد:

 برآورد میزان صید ضمنی در تررهای ترا میگیر
و نسبت صید ضمنی به میگر؛

 تعیین ترکیب صید ضمنی تررهای ترا میگیر در
لنجهای سنتی میگرگیر؛

 برآورد میزان صیید ماهییان کرچی تیر از انیدازة
استاندارد برای صید و بررسی اثیر توریبیی تیرر
ترا میگر در آنها.

 .2مواد و روشها
منطقة مطالعاتی صیدگاههای میگر در آبهیای اسیتان
هرمزگییان (از 27ᵒ 4′تییا  27ᵒ 7′عییرش شییمالی و 6′

 56ᵒتییا  56ᵒ 30′وییر شییرقی) را دربرمیییگرفییت.
صیدگاهها شام مناوق اوراف جزیرة هرمیز ،ویرو و
کشتیسرخته میشد (شک .)2
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شکل  .1تعداد شناورهای صیادی و میزان صید در محدودة آبهای ایرانی خلیج فارس طی سالهای Iranian ( 1370 -1390

)Fisheries Organization, 2010

شکل  .2موقعیت جغرافیایی مکان نمونهبرداری در آبهای خلیج فارس (صیدگاههای میگو در استان هرمزگان) ،دوایر سیاه رنگ
نشاندهندة مکان توراندازی است.

در این تیقیق از سیه فرونید لینج میگیرگیر بیا

نمرنهبرداری در فص صید میگر در سا  1391و بیه

مشوصات  19/8متر ور  7/15 ،متر عرش و قیدرت

مدت  40روز انجیام شید .تعیداد  38فقیره تررکشیی

مرتییرر  405اسییب بوییار اسییتفاده شیید .عملیییات

صررت گرفت که مدت زمان تررکشی بین  1تیا 3/5
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ساعت (میانگین  )1/995±0/1متغیر برد .تررکشییهیا

آبزیان داخ صید جدا میشدند و در داخی ریروف

با سرعت بین  2/5-3گره دریایی انجیام شید و بیرای

جداگانه ای قرار می گرفتند و ور کی آنهیا ثبیت و

هر تررکشی اوتعات تاریخ تررکشی ،ور و عیرش

یادداشت شد (برای ماهیان حلرا سیفید و حلیرا سییاه

جغرافیایی منطقیة شیروع و پاییان تیرا کشیی ،زمیان

ور چنگالی اندازهگیری شد) .برخیی آبزییان کیه از

تررکشی و عمق صیدگاه ثبت شید .تیرر تیرا میررد

نظر اندازه بسیار کرچ

و از نظر تعیداد بسییار زییاد

استفاده از جنس پلیآمید با اندازة چشمة  20میلیمتیر

بردند (پنجزاری) و جداسازی ت ت

در قسمت کیسه و  40میلیمتیر (چشیمة کشییده) در

غیرضروری برد ،بهمنزلة صیید دوررییز در نظیر گرفتیه

قسمت بدنة ترر و وناب فرقانی به ور  39متر برد.

شدند و از آنها زیرنمرنه برداشته شید .بیدین صیررت

آنها وقتگییر و
1

2

پس از هر مرحله تررکشی و تولیة صیید روی

که وزن صید دورریز باقیمانده میاسبه شد .س س10 ،

عرشة کشتی ،صید ضمنی از گرنیة هیدف جیدا شید.

درصد از آن ترزین ( )Tonks et al., 2008و شمارش

سیی س ،بییا اسییتفاده از کلیییدهای شناسییایی معتبییر

و بهمنزلة زیرنمرنه میاسبه شد .در پاییان وزن زیرنمرنیه

( ،)Carpenter et al., 1997گرنیههیای صیدشیده در

به وزن نمرنه ،س س وزن نمرنه به وزن ک تیردة صیید

حد جنس و گرنه شناسیایی شید .نوسیت صییدهای

تعمی داده شد و بدین ترتیب وزن صید هر گرنیه ییا

بزر

مانند کرسه ،سفرهماهی و گربهمیاهی بیزر

داخ تردة صید ضمنی جدا شدند (صیید بیزر

از

گروه آبزی مرجرد در هر تررکشی برآورد شد.

بیه

بییرای میاسییبة ( CPUEصییید بییه ازای واحیید

دارنید و بیرای

تتش) ،میزان صید ضمنی در هر بیار تررانیدازی بیر

نمرنهبرداری بیهراحتیی در سیبدها جیا نمییگیرنید).

