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Abstract 
The present study estimated relative frequency index of Purpleback flying squid and Oman cuttlefish also 

evaluated the effect of depth, distance, and time of capture (before & after noon) on them. Sampling was in 

the west of the Gulf of Oman at the spring of 2019. The depth of the Gulf was 208 to 285 meters. The vessel 

used was an industrial Myctophid trawler and the sampling gear was a rope trawl that operated with the fishing 

technique in a water column (the bottom panel was maximum 6 meters higher than the bottom of the Gulf). 

According to field observations, the average catch per unit of effort index in Purpleback flying squid and Oman 

cuttlefish was estimated to be 7584.22 and 1345.066 gram / hour based on weight and 19.062 and 18.250 

number / hour based on number, respectively. Based on the selected models, the variables of depth and distance 

had a significant effect on catch per unit of effort for Purpleback flying squid (P<0.05). With increasing depth 

and distance, the catch per unit of effort for squid increased. However, based on the results, no significant 

effect of the studied variables on the relative abundance index of Oman cuttlefish was observed, given the lack 

of sufficient research on this theme and the discard caught of these species in Iranian waters, more extensive 

research to manage their stock in the Gulf of Oman is a need. 

Keywords: Catch Per Unit Effort (CPUE), Cephalopoda, Depth, Generalized Linear Model (GLM), 

Myctophid trawl. 
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 مقدمه. 1
ترین و ( پیچینندتCephalopodaسنننرپننایننان )ردت 

قدمتی ترین بیباهوش ند و  گان آب ی هسنننت  500مهر

ساله دارند ) (. این جانداران Hanlon et al., 2018میلیون 

فت می یا قاط جهان  بل توجه، در اکثر ن قا ند. نکته  شنننو

شارکت آن سنّتی( در اف ایش م صنعتی و  صورت  ها )به 

شایان ذکر است های آزاد است. ها و آبآمار صید اقیانوو

سطح جهانی نی  عالوت ب صید و بهرتدر  سرپایان ر  برداری 

ستحصال از ذخایر آنبه منظور مصرف خوراکی آن ها ها، ا

های داروسننازی زیسننتی، مطالعات سننیسننتم بابت جنبه

ها، علوم مادّت و سننایر طور انسننانعصننبی جانوران همین

مطابق  (.Hanlon et al., 2018) استها حائ  اهمیت زمینه

تنوع  1(FAOاسنننناد و مدارا سنننازمان خواربار جهانی )

ای سننرپایان در دریای عمان از خلیج فارو بیشننتر گونه

های اسنننتم همچنین تقریبا تمامی سنننرپایانی که در آب

کنند در بخش ایرانی دریای ایرانی خلیج فارو زندگی می

 Jerebم Jereb and Roper, 2005عمان نی  حضور دارند. )

and Roper, 2010 مJereb et al., 2016 تاً تنوع (. حقیق

هایی سرپایان پهنه آبی دریای عمان قابل توجه است، گونه

ید پشنننت ارغوانی  ند اسنننکوئ مان ته شننندت ه ناخ شننن

(Purpleback flying squid  با نام علمیSthenoteuthis 

oualaniensis و یا کمتر دیدت شدت همچون ماهی مرکب )

( در Sepia omaniبا نام علمی  Oman cuttlefishعمانی )

 این ردت جانوری قرار دارند.

و خانوادت  Oegopsidaاسکوئید پشت ارغوانی از راسته 

Ommastrephidae با یانوسنننی  یک اق نه پالژ یک گو  ،

ستی  ستراتژی زی یا Shoal بودت که حتی در غالب گله ) rا

School )800  عددی نی  دیدت شدت است. بیشترین طول

به  یا ج بت شنننندت از آن در دن متر بودت و میلی 650ث

شترین وزن آن  ستکیلوگرم  5/8بی . منطقه عمدت شدت ا

ید مثلی آن یایی جنوبی  18-25ها تول درجه عرض جغراف

های با اندازت متوسط این گونه اغلب مادت -است. این گونه 

 
 

 

هاجرتبه عرض - باال م یایی  یههای جغراف غذ ای های ت

 در شننت ارغوانی با گرم شنندن فصننلدارند. اسننکوئید پ

( با دمای Isothermدما )تابسننتانه )میالدی( به نواحی هم

های جغرافیایی باالتر گراد در عرضدرجه سنننانتی 22-20

رفته و در فصننل پایی  )میالدی( و با سننرد شنندن دما به 

پایینعرض یایی  مذکور تر برمیهای جغراف نه  گردد. گو

سریع  شنای  ستدارای  حرکات کوچک در اطراف و به ت ا

 (.Jereb and Roper, 2010دهد )خود واکنش نشان می

ستهماهی سرپایان های مرکب نی  یکی از را ستهای   ا

(Sepiidaکه شننناخته شنندت ترین گونه آن )های ها در آب

خانوادت Sepia pharaonis) یمرکب ببر یماهایران  ( از 

Sepiidae اسنننت (Abbaspour Naderi et al., 2018 .)

