
 

49 

  CPUE وزني و تعيين ،اي، فراواني طولي بررسي تركيب گونه
  ساين ساردين منطقه جاسكازاي واحد تالش) در تورهاي پر (صيد به

  3ساالرپوري، علي *2، سيديوسف پيغمبري1احمد عاليي

: يبرداري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، پست الكترونيك دانشجوي دكتري شيالت، توليد و بهره - 1
ahmad_alaei@yahoo.com  

  sypaighambari@yahoo.com :ييكپست الكترون ن،دانشيار، گروه شيالت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگا - 2
 a_salarpour@yahoo.com :ييكپست الكترونمربي، پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان بندرعباس،  - 3

  30/9/94 تاريخ پذيرش:                                         نويسنده مسوول *                                       1/4/94 تاريخ دريافت:

  است.شناسي  نشريه اقيانوساثر متعلق به  نيحقوق ا يتمام، 1395 يشناس انوسياق يـ پژوهش يعلم هينشر ©

  چكيده
 دواي تورهاي پرساين  و تركيب گونه )CPUE( ازاي واحد تالش ، پارامترهاي طول كل، وزن، صيد بهمقاله در اين

فوت و  23ها به صورت تصادفي توسط پرساينرهاي قايقي  برداري نمونه .شدمطالعه  مدت نه ماهجاسك بهشناور بندر 
 ساردين( را صيد هدف % از ميزان كل صيد75دست آمده، بر اساس نتايج به روز انجام شد. 10در هر ماه به مدت 

% از 6/6با فراواني  )Leiognathus daura(بيشترين ميزان صيد ضمني، پنجزاري نوار طاليي  دادند. يلتشكماهيان) 
هاي ارديبهشت با  ترتيب در ماه هاي سند به وزن كل صيد را شامل گرديد. بيشترين و كمترين ميانگين طول ساردين

هاي سند  متر مشاهده شد. بيشترين و كمترين فراواني ميانگين وزن ساردين سانتي 1/12متر و دي با  سانتي 0/16
متر و  سانتي 0/14ميانگين طول كل  گرم مشاهده گرديد. 0/15گرم و دي با  0/29هاي ارديبهشت با ترتيب در ماه به

كيلوگرم در هر بار  1/136ازاي واحد تالش محاسبه شد. صيد به 8/14گرم با انحراف معيار  23ميانگين وزني 
 اين گونه يتجمع يها، متوسط طول با توجه به داده دست آمد.بار به 4/4تورريزي و ميانگين تورريزي در هر روز 

 يها آب در يزر يانز سطح يدص يصعود يرسبا نگاه به است.  يافتهكاهش  يراخ يها اما در سال ،داشته يشيروند افزا
 يبردار و بهره ياديص يشمربوط به افزا امر، ينا يِاحتمال يلاز دال يكي رسد ينظر مهبندر جاسك، بو استان هرمزگان 

 .باشدگونه  ينا يراز ذخا

  درياي عمان.پرساين، ساردين سند، ،ايازاي واحد تالش)، تركيب گونه(صيد بهCPUE ات كليدي:كلم

  
  
  مقدمه. 1

 عنوان به) موتو و ساردين( ريز زيان سطح حضور به باتوجه

 ماهيان اين كه نقشي نيز و اوليه توليدات كنندگانِ مصرف نخستين

 اهميت از دارند، ماهيان تون ويژه به درشت زيان سطح تغذيه در

 Freon and( هستند برخوردار دريا غذايي هرم در خاصي

Misund, 1999.( از غذاي تون ماهيان 60حدود  ماهيان ساردين %
از اين رو برداشت  ).1371 شوقي،( دهند را به خود اختصاص مي
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هاي جبران  تواند آسيب ها مي ناآگاهانه و غير اصولي از آن
رياها وارد آورد. از طرفي اين ماهيان در دسامانه بومناپذيري به 

نصف هاي بزرگ در همه درياها از  سواحل به صورت گله
شوند  درجه جنوبي يافت مي 60درجه شمالي تا  70النهارهاي 