زمان ترراندازی تقسی و میزان  CPUEصیید ضیمنی

شک به صررت مرتیب روی

شیید ( & Sparre

آبزیانی اوتق میشرد که اندازة بزر
سبدهای پتستیکی ی

عرشه قرار میگرفتند و با استفاده از بی و با برداشتن
آبزیان از بوزهای موتلی

تیردة صیید ،سیبدها پیر

می شدند .به منظرر تعیین ترکیب صیید دوررییز رییز
حداق  20درصد از گرنههیا جیدا و درون سیبدهایی

در هییر بییار تررانییدازی مشییو
.)Venema, 1998
()1
در این معادله:

 :CPUEصید ضمنی به ازای واحد تتش

ریوته و ترزین و شمارش شدند .س س ،به ک صیید

 :CWمیزان صید ضمنی بر حسب وزن

تعمی داده میشیدند ( .)Walmsley et al., 2007بیه

 :tزمان تررکشی.

منظرر جداسازی  20درصد از صید ،پیس از پرکیردن
سبدها ،از هر پینج سیبد یکیی بیه صیررت تصیادفی
انتواب شد تا جداسازی هیای وزم روی صیید آنهیا
صررت گیرد .نوست ،آبزیان بزر

شمارش ،تیرزین

و ور ک آنهیا ثبیت و در فیرمهیا یادداشیت شید،
س س ،سبدهای پتستیکی حاوی صید به ویرر مجیزا
ترزین و شمارش و در فرمها یادداشت میشید .همیة

Cw
t

CPUE 

درصد وقرع هر گرنه در ک ترا کشیی نییز بیا
استفاده از فرمر زیر میاسبه شد ( Walmsley et al.,

.)2007
تعداد ایستگاه هایی که گرنه مررد نظر مشاهده شده
تعداد ک ایستگاه ها

= درصد وقرع

()2
1. Discard
2. Sub sample
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برای میاسبة بیرمس ک صید ضمنی ترلیدشده

(بر حسب سانتیمتر) است.

در صیدگاههای میگر در آبهای استانهای هرمزگان،

نمرنهای 1برای مقایسة مییانگین

از آزمرن  tی

دادههای صیادی حاص از این مطالعه بیا کی تیتش

ور نمرنههیای صیدشیده بیا مقیدار  LM50ییا Lopt

صیادی انجامشیده در صییدگاههیای اسیتان در فصی

مربرط به آنها اسیتفاده شید .بیرای تجزییه و تیلیی

صید تکمی شده برد .میزان بیرمس صیید ضیمنی بیا

دادههیا از نیرمافزارهیای  SPSS 21و  Excelاسیتفاده

اسیتفاده از رابطیة  3میاسیبه شید ( Andrew et al.,

شد.

.)1995

μb
μs

()3

r

B  rS

 =rضریب صید ضمنی به گرنة هدف

 = 𝝁bمیییانگین صییید ضییمنی بییه ازای واحیید تییتش

صیادی

 = 𝝁sمیانگین صید گرنة هدف به ازای واحد تیتش

صیادی
 = Sمیزان ک تولیة گرنیة هیدف در سیاح در کی
فص صید

نسبت صید هدف به صید ضمنی در این مطالعه  1بیه
 6/18برآورد شد .گرنیههیای دوررییز رییز ،دوررییز
درشت ،تجاری و هدف به ترتییب ،%27/84 ،%45/17
 %14/5و  %12/49از وزن کیی صیییید را بیییه خیییرد
اختصاص دادند .همچنیین ،ایین گرنیههیا بیه ترتییب
 %2/53 ،%1/16 ،%59/34و  %36/97از ک تعداد صید
را تشکی دادند .بیشترین بیرمس و تعداد صید ضمنی
ترلیدشدة لنج میگرگیر مربرط به گرنیههیای دوررییز
ریز به ترتیب با  4329/02تن و  4923244عیدد بیرد

 = Bبیرمس صید ضمنی.
همچنییین ،در هییر بییار تررانییدازی گرن یههییای
تجاری و گرنههایی که درصید وقیرع بیاویی داشیتند
بیرمتری شدند و با استفاده از  LM50مربیرط بیه هیر
گرنه که میققان پیشین گزارش کیردهانید ( Momeni
& Kamrani, 2006; Abbaszade, 2010; Dastbaz,
 ،)2011; Mohamadikia, 2013مییزان صیید ماهییان

کرچ تر از اندازة استاندارد بیرای صیید تومیین زده
شد .برای برخی گرنههیا کیه  LM50گیزارش نشیده
اسییت از ( Loptوییر بهینیة مییاهی بییرای برداشییت از
ذخایر آن) استفاده شد (.)Froese, 2006
()4

 .3نتایج

(جدو  1و شک .)3
در این مطالعیه ویی  38مرتبیه تررانیدازی82 ،
گرنه شام  53گرنة استورانی 23 ،گرنة بییمهیره6 ،
گرنة غضروفی شناسایی شید کیه بیه ترتییب ،%71/8
 %15/5و  %12/7از وزن کیی صیییید را بیییه خیییرد
اختصاص دادند .از نظر عددی نیز ماهیان اسیتورانی،
غضییروفی و بیییمهییره  %0/48 ،%85/5و  %14/02از
تعداد ک صید را به خرد اختصاص دادند (جدو .)2
گرنة شمس