نه مذکور، گو نه  ماهیبرخالف گو های مرکب در هایی از 

های جنوب کشنننور وجود دارند که اطالعات کمی از آب

یت Biomass(، زیتودت )Abundanceفراوانی ) ( و وضنننع

ها، . یکی از آن گونهاسنتها در دسنت ( آنStockذخیرت )

ه گونه بومی دریای عمان با نام ماهی مرکب عمانی بودت ک

به بیش ندرت  ها به( آنMantle Lengthت طول جبه )انداز

 (.Adam and Rees, 1966) رسدمتر می میلی 100از 

ترین از مهم 2(CPUEصننید در واحد تالش ) شنناخص

برداری و ارزیابی ذخایر آب یان در مطالعات بهرت هاشاخص

غالباً تحت عنوان شنناخص فراوانی و  شننود ومی محسننوب

 SparreمHilborn and Walters, 1992تراکم مطرح است )

and Venema, 1998  مKing, 2007 .) در این مطالعه، لذا

 تورکشی ، مدت زمانتورکشی ، مسافتتورکشی عمقتاثیر 

مان  ید در روزو ز حد تالش  صننن ید در وا بر می ان صننن

(CPUE دو گونه اسننکوئید پشننت ارغوانی و ماهی مرکب )

 عمان بررسی شد.آبی دریای عمانی در صید ترال میان

 

 ها. مواد و روش2
مطالعات میدانی در منطقه غرب دریای عمان )شنننر  

ما   گه هرم ( در اع مات  285تا  208تن متر در فروردین 

1 Food and Agriculture Organization of the United Nations 
2 Catch Per Unit of Effort 
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(. به منظور اجرای این 1انجام شنند )شننکل  1398سننال 

 انتخاب شدمطالعه یک شناور صید صنعتی فانوو ماهیان 

ها تورکشننی در سننتون ( که تکنیک فعالیت آن1)جدول 

یا  جای تورکشنننی در بسنننتر در به  عاً بودآب   9. مجمو

اب ار ترال متشننکل از بافته  سنناختار .تورکشننی اجرا گردید

صطالحاً ترال طناب ( Rope Trawlدار  )طنابی و توری یا ا

جدول  بود نه برداری، 2) تدایی  بخش(. در این اب ار نمو اب

نابی و  ته ط باف هایی آ بخشترال  بانت ته توری بود ن  اف

هنگام اجرای پروژت پانل تحتانی ترال ( و 3و  2)اشنننکال 

 متر از بستر فاصله داشت. 6حداکثر 

 

 باریک()نوار محدوده تقریبی منطقه در غرب دریای عمان  -1شکل 

 

 مشخصات کّلی شناور صیّادی مورد استفاده در این پژوهش. -1جدول 

 مقدار های شناورویژگی

 متر 40 (LOAطول کل )

 متر 6/8 (Beamعرض )

 تن 396 (GRTتناژ اسمی ناخالص )

 تن 149 (NRTتناژ اسمی خالص )

 اسب بخار 1200 (Powerقدرت موتور )

 

 مشخصات ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر -2جدول 

 دارطنابترال  های تورمشخّصه

 مترمیلی 10 (Cod-end mesh size (A))گرت تا گرت مقابل  چشمه کیسه

 متر 25 (Vertical Net Opening (VNO))ارت اع دهانه تور 

 متر 156/98 (Headline (hr))طول طناب فوقانی 

 6/0* (2X)ضریب گستردگی 
 Dremiere  (1990)و  Prado برگرفته از*    
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 های ابتدایی )الف و ب( استفاده در پژوهش حاضر که شامل دو بخش اصلی بافته طنابی در قسمتدار مورد تور ترال طناب -2شکل 

 است.های انتهایی )ج، د و ه( و بافته توری در قسمت

 

 

 .واقعی نیستند( ابعاد) مطالعه مورد هایگونهو ( Paschen et al., 2018دار )ترال طنابشماتیک  -3شکل 

 