کرچ

( )Ilisha melastomaبا

 8/58±2/98کیلرگرم بیر سیاعت (  )Kg hبیشیترین
-1

Lopt  101.0421 logLinf  0.2742

مقدار وزنی از صید ضمنی (معیاد  %15/04از تیردة

Linf  100.044  0.9841 logLmax

ماهیان

در این فرمر  Linfور بینهایت میاهی (بیر حسیب
سانتیمتر) و  Lmaxحداکثر ویر مشیاهدهشیدة میاهی

صید ضمنی) را تشکی داد 5 .خانرادة شمس

( ،)Clupeidaeگربییهماهیییان ( ،)Ariadneیییا اسییبی
1. One sample T test
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ماهیان ( ،)Trichiuridaeماهی مرکیب ( )Sepiidaeو

از ک صید را به خرد اختصاص دادنید (جیداو  2و

کریشر ماهیان ( )Synodontidaeرویه رفته %52/81

.)3

جدول  .1میزان بیومس و تعداد صید ضمنی تولیدشده به وسیلة لنج میگوگیر با استفاده از ضریب آندرو
ضریب وزنی صید

بیومس تولیدشدة صید

ضریب عددی صید

تعداد صید ضمنی

ضمنی به هدف ()r

ضمنی (تن) ()s

ضمنی به هدف ()r

تولیدشده ()s

تجاری

1/04

2430/13

0/06

10555034

دورریز ریز

3/28

7658/43

1/6

249775783

دورریز درشت
ک صید ضمنی

1/85
6/18

4329/02
14417/59

0/03
1/7

4923244
265254062

نوع صید ضمنی

شکل  .3نسبت وزنی (آ) و عددی (ب) صید دورریز ،اتفاقی ،تجاری و هدف نسبت به یکدیگر
جدول .2درصد وزنی و عددی صید ضمنی تولیدشده به وسیلة لنج سنتی میگوگیر
اسم علمی

درصد وزنی

درصد عددی

نام فارسی

Ilisha melastoma

15/04

15/87

س رماهی پروانهای

Gymnur poecilura

12/48

0/22

گربهماهی بزر

Netuma thalassinus

9/37

0/93

Sepia pharaonis

4/29
2/87

0/76
2/47

بزر

Ilisha megaloptera

3/58

2/12

کریشر
پنجزاری باله نارنجی

Saurida tumbil

3/27
1/92

1/93
10/17

حلرا سفید

Pampus argenteus

2/94

0/93

لچه دهان نارنجی

Thryssa vitrirostris

2/24

2/58

شمس

کرچ

ماهی مرکب ببری
یا اسبی سر کرچ
شمس

Eupleurogrammus muticus

Liognathus bindus
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درصد عددی

درصد وزنی

اسم علمی

5/98

1/74

Pennahia anea

1/24

1/74

Platycephalus indicus

9/94

1/63

Dussumieria acuta

9/69

1/62

Liognathus lineolatus

پنجزاری مزین

4/76

2/36

Upeneus sulphureus

بز ماهی زرد جامه

0/85

1/95

Portunus pelagicus

خرچنگ آبی

0/8

1/40

Cynoglossus arel

0/1
3/75

1/34
1/38

Scyphozoa

8/85

1/31

parapenaeopsis stylifera

0/13

1/68

Himantura walga

پر دوخار

1/91
0/14

1/84
1/47

Nematolosa nasus

گراف رشتهدار
شیر

0/09
0/82

1/91
1/80

0/42
0/01
2/01

1/51
0/61
0/84

0/04
0/01
0/4
0/36

0/81
0/61
0/46
0/57

0/67

0/33

Gerres filamentosus

چغرک رشتهدار

0/91

0/65

Loligo duvaceli

اسکریید هندی

0/04

0/44

Carcharhinus dussumieri

1/05

0/41

Terapon quadrilineatus

0/02

0/52

Sphyraena jello

کرتر ساده

0/37

0/43

Charybdis feriata

خرچنگ صلیبی

0/1

0/41

Solea elongata

ریز

1/44

0/27

Sardinella gibbosa

ساردین پهلر وتیی

0/26
0/1
0/01

0/33
0/74
0/35

Squilla mantis

وبستر
شرریده
بادکن ماهی زیترنی

0/07

0/45

Scomberomorus guttatus

0/22
0/51

0/34
0/22

Charybdis longicollis

Liza persicus

Scomberomorus commerson
Arius dussumeri
Anodontostoma chacunda
Trichiurus lepturus
Hypolophus sephen
Liza abu
Muraenesox cinereus
Sphyraena forsteri
Parastromateus niger
Sillago sihama

Otolithes ruber
Chelonodon patoca

Pentaprion longimanus

نام فارسی

شبه شرریده
زمینکن دمنراری
ساردین رنگینکمان

زبان گاوی درشت پرل
عروس دریایی
بیاه
گنت

گربهماهی غر پیکر
گراف کرچ
یا اسبی سر بزر
پردم پری
بیاه
مارماهی تیز دندان
کرتر چش درشت
حلرا سیاه
شررت

کرسة چانه سفید
یلی چهار خط

کفش

قباد
خرچنگ شناگر
چغرک شفاف
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درصد عددی

درصد وزنی

اسم علمی

0/49

0/23

Enteromorfa intestinalis

0/01

0/11

Himantura gerrardi

0/06

0/26

Euryglossa orientalis

0/32

0/30

Thenus orientalis

0/30

0/25

Cynoglossus bilineatus

0/11

0/36

Portunus pulchicristatus

0/05

0/35

Ophichthus apicalis

مارماهی دریایی

0/05
>0/01

0/32
0/18

hydrophis cyanocinctus

مار دریایی
شبه سس خالدار

0/09

0/13

Pulinuridae

0/16

Pomadasys kaakan

0/01

0/15

Crenidens crenidens indicus

0/02

0/13

Octopus spp.

0/07

0/07

Asteroidae

ستاره دریایی

0/11

0/17

Ephippus orbis

شینگ ماهی

0/01

0/17

Lutjanus johni

سرخر معمرلی

0/01
0/02
0/43
0/06
0/02

0/17
0/07
0/06
0/09
0/21

hydrophis lapemoides

0/46
0/11
0/12

0/13
0/16
0/1

Polynemus sextarius

0/05

0/07

Murex scolopax

صدف شک پا

0/01

0/07

Chirocentrus nudus

خارو باله سفید

0/06

Pseudorhombus elevatus

0/01

0/09

Pinctada margaritifera

0/02
0/02

0/05
0/08

Terebralia palustris

0/01

0/05

Zebrias synapturoids

0/04

0/03

Liognathus equulus

پنجزاری بزر

0/02

0/04

Plotosus anguillaris

گرزک

0/01
>0/01

0/03
0/03

anea depressus

0/02

lactarius lactarius

>0/01

>0/01

>0/01

Rhinobatos annandalei

Parascolopsis aspinosa
Secutor insidiator
Monodonta nebulosa
Nemipterus japonicus
Terapon jabua

Sardinella melanura

Echinoidea

Ulva lactuca

نام فارسی

گیاه دریایی
پر چهارگرش
گرد

کفش
وبستر

زبان گاوی چهار خط
خرچنگ

وبستر
سنگسر معمرلی
سی دندان نما
اختاپرس

ماردریایی
گرازی چش درشت
پنجزاری کجپرزه
صدف شک پا
گرازی دم رشتهای
یلی خط کمانی
راشگر شز خط
ساردین دم سیاه

پرلکه

کفش

صدف دو کفهای
صدف شک پا
ترتیای دریایی
گررهخری

کفش

سروان
گیاه دریایی
گیز دروغین
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 میانگین وزنی و عددی صید ضمنی تولیدشده به وسیلة لنج میگوگیر، درصد وقوع.3 جدول

خطای معیار±میانگین عددی

136/26±28/19
1/5±0/52

7/42±2/08
5/91±1/52

16/85±5/33
19/28±6/93

15/22±1/78
106/93±47/93
5/31±2/32

18/60±8/44
50/27±7/55
7/64±3/39

105/06±54/89
65/66±24/9

45/03±16/07
6/65±1/78
7/62±3/05

0/88±0/35
44/89±23/33
0/93±0/29
1±0/35
16/18±6/19
0/72±0/36

11/83±7/33
4/27±2/12
0/16±0/11

23/98±12/44
0/3±0/16
0/2±0/13

2/37±0/92
0/36±0/99
5/37±3/45
5/4±2/28

0/25±0/18

 خطای معیار±میانگین وزنی

8/58±2/98
7/12±2/89
5/32±3/22
2/45±0/96
1/64±0/64
2/04±0/9

1/86±0/61
1/1±0/48
1/68±0/79
1/28±0/55
0/99±0/32
0/99±0/23
0/93±0/43
0/92±0/41
1/35±0/56
1/11±0/31
0/8±0/2
0/76±0/32
0/75±0/41
0/65±0/02
0/96±0/3
1/05±0/38
0/83±0/46
1/03±0/73
0/86±0/55
0/35±0/25
0/47±0/24
0/46±0/3