ا ترازوی ب میدانی وزن دو گونه مورد مطالعه در عملیات

با دقت  عداد کل نمونه 10دیجیتالی  های گرم توزین و ت

صید شدت از دو گونه مورد مطالعه شمارش شد. همچنین 

 لی)ماعمق بستر )متر(، مسافت طی شدت در هر تورکشی 

)قبل یا بعد از ظهر( بعنوان یی( و زمان صنننید در روز ایدر

 متغیرهای مستقل در مدل ثبت شدند.
سخه  Google Earth Proعمق آب با کمک نرم اف ار  ن

برآورد گردید. پس از سنننجش کمینه و  7.3به روز شنندت 

شینه عمق هر تورکشی، عمق میانگین به دست آمدت و  بی

به دلیل این که هنگام اجرای فرآیند نمونه برداری، عمق 

تا حدود زیادی تابعی از عمق آب بودت از لحاظ شنندن  تور

آن به عنوان عاملی اثر گذار صننرف نظر شنندت اسننت )به 

ستر حداکثر  نحوی صله پانل تحتانی ترال با ب متر  6که فا

بودت و نوسنناناتی همراسننتا با نوسننانات عمق آب داشننته 
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اسننت(. همچنین عالوت بر برآوردگرهای مذکور، متغیرهای 

ش متر(، جهت جغرافیایی  700یا  650شی )طول طناب ک

مسننیر تورکشننی )شننمال شننر  یا جنوب غرب(، سننرعت 

متوسط شناور )گرت دریایی: از طریق مسافت طی شدت در 

(، عرض D/tهر تورکشننی بخش بر مدت زمان تورکشننی 

جغرافیایی مرک  هر تورکشننی )نسننبت به نقاط شننروع و 

شنننی پایان تورکشنننی( و طول جغرافیایی مرک  هر تورک

شدند. امّا  شی( ثبت  شروع و پایان تورک سبت به نقاط  )ن

های آماری و جهت برقراری شنننرط عدم پس از بررسنننی

وجود همخطی میننان متغیرهننای مسنننتقننل یننا همننان 

های اجرایی حذف برآوردگرهای مدل، این متغیرها از مدل

 شدند. مسافت طی شدت از طریق زیر محاسبه شد:

))21(5.0(2cos2)21(2)21(60 LatLatLonLonLatLatD  

شدت  Dفو   در فرمولکه  سافت طی  ( ییایدر لی)مام

ش شی،  Lat1ی، در هر تورک شروع تورک عرض جغرافیایی 

Lat2  ،یان تورکشنننی پا یایی  طول  Lon1عرض جغراف

طول جغرافیایی پایان  Lon2جغرافیایی آغاز تورکشنننی و 

 تورکشی بودند.

درصننند وقوع دو گونه از فرمول ذیل محاسنننبه گردید 

(Queirolo et al., 2011:) 

100
P

Occurrence


 

 Pهای دارای گونه مورد نظر و تعداد تورکشنننی ρکه 

 ها است.تعداد کل تورکشی

صید در واحد تالش )  Quinn II andشاخص فراوانی 

Deriso, 1999 ید به گرد حاسننن یل م با فرمول ذ ( نی  

(Sparre and Venema, 1998:) 

t

w
C

CPUE 
 

کل در هر  wCکه در آن  عداد  یا ت کل )گرم(  وزن 

پارامتر صید در  CPUEمدت زمان تورکشی و  tتورکشی، 

باشنند. بایسننتی واحد تالش )گرم یا تعداد بر سنناعت( می

 
 

 

توجه داشنننت که در برآورد مسنننافت طی شننندت در هر 

گیری از سننیسننتم مختصننات جغرافیایی، تورکشننی با بهرت

درجه و حداقل با سه مختصات شروع و پایان تورکشی به 

 رقم اعشار در محاسبات لحاظ گردد.

 هاری دادهتجزیه و تحلیل آما .2.1
در این مطالعه، چهار مدل آماری )خطی سادت و خطی 

سونی و دوجمله شبه پوآ سونی،  ای من ی( تعمیم یافته پوآ

های صنننید در واحد تالش برازش دادت شننندند. از به دادت

که ) کائی یار اطالعاتی آ یب تعیین ) ICA)1مع ( 2Rو ضنننر

جهت انتخاب مدل اسننت ادت شنند. برای محاسننبه ضننریب 

 (:Zuur et al., 2009تعیین از فرمول زیر است ادت شد )

deviance null

deviance residual-deviance null
100

2R Pseudo 
 

 null devianceشننبه ضننریب تعیین،  2Pseudo Rکه 

انحراف بنناقیمنناننندت  residual devianceانحراف نول و 

 هستند.