0/35±0/25
0/26±0/12
0/32±0/11
0/19±0/11
0/7±0/13

0/25±0/18

درصد

اسم علمی

نام فارسی

وقوع

100

Ilisha melastoma

50

Gymnur poecilura

س رماهی پروانهای

80

Netuma thalassinus

گربهماهی بزر

80

Sepia pharaonis

ماهی مرکب ببری

80

Eupleurogrammus muticus

یا اسبی سر کرچ

70

Ilisha megaloptera

بزر

90
60

Saurida tumbil

کریشر
پنجزاری باله نارنجی

Liognathus bindus

کرچ

شمس

شمس

70

Pampus argenteus

حلرا سفید

40

Thryssa vitrirostris

لچه دهان نارنجی

60
90

Pennahia anea

شبه شرریده
زمینکن دمنراری

Platycephalus indicus

50

Dussumieria acuta

70

Liognathus lineolatus

پنجزاری مزین

80

Upeneus sulphureus

بز ماهی زرد جامه

80
80

Portunus pelagicus

خرچنگ آبی
زبان گاوی درشت پرل

50
30
70
50
60

Scyphozoa

Cynoglossus arel

Liza persicus
parapenaeopsis stylifera
Himantura walga
Nematolosa nasus

40

Scomberomorus commerson

50

Anodontostoma chacunda

40
20

Trichiurus lepturus
Hypolophus sephen

ساردین رنگینکمان

عروس دریایی
بیاه
گنت
پر دوخار
گراف رشتهدار
شیر
گراف کرچ
یا اسبی سر بزر
پردم پری

30

Liza abu

30

Muraenesox cinereus

مارماهی تیز دندان

20

Sphyraena forsteri

کرتر چش درشت

50

Parastromateus niger

60

Sillago sihama

30

Gerres filamentosus

چغرک رشتهدار

50

Loligo duvaceli

اسکریید هندی

20

Carcharhinus dussumieri

بیاه

حلرا سیاه
شررت

کرسة چانه سفید
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خطای معیار±میانگین عددی

5/7±3/42
3/2±0/1

0/2±0/13
1±0/57

11/35±7/58
2/26±1/45
0/8±0/53
0/18±0/18
0/55±0/37
2/36±0/97
4/28±2/59
3/94±1/71
0/06±0/06
0/6±0/39
3/11±2/8
3±2/41

1/68±0/91
0/16±0/11
0/07±0/07
0/03±0/03
0/77±0/6

0/03±0/03
0/18±0/18
0/27±0/14
0/72±0/51
0/5±0/5

0/1±0/05
0/1±0/05

0/12±0/12
4/47±2/46
0/46±0/26
0/56±0/49
1/96±1/96
2/41±2/19
1/2±1/2

 خطای معیار±میانگین وزنی

0/23±0/14
0/24±0/07
0/3±0/21
0/23±0/11
0/15±0/1

0/19±0/11
0/42±0/34
0/12±0/12
0/25±0/18
0/19±0/08
0/12±0/06
0/13±0/05
0/06±0/06
0/15±0/72
0/18±0/14
0/16±0/11
0/2±0/12
0/16±0/11
0/15±0/15
0/11±0/01
0/08±0/06
0/09±0/09
0/09±0/09
0/07±0/04
0/04±0/03
0/1±0/1
0/2±0/1
0/2±0/1

0/04±0/04
0/03±0/01
0/05±0/02
0/12±0/09
0/07±0/07
0/09±0/06
0/06±0/06

درصد

اسم علمی

نام فارسی

وقوع

30

Terapon quadrilineatus)

یلی چهار خط

70

Charybdis feriata

خرچنگ صلیبی

20
50

Sphyraena jello

کرتر ساده
کفش ریز

20

Sardinella gibbosa

50
20

Squilla mantis

Solea elongata

وبستر
شرریده

Otolithes ruber

10

Chelonodon patoca

30
30
30
40

Scomberomorus guttatus

10
50

Himantura gerrardi

20
20

ساردین پهلر وتیی

Charybdis longicollis
Pentaprion longimanus
Enteromorfa intestinalis

Euryglossa orientalis
Thenus orientalis
Cynoglossus bilineatus

30
20

Portunus pulchicristatus

10
10

hydrophis cyanocinctus

20

Pulinuridae

10
10

Pomadasys kaakan

Ophichthus apicalis

Rhinobatos annandalei

Crenidens crenidens indicus

ماهی زیترنی

بادکن

قباد
خرچنگ شناگر
چغرک شفاف
گیاه دریایی
پر چهارگرش
کفش گرد
وبستر
زبان گاوی چهار خط
خرچنگ
مارماهی دریایی
مار دریایی
شبه سس خالدار
وبستر
سنگسر معمرلی
سی دندان نما

30

Octopus spp.

20

Asteroidae

ستاره دریایی

10

Ephippus orbis

شینگ ماهی

30
30

Lutjanus johni

سرخر معمرلی
مار دریایی

hydrophis lapemoides

10
30

Parascolopsis aspinosa

30
20

Monodonta nebulosa

Secutor insidiator

Nemipterus japonicus

اختاپرس

گرازی چش درشت
پنجزاری کج پرزه
صدف شک پا
گرازی دم رشتهای

10

Terapon jabua

20

Polynemus sextarius

راشگر شز خط

10

Sardinella melanura

ساردین دم سیاه

یلی خط کمانی
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اسم علمی

نام فارسی

میانگین وزنی ±خطای معیار

درصد
وقوع

صدف شک پا

Murex scolopax

30

خارو باله سفید
کفش پرلکه

Chirocentrus nudus

20
10

Pseudorhombus elevatus
Pinctada margaritifera

20

صدف شک پا

Terebralia palustris

20

ترتیای دریایی

Echinoidea

20

Zebrias synapturoids

20
20

Plotosus anguillaris

20

anea depressus

10
10

lactarius lactarius

10

صدف دو کفهای

کفش گررهخری
پنجزاری بزر
گرزک
سروان
گیاه دریایی

Liognathus equulus

Ulva lactuca

گیز دروغین

بیشترین درصد وقیرع را گرنیه هیای شمسی
کرچ  ،کریشر و زمین کین دمنیراری بیه ترتییب بیا

0/04±0/03
0/45±0/34
0/03±0/03
0/05±0/04
0/03±0/02
0/03±0/02
0/02±0/01
0/02±0/01

0/28±0/019
0/02±0/02
0/01±0/01
0/12±0/12

کرچ

بیا  136/26±28/19کیلیرگرم بیر سیاعت بیه

خرد اختصاص داد که  %15/87از ک صید را تشکی

0/45±0/3

0/12±0/08
0/07±0/07
0/3±0/2

0/18±0/13
0/39±0/28
0/09±0/06
2/78±1/85
0/18±0/18
0/12±0/12
0/07±0/07
0/06±0/06

درصد وقرع باو بیرمتری شیدند کیه ترزییع فراوانیی
ورلی آنها در شک  4ارائه شده است.

 %90 ،%100و  %90به خرد اختصاص دادند .بیشترین
قسمت از تعیداد کی صیید ضیمنی را نییز شمسی

میانگین عددی±خطای معیار

نتایج آنالیز دادههای فراوانی ورلی نشان داد که
فقط در گرنههای کریشر ،کفش
بزر

گیرد و گربیهمیاهی

(گلر) میانگین ویر نمرنیههیای صیدشیده بیا

مقییدار ( LM50کریشییر) یییا ( Loptکفشیی

گییرد و

میداد .خانرادة پنجزاری ماهیان بیا  %20/33بیشیترین

گربه ماهی) اختتف معناداری داشیت ( .)P <0/05در

مقدار عددی صید ضمنی را بیه خیرد اختصیاص داد

گرنههای حلرا سفید ،حلرا سیاه ،شیر ،خارو ،یا اسبی

(جداو  2و  .)3خانرادة شگماهییان بیا پینج گرنیه،

سر بزر  ،کرتر ،شرریده و کرسة چانیه سیفید %100

پنجزاری ماهیان با چهار گرنه و خرچنیگ شیناگر بیا

نمرنههای صیدشده کرچ تر از  LM50ییا  Loptبیرد

چهار گرنه خانرادههایی بیا بیشیترین تعیداد گرنیه در

(جدو .)4

صید ضمنی بردند (جدو .)3
همچنین تعداد هجده گرنه با ارزش تجاری ییا
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ادامة شکل4
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شکل  .4نمودار توزیع فراوانی طولی هجده گونة تجاری یا با درصد وقوع باال در تورهای ترال میگو در لنجهای سنتی میگوگیر
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جدول  .4مقایسة میانگین طول نمونههای صیدشده با مقدار  LM50یا  Loptآنها و برآورد میزان صید نمونههای کوچکتر از اندازة
استاندارد برای صید در تورهای ترال میگو در لنجهای سنتی میگو در آبهای استان هرمزگان
میزان صید نمرنههای
مقدار  Lm50یا Lopt
کرچ تر از اندازة
مقدار P
ور (سانتیمتر)
(سانتیمتر)
استاندارد صید(درصد)
گرنه