سی پیش فرض برابری واریانس و میانگین در برای  برر

 پننراکننننندگننی منندل پننوآسننننون از آزمننون بننیننش

(Over-dispersionاست ادت شد. در رگرسیون دوجمله ) ای

من ی فرض بر این است که میانگین و واریانس با هم برابر 

سیون دوجمله ستند. این عدم برابری در رگر ای من ی با نی

به  حاسننن ندگی ) شنننناخصم که در Dispersionپراک  )

 شننود، لحاظمی رگرسننیون پوآسننون ثابت در نظر گرفته

-شود. همچنین برای بررسی نرمالیتی از آزمون شاپیرومی

هننا از ( و همگنی واریننانسShapiro-Wilk Testویلننک )

شد. جهتLeven’s Testآزمون لِوِن ) ست ادت  س ( ا  یبرر

مسننتقل از شنناخص  یرهای( متغCollinearity) یهمخط

شد. مقدار عامل تورم  2(VIF) انسیعامل تورم وار ست ادت  ا

 .در نظر گرفته شد یمالا همخط 2از  شتریب انسیوار

 3.6.0نسخه  R اف ار نرم از هادادت لیو تحل هیتج  یبرا

با   پبوت اسننتر کیراسننتا تکن نیاسننت ادت شنند. در هم

boot (Canty and Ripley, 2019 ،) بسنننته اسنننت ادت از

1 Akaike Information Criterion 
2  Variance Inflation Factor 
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سته یآمار هایمدل  ( وR Core Team, 2019) stats با ب

سته( Over-dispersionپراکندگی )بیش آزمون  AER با ب

(Kleiber and Zeileis, 2008اجرا ) سدیگرد شه  می. تر نق

 بننا اسنننت ننادت از نرم اف ار   ین یمنطقننه مورد بررسننن

Google Earth Pro  صنننورت  7.3نسنننخه به روز شننندت

 .رفتیپذ

 

 نتایج. 3
هنای توصنننی ی همچنین نتنایج اجرای برخی آمنارت

تکنیک بوت اسنننترپ شننناخص صنننید در واحد تالش در 

شدت 3جدول  ساعت(. ارائه  ساعت و تعداد بر  اند )گرم بر 

قابل ذکر اسننت که درصنند وقوع اسننکوئید پشننت ارغوانی 

برآورد  100و در صننند وقوع ماهی مرکب عمانی  88/88

درواحد تالش اسننکوئید گردید. میانگین شنناخص صننید 

پشنننت ارغوانی و ماهی مرکب عمانی بر اسننناو وزن به 

گرم/سنناعت و بر اسنناو  016/1345و  22/7584ترتیب 

تعداد/سننناعت برآورد  250/18و  062/19تعداد به ترتیب 

یک  قادیر فو  پس از اجرای تکن که م حالی ید. در گرد

 استرپ با مقداری کاهش رو به رو شدند.بوت

های است ادت شدت جهت مقایسه مدل 5و  4در جداول 

بررسننی تاثیر عمق آب )متر(، مسننافت طی شنندت در هر 

ماتورکشنننی  ید در روز در هر ایدر لی) مان صننن یی( و ز

تورکشنننی )قبل یا پس از ظهر( بر صنننید در واحد تالش 

اسننکوئید پشننت ارغوانی و ماهی مرکب عمانی ارائه شنندت 

ست آمدت از این جداو ساو نتایج بد ست. برا ل همچنین ا

مقدار ضریب تعیین، مدل خطی سادت بعنوان بهترین مدل 

برای مقادیر صنننید در واحد تالش ماهی مرکب عمانی بر 

اساو وزن و تعداد بود. این در حالی است که برای مقادیر 

شت ارغوانی به ترتیب بر  سکوئید پ صید در واحد تالش ا

ساو وزن و تعداد مدل سونی ا سونی و پوآ شبه پوآ های 

 نتخاب شدند.ا

 دو گونهاسترپ صید در واحد تالش گیری بوتنتایج مشاهدات میدانی و بازنمونه -3جدول 

 اساو شاخص گونه
  استرپبوت  مشاهدات

 (95فاصله اطمینان )% میانگین خطای استاندارد میانگین

 ±905/5183 673/7536 ±199/959 22/7584 وزن صید در واحد تالش ارغوانی

 ±351/13 886/18 ±480/2 062/19 تعداد  

 ±566/729 19/1326 ±230/129 016/1345 وزن صید در واحد تالش عمانی

 ±741/10 00001/18 ±893/1 250/18 تعداد  

 