حلرا سفید

حداق
ور

حداکثر
ور

میانگین ور ±
انیراف معیار

10/5

18/5

13/70 ± 2/23

19/6

P >001

حلرا سیاه ()P. niger

9

18

11/8 ± 2/47

27

P >001

شیر ()S. commerson

22

46

شبهشرریده ()P. anea

7

19/5

خارو ()C. nudus

27

47

قباد ()S. guttatus
کریشر ()S. tumbil

21
6

46
45

زمینکن دمنراری

12/5

37

()P. argenteus

()P. indicus

31/08 ± 8/13
12/45 ± 3/65
34/42 ± 5/70
28/47 ± 6
22/05 ± 9/94
21/91 ± 5/85

یا اسبی سر کرچ
()E. muticus

27/5

60

44/05 ± 6/5

یا اسبی سر بزر

34

59

49/7 ± 5/92

()T. lepturus
کفش پر لکه
()P. elevatus
کفش گرد

12

21

16/8 ± 2/4

7

31

20/5 ± 7/70

()E. orientalis
گربهماهی بزر
()A. dussumeri

11

60

37/4 ± 16/9

کرتر ()S. forsteri

28

37

35 ± 2/7

شرریده ()O. ruber
شینگ ()E. orbis

23
6

31
19

26/73 ± 1/9
12/62 ± 3/36

کرسة چانه سفید

23

55/7

42/1 ± 3/4

()C. dussumieri
شررت ()S. sihama

12

*گرنههایی که از  Loptاستفاده شده است.

17

14/12 ± 1/8

78/12
14
58

*

40

P >001
P >001

100

P >001

91/02
42

30

P >001

13/1

*

P >001

*

P <0/05

20/3

P <0/05

36
45/7
35

P >001
P >001

72/8

*

80/8
100
16/36
46/42
27/65

P >001
P >001

100
80/14

P >001

*

P >001

12/6

P >0/05

72

78/05

100

*

16/7

100

P >0/05

25/5

50/4

100
59/46

P <0/05

*

100

100
85
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 .4بحث و نتیجهگیری
ترکیب صیید ضیمنی میگیر در صییدگاههیای اسیتان
هرمزگییان متشییک از ماهیییان اسییتورانی ،غضییروفی،
خارتنان ،نرمتنان ،خزندگان و گیاهیان درییایی اسیت.
صید ضمنی میگر در منطقة خلیج فارس ماننید دیگیر
مناوق گرمسیری جهان دارای تنرع بسیار باویی است
(Pender et al., 1992; Yemin et al., 1999
;Stobutzki et al., Garcia-Caudillo et al., 2000
;.)2001

غالب ماهیان اسیتورانی صیدشیده در تررهیای
تییرا میگییر را گرنیههییای کفییزی تشییکی مییدهیید.
گرنههای کفزی یکی از مه ترین گروه ماهیان تجاری
در خلیج فارساند ،اما در سا هیای اخییر  21درصید
کاهز در میزان صید این ماهیان اتفاق افتاده و مییزان
صییید اییین ماهیییان از  110000تیین در سییا  81بییه
 87240تیین در سییا  82کییاهز پیییدا کییرده اسییت
( .)Valinasab et al., 2006 bاز دوی ی اییین امییر
میتران به افزایز صید بیرویه و فشار صیید ضیمنی
بچهماهیان گرنههای کفزی در سا هیای اخییر اشیاره
کییرد (Paighambari, 2001؛ Valinasab et al.,
2006b؛ Raeisi et al., 2011؛ & Paighambari

.)Daliri, 2012
در مطالعة حاضر نسبت صید ضمنی بیه میگیر
 6/18بییه  1بییرآورد شیید ،در حییالی کییه در مطالعییة
 Valinasabو همکاران ( )2006aاین نسبت  2/67بیه
 1برآورد شده است .مییزان صیید میگیر در آبهیای
جنرب در بین سا های  1379تا سا  1389به مییزان
 23درصد کیاهز یافتیه اسیت ( Iranian Fisheries

 .)Organization, 2010یکییی از دوییی تفییاوت در
میزان نسبت برآوردشیده در ایین مطالعیه نسیبت بیه
مطالعة ولینسیب و همکیاران ممکین اسیت کیاهز

75

میزان صید میگر در سا های اخیر در این منطقه باشد
(.)Daliri et al., 2012
در این مطالعه خانراده های شگماهیان بیا پینج
گرنه ،پنجزاری ماهیان با چهیار گرنیه و خرچنیگ بیا
چهار گرنه بیشترین تعیداد گرنیه در صیید ضیمنی را
داشت .همچنین ،بر اساس گزارش & Paighambari

) Daliri (2012در ترکیییب صییید ضییمنی حاص ی از
تررهای ترا میگر در استان برشهر نیز خیانرادههیای
گیز ماهیان ،سنگسر ماهیان و شگماهیان غالیبانید.
میققیان بسیییاری بییه اثییر تغییییرات شییرری و دمییا و
جریانییات دریییایی در ترکیییب صییید ضییمنی اشییاره
کییردهانیید ( & Rainer Munro, 1982; Vianna
(2006) Kampf & Sadrinasab .)Almeida, 2005

دربارة جریانها در خلیج فیارس گیزارش کردنید کیه
پارامترهای مییطی شرری ،اکسیژن ،و دمیا در شیما
غربی خلیج فارس و نزدی

به تنگة هرمیز بیا منیاوق

مرکز و شما شرق خلیج فارس تفاوت دارد .پس بیا
ترجه به تأثیر این فاکتررها در بافت جمعیتی بیه نظیر
میرسد بوشی از این تفاوتها مربرط بیه تیأثیر ایین
فاکتررهییا باشیید .همچنییین ،متأسییفانه در مطالعییات
مشابهی ،دربارة صید ضمنی تررهیای تیرا میگیر در
آبهای ایرانیی خلییج فیارس ،مقیدار درصید وقیرع
گرنهها میاسبه نشده اسیت ،بیه همیین دلیی امکیان
مقایسه میسر نیست.
در این مطالعه بیشترین مییزان صیید ضیمنی را
صید دورریز ریز با  %59/34به خرد اختصاص داد که
با مطالعیة ولیینسیب و همکیاران ) (2006aمطابقیت
دارد .آنها نیز بیان کردند صید دوررییز رییز بیا 49/4
درصد بیشترین میزان از صید ضیمنی اسیت .در بیین
گرنههای کرچ

دورریز گرنههای با ارزش اقتصادی

نیز مشاهده میشرد ولی به علت انیدازة کیرچکی کیه
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دارنیید دورریییز میسییرب میییشییرند .اییین ماهیییان

فارس دچار تغیییر شیده و نسیبت گرنیههیایی ماننید

عبارتاند از سنگسر ،شرریده ،حلرا سفید ،حلرا سیاه،

گربهماهی ،کریشر و گرازی در صید بیشیتر شیده ،در

و سرخر .نگرانی دیگری

صررتی که نسبت حلرا سفید و شرریده کاهز یافتیه

در صید دورریز بچهماهییان بیا ارزش اقتصیادی ایین

است که نتایج این مطالعه را تأییید مییکنید .یکیی از

است که از بین این گرنهها بعضی مانند حلرا سیفید و

دوی تغییر جمعیتی صید در سا هیای اخییر ممکین

شرریده در لیست خطر  IUCNقیرار دارنید (IUCN,

است صید بیشتر گرنههای زییر انیدازة بلیرغ ماهییان

).2011

حلرا سفید و شرریده باشد که عمت مانع رسیدن آنها

گرازی  ،شبه شرریده ،شان

در تیقیییق حاضییر فقییط بییرای گرنییههییای
گربه میاهی ،کریشیر و کفشی

گیرد فراوانیی نسیبی

بیه انیدازة توی رییزی مییشیرد ( & Paighambari

.)Daliri, 2012

نمرنیههییای دارای انییدازة غیراسییتاندارد صییید (کمتییر

افزایز فشار صیادی روی گرنیههیای تجیاری

 Lm50یا  )Loptکمتر از  %50بیرد .در هشیت گرنیة

باعث کاهز میزان صید این گرنهها در آینده خراهید

حلرا سفید ،حلرا سیاه ،شیر ،کرسة چانهسفید ،خیارو،

شد .فشار روی گرنههیای غیرتجیاری نییز منجیر بیه

تقریبا همیة ماهییان

بره خرردن تعاد اکرسیست میشرد ( Alverson et

صیدشده اندازهای کرچ تر از اندازة اسیتاندارد صیید

al., 1994؛  .)Hall & Mainprize, 2005امیروزه بیا

داشتند .در مطالعة ) Paighambari (2001نیز بیشترین

بهکارگیری ابزارهیای کاهنیدة صیید ضیمنی ()BRDs

شرریده ،کرتر ،یا اسبی سربزر

امکیان فیرار از

میزان صید ماهیان دارای انیدازة غیراسیتاندارد (ویر

حج قاب ترجهی از ماهیان کرچی

کمتر از  )Lm50در سا  1379به ترتیب عبارت بیرد

ترر را دارند ( .)Paighambari, 2001البته شایان ذکیر

از حلرا سفید ،شرریده ،قباد ،حلرا سیاه و شییر .صیید

است که استفاده از این ابزار در شناورهای صیادی بیه

بیز از حد گرنههای باارزش که هنرز به مرحلة بلرغ

صررت جدی و همهگیر به کیار نرفتیه اسیت و ایین

نرسیدهاند و تو رییزی نکیردهانید منجیر بیه کیاهز

نظارت و مدیریت بیشتر مترلیان امر صید و صیادی را

ذخایر این گرنهها میشرد .این در حالی است کیه در

میولبد .امید میرود که با نظارت دقیقتر و میدیریت

مطالعة ولینسب و همکاران ) (2006بیان شده اسیت

بهتر ،حفظ هر چه بیشتر ذخیایر آبزییان بیهخصیرص

که در سا های اخیر ترکیب جمعییت کفزییان خلییج

آبزیان غیر از گرنة هدف مررد ترجه قرار بگیرد.
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