 های آماری جهت بررسی تاثیر متغیرها بر شاخص فراوانی ماهی مرکب عمانیمقایسه مدل -4جدول 

 علت رد مدل (˟)رد (/ •)تأیید  .2R %( 5دار )تا سطح متغیرهای معنی نوع مدل متغیر پاسخ

  • 888/43 هیچکدام خطی سادت صید در واحد تالش

 پراکندگیبیش ˟ 380/41 همه پوآسون )وزن(

  • 380/41 هیچکدام شبه پوآسون 

  • 750/42 هیچکدام ای من یدو جمله 

  • 208/48 هیچکدام سادت خطی صید در واحد تالش

 پراکندگیبیش ˟ 972/45 زمان صید در روز و مسافت پوآسون )تعداد(

  • 972/45 هیچکدام شبه پوآسون 

  • 898/47 هیچکدام ای من یدو جمله 



 1401تابستان  ،2شمارت ، 75ران، دورت یا یعیالت، مجله منابع طبیش 298

 
 های آماری جهت بررسی تاثیر متغیرها بر شاخص فراوانی اسکوئید پشت ارغوانیمقایسه مدل -5جدول 

 علت رد مدل (˟)رد (/ •)تأیید  .2R %( 5دار )تا سطح متغیرهای معنی نوع مدل متغیر پاسخ

  • 932/73 هیچکدام خطی سادت صید در واحد تالش

 پراکندگیبیش ˟ 880/87 همه پوآسون )وزن(

  • 880/87 عمق بستر شبه پوآسون 

  • 156/49 عمق بستر ای من یدو جمله 

  • 679/71 هیچکدام خطی سادت صید در واحد تالش

  • 941/87 عمق بستر و مساقت پوآسون )تعداد(

  • 941/87 عمق بستر شبه پوآسون 

  • 601/87 عمق بستر ای من یدو جمله 

 

پیرو موارد مذکور، ضنننرایب رگرسنننیونی بهترین مدل 

ستقل بر می ان  صل از تاثیر متغیرهای م شدت حا انتخاب 

آوردت شنندت اند. بر  7و  6صننید در واحد تالش در جداول 

مبنای نتایج این جداول، با وجود اف ایش صنننید در واحد 

تالش بر اثر اف ایش عمق آب، نهایتاً هیچکدام از متغیرهای 

مسنننتقل موجود در این مطالعه بر شننناخص مذکور ماهی 

داری نداشنننتند. در صنننورتی که مرکب عمانی اثر معنی

داری بر مقادیر عمق آب و مسنننافت اثر معنیمتغیرهای 

شتند )تا  شت ارغوانی دا سکوئید پ صید در واحد تالش ا

که با اف ایش عمق و مسنننافت،  نحوی(. به 05/0سنننطح 

می ان صید در واحد تالش اسکوئید پشت ارغوانی اف ایش 

داری داشننتم هرچند این ارتباط مسننتقیم در تغییر معنی

قبل از ظهر نی  وجود داشننت  زمان صننید در روز از بعد به

 دار نبود.اما این اف ایش شاخص فراوانی نسبی، معنی

 ضرایب رگرسیونی مدل انتخاب شده حاصل از تاثیر متغیرهای مستقل بر میزان صید در واحد تالش ماهی مرکب عمانی -6جدول 

 متغیرها
  Pمقدار   خطای استاندارد  برآورد

 تعداد وزن تعداد وزن تعداد وزن

 48/0 62/0 76/78 62/5596 10/60 54/2931 عرض از مبداء

 90/0 76/0 43/0 21/31 05/0 68/9 عمق آب

 26/0 30/0 58/11 85/822 -61/14 -01/952 )قبل از ظهر(* زمان صید در روز

 45/0 44/0 47/5 67/388 -40/4 -51/325 مسافت

 در روز، پس از ظهراست.مرجع زمان صید * 

 

 ضرایب رگرسیونی مدل انتخاب شده حاصل از تاثیر متغیرهای مستقل بر میزان صید در واحد تالش اسکوئید پشت ارغوانی -7جدول 

 متغیرها
  Pمقدار   خطای استاندارد  برآورد

 تعداد وزن تعداد وزن تعداد وزن

 e13/5-11*** 09/0 65/2 25/5 -44/17 -73/10 عرض از مبداء

 e31/3-08*** 03/0* 01/0 02/0 05/0 06/0 عمق بستر

 15/0 54/0 20/0 43/0 29/0 28/0 )قبل از ظهر( *زمان صید در روز

 004/0** 34/0 16/0 33/0 45/0 35/0 مسافت

 باشند.می 001/0و  01/0مرجع زمان صید در روز، پس از ظهراست. ** و *** معنی داری در سطح * 
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 گیری. بحث و نتیجه4
دار متغیرهای آن چه واضنننح اسنننت، عدم تأثیر معنی

مسننتقل مسننافت، عمق و زمان صننید در روز بر شنناخص 

عه می طال مانی در این م کب ع ماهی مر باشننند. فراوانی 

درحالیکه عمق آب و تا حدودی مسافت افقی طی شدت بر 

داری پشننت ارغوانی اثر معنیشنناخص فراوانی اسننکوئید 

داشننتند. عالوت بر ارتباط مسننتقیم مسننافت طی شنندت با 

فراوانی به دست آمدت از اسکوئید پشت ارغوانی در مطالعه 

دار فراوانی حاضنننر اف ایش عمق نی  سنننبب اف ایش معنی

نسنبی اسنکوئید مذکور بود. البته شناید این نخسنتین بار 

دار به اثر این اب ار بر بگیری از ترال طناباشننند که با بهرت

نه یک فراوانی گو با تکن یان ایران آن هم  پا هایی از سنننر

ستون آب پرداخته می شی در  شودم از همین رو در تورک

دار متغیرهای موجود بر تر امکان اثر معنیمطالعات وسننیع

سایر نقاط دریای  صید در واحد تالش در  شاخص فراوانی 

 د دارد.عمان همچنین در تحقیقات آتی وجو

های پیچیدت اسننکوئید پشننت ارغوانی دارای شنناخصننه

فردی و جمعیتی اسنننت. به عنوان مثال، گونه مذکور که 

مری  ع طول  بودت و  فعننال  مودی  ع جرت  مهننا دارای 

(Longevity حدود یک سننال داشننته را در قالب )فرم  5

ها طول جبه، فوتوفور اند که مبنای آندسنننته بندی کردت

(Photophoreپشنننت بد )( ن و ظاهر گالدیووGladius )

ها در شمال غرب اقیانوو هند سه بودت و برای جمعیت آن

 اندگروت تولید مثلی بهارت، تابسنننتانه و پایی ت معرفی کردت

(Arkhipkin et al., 2015 .) از این رو بررسنننی وضنننعیت

عاتی همچون فراوانی و زیتودت  باب موضنننو ذخیرت آن در 

خاص خود را دارد. چالش هاجرت ازهای   یعمود هایم

(، Mohamed et al., 2011) یپشنننت ارغوان دیاسنننکوئ

هاجرت کاپو و م ید همچنین ت های فصنننلی این اسنننکوئ

اقیانوسننی که به جا به جایی آن در سننیسننتم مختصننات 

شننود نباید غافل شنند جغرافیایی و سننتون آب منجر می

(Jereb and Roper, 2010این مسائل باعث می .) شود که

مقادیر فراوانی به دسنننت آمدت از این آب ی در تور ترال، در 

اعما  گوناگون حتی در یک بازت زمانی کوتات نی  دستخوش 

های تغییرات گردد. البته نبایستی فراموش کرد که تورکشی

ظهر  12این مطالعه تقریباً در دو بازت قبل و بعد از سنناعت 

مذکور در اجرا شنندند که مقارن با حضننور کم تراکم آب ی 

اعما  مورد مطالعه در آن سننناعات بودت و احتماالً منجر به 

ستم اما  شدت ا اثرگذاری نامطلوب بر فراوانی به دست آمدت 

توان فراوانی بیشتری از اسکوئید مذکور می در تاریکی شب

متر تا ن دیکی سطح دریا مشاهدت  300را در اعما  کمتر از 

الگوی مت نناوت  (. اجرایMohamed et al., 2011) کرد

سکوئیدهای دیگر نی   شبانه در برخی از ا فعالیت روزانه و 

مشنناهدت شنندت اسننت که طی روز به اجرای فرآیندهای 

تولیدمثلی و حین شنننب به دنبال غذا بودت که این روند 

ها منتج به بروز رفتارهایی همچون مهاجرت عمودی در آن

اصل (. حCabanellas-Reboredo et al., 2012شدت است )

های عمودی این آب یان تغییر در فراوانی مشاهدت مهاجرت

های شنننیالتی همچنین ها طی نمونه برداریشننندت از آن

صیادی تغییر در نرخ صید به دست آمدت در طول عملیات 

 .است

ای از سنننرپایان بومی دریای ماهی مرکب عمانی، گونه

عمننان بودت کننه کمترین اطالعننات از نحوت زیسنننتن و 

آن خصننوصنناً هنگام مواجهه با اب ار صننیادی در  رفتارهای

های جنوبی دسننت اسننت. این گونه برای اولین بار در آب

(. Adam and Rees, 1966دریای عمان کشنننف شننند )

نه آن معموالً محتمل اسنننت اب ار ترال طناب دار که دها

های توری معمولی دارد، تراکم مسنناحت بیشننتری از ترال

های را به دام بیندازد. ماهی بیشتری از ماهی مرکب عمانی

های طبیعی اغلب به صورت من رد و مرکب در اکوسیستم

ست اگر ماهیتنها دیدت می صور نی های شوند. اما دور از ت

له به صنننورت گ مانی را  کب ع چک و ب رگ مر های کو

(School( در نظر بگیریم )Yasumuro et al., 2015 م)

له نابگ که ترال ط بههایی  کا  با ات مواردی همچون  دار 

های توری توانایی مساحت بیشتر دهانه تور، بیشتر از ترال

ها را داشته باشند. نکته قابل تأمل دیگر این است صید آن

که با توجه به اطالعات کمی که از پراکنش افقی و عمودی 

نه دِمِرسنننال و بومی دریای  ماهی مرکب عمانی، این گو

واربار جهانی ، در اسننناد سننازمان خاسننتعمان در دسننت 



 1401تابستان  ،2شمارت ، 75ران، دورت یا یعیالت، مجله منابع طبیش 300

 

 210اِلی  50عمدت پراکنش عمودی این آب ی در محدودت 

ولی (م Jereb and Roper, 2005متر گ ارش شندت اسنت )

برداری این پژوهش نشننان داد که بایسننتی دامنه عمق نمونه

تری را برای آن متصننوّر پراکنش عمودی به مراتب گسننتردت

پایین ( drag) دِرَگدار به علت اثر باشیم. مجموعاً ترال طناب

هنگام تورکشننی، مختص صننید ترال در سننتون آب )ترال 

( و Paschen et al., 2018) آبی و نیمه پالژیک( بودتمیان

شنای فعال در برای نمونه سرپایان دارای  برداری از ذخایر 

ناسنننب   مJudkins et al., 2016)اسنننت سنننتون آب م

Katugin and Zuev, 2007.) 

رغوانی در ترکیب صنید ترال حضنور اسنکوئید پشنت ا

فانوو ماهیان دریای عمان مطلبی ثابت شننندت اسنننت 

(Arkhipkin et al., 2015  حتی در این مطننالعننه نی )

اسنننکوئید پشنننت ارغوانی فراوان ترین گونه حاضنننر در 

ترین عامل آن تغذیه باالی این برداری بود. شاید مهمنمونه

های ماهیان گونه از فانوو ماهیان نسننبت به سننایر گونه

ضر یک  ست ادت در مطالعه حا شناور مورد ا شدم چرا که  با

و  شننناور صننید صنننعتی با صننید هدف فانوو ماهیان بود

طبیعتاً اسننکوئید پشننت ارغوانی به منظور تغذیه از فانوو 

ها هجوم بردت و نهایتاً در ترکیب صنننید ماهیان به گله آن

(. همچنین از نقش Parry, 2006مشنناهد شنندت اسننت )

و  Chaetognatha ،Copepodaهای ای زئوپالنکتونغذیهت

Mysidacea  که همگی در دستگات گوارشی اسکوئید پشت

توان گذشنننت اند به راحتی نمیارغوانی مشننناهدت شننندت

(Arkhipkin et al., 2015.) 

نکته قابل تأمل آن است که حین اجرای این پژوهش به 

شت ارغوانی و ماهی مرکب عمانی سکوئید پ سرپایان ج  ا  ،

 ،Ancistrocheirus lesueuriiدیگری نظیر اسنننکوئیدهای 

Joubiniteuthis portieri ،Abralia steindachneri ،

Uroteuthis sp. ای عالوت گونههم مشننناهدت شننندند )به

به جنس  ماالً متعلق  که احت ناسننننایی نشنننندت  شننن

Enoploteuthis  بود(. گرچننه بنناالترین تراکم و فراوانی

متعلق به اسنننکوئید پشنننت ارغوانی سنننرس ماهی مرکب 

سیار محدودتر از آن  سرپایان ب سایر  ضور  عمانی بود و ح

توان از دورری  بودن سرپایان حاضر در مطالعه بود، اما نمی

 چشم پوشی کرد.« در زمان اجرای پروژت»

ر خصنننوص با در نظر داشنننتن فقدان پژوهش کافی د

برداری از ذخایر اسکوئید پشت ارغوانی و ماهی مرکب بهرت

عمننانی در دریننای عمننان، در شنننناخص ترین نمونننه، 

Paighambari ( در مطالعه خود مبنی 2012و همکاران )

سکوئید  صید ا بر تأثیر تغییرات عمق و رنگ قالب بر نرخ 

به روش جیگینگ در دریای عمانم نرخ  پشنننت ارغوانی 

نه مذ متر بیشنننتر از  0-500کور را در اعما  صنننید گو

متر برآورد کردند. ضمن  1000-1500متر و  1000-500

این که قالب جیگ به رنگ سننب  کارایی به مراتب بهتری 

شت )بیش از  ساعت(. در هر  5از جیگ آبی دا کیلوگرم بر 

مذکور  عه و مطلب  طال تایج این م به ن جه  با تو صنننورت 

ت اب ار و تکنیک صننیادی توان تا حدود زیادی به اهمیمی

در فراوانی نسننبی مشنناهدت شنندت از این گونه در منطقه 

شارت کرد. همانطوری که در بخش های ابتدایی مقاله ذکر ا

شدت شناخته  سرپایان شد، ماهی مرکب ببری  ترین گونه 

باالی اسنننت و ایران و دریای عمان  به اهمیت  با توجه 

ن پیشننین مطالعات محققی ،اقتصننادی و تجاری بودن آن

های مرکب دریای عمان بر ذخایر ماهیبیشنننتر متمرک  

بودت و کمتر به سایرین پرداخته شدت است. به عنوان مثال 

Abbaspour Naderi ( کاران عه2018و هم طال ای ( در م

میانگین صنننید در واحد سنننطح و مجموع زیتودت ماهی 

یب  به ترت کب ببری را  یل مربع  351مر ما کیلوگرم بر 

-Salahiتن برآورد کردننند. همچنین  3/817دریننایی و 

gezaz ( کاران عه2016و هم طال یانگین ( در م ای دیگر م

صید در واحد تالش گونه  سطح همچنین  صید در واحد 

به ترتیب  کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و  1948فو  را 

. مطالعات مذکور ندکیلوگرم بر سنناعت برآورد کرد 1/203

به وسننیله اب ار ترال کف و در شننر  دریای عمان بودت و 

 اند.متر صورت پذیرفته 100عموماً در مناطق زیر 

 

 نتیجه گیری نهایی
تر جهت بر اساو مطالب مذکور نیاز به مطالعات وسیع

تر از فراوانی، زیتودت، وضعیت رسیدن به برآوردهایی دقیق
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ید پشنننت ارغوانی و ماهی مرکب عمانی  ذخایر اسنننکوئ

ها در پهنه آبی دریای عمان بر آنهمچنین عوامل اثرگذار 

ساو می شدت اح ها، به جای دورری  این گونه تا گرددبه 

 ها در منطقه مدیریت گردد.ذخایر آن

 

 تشکر و قدردانی
شدت  این مطالعه برگرفته از نتایج طرح تحقیقاتی اجرا 

در دانشننگات علوم کشنناورزی و  97-393-12با شننناسننه 

های احترام و سراو از کمک. با استمنابع طبیعی گرگان 

مادی و معنوی دانشننگات علوم کشنناورزی و منابع طبیعی 

گرگان به ویژت معاونت پژوهشننی و فناوری دانشننگات علوم 

های خود کشننناورزی و منابع طبیعی گرگان که با حمایت

ما را در اجرای این مطالعه یاری کردند. به این وسنننیله از 

ادارت شیالت شهرستان ادارت کل شیالت استان هرم گان و 

بندرعباو به عالوت جناب آقای ابراهیم عالی ادت تشنننکر و 

آید. همچنین نویسنننندگان مقاله بر قدردانی به عمل می

دانند تا از مالک، ناخدا و تمامی خود الزم و ضنننروری می

خدمه حاضر روی شناور همکار پروژت که با صبر، شکیبایی 

ساعدت خود نهایت همکاری را با  شتند، قدردانی و م ما دا

 نمایند.
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