)Whitehead, 1985خوار هستند ). اين ماهيان اغلب پالنكتون
)Randal, 1995 تواند يم يددر مناطق تول ييراتتغ)، به همين علت 

نشان  ها يبگذارد. بررس اهيانم ينا يبر فراوان ياثرات بزرگ
 يزانباال بودن م يريتي،مشكل مد ينتر كه عمده دهد يم
 يكوتاه يلدل به يناست. همچن يانماه ينا يدنسل جد پذيري ييرتغ

 ينا يعموجب انتقال سر يد،در نسل جد يعمر، هر نوسان
 ,Cole and McGlad( گردد يم يتنوسانات در سطح جمع

ويژه مناطق اي در سواحل نواحي پرتوليد به فراواني ويژه ).1998
 Cole andسواحل شرقي اقيانوس آرام دارند ( 1فراچاهنده

McGlad, 1998.(  
هاي جنوبي  زيان ريز در استان بيشترين ميزان صيد سطح

مربوط به استان هرمزگان است. كه به تنهايي و با اختالف فاحش 
استان قرار دارد. استان هرمزگان در سال  4ين در رتبه نخست در ب

زيان ريز جنوب كشور را به  % از كل صيد سطح97بيش از  1392
 1380كه در سال  است . اين در حاليه استخود اختصاص داد

  ).1(شكل  ه است% بود64اين ميزان 

  
سالنامه آمار (استان ساحلي جنوب كشور  4زيان ريز در  ميزان صيد سطح: 1ل شك
  )1392يالت ايران، ش

زيان ريز شامل ساردين ماهيان و موتو  هاي عمده سطح گونه
ماهيان است. كه اين گروه از آبزيان، عمده صيد بندر جاسك را 

 1386تا سال  1380هاي ابتدايي دهه  د. در سالنده تشكيل مي
ميزان صيد ساردين ماهيان در اين منطقه بيشتر از موتو ماهيان 

——— 
1 Upwelling 

% از كل صيد 83ها  سال اينطور ميانگين در  به گزارش شده است.
به بعد صيد  1387. اما از سال استمربوط به ساردين ماهيان 
كه نسبت صيد موتو  طوري . بهه استموتو بر ساردين پيشي گرفت

 1390% و در سال 78به  1389ماهيان به ساردين ماهيان در سال 
 ).2 كل(ش ه است% رسيد52به 

  
- 1390هاي  هاي بندر جاسك در سال زيان ريز در آب طحروند صيد س: 2 شكل
 )1392 سالنامه آمار شيالت ايران،( 1380

اي و توانايي تركيب  اين ماهيان به علت دارا بودن رفتار گله
ها به آساني توسط تورهاي  توده ساير جمعيتشدن با زي

ها را در زمره منابع اقتصادي  رو آنشوند، از اين صيد مي 2پرساين
هاي ساحلي استان  آب ).Cole and McGlad, 1998( دهند رار ميق

زي ريز در خليج  هاي ماهيان سطح هرمزگان از مهمترين زيستگاه
ساردين   شوند. بيشينه توده فارس و درياي عمان محسوب مي

هاي متمركز  متري از يكديگر در دسته 50-200ماهيان در فواصل 
). اين ماهيان بيشتر 1361پراكنده هستند (سواري و محمدپور، 

طول عمر خود را در حالت مهاجرت و جابجايي هستند، و اين 
). براي صيد Pauly, 1982ها به پيروي از دما است ( مهاجرت

هاي سطحي، از ابزار فعالي به نام  ماهيان پالژيك نزديك آب
اي از تور گله  شود. در اين شيوه ديواره پرساين بهره گرفته مي

بندند تا محاصره به  گيرد و سپس پايين تور را مي را ميماهيان را ف
). Von Brandt, 2005صورت عمودي و افقي كامل شود (

هاي  زيان ريز در آب هاي سطح ساردين ماهيان جز مهمترين گونه
 Sardinella( گونه ساردين سند .ندهستساحلي بندر جاسك 

(sindensis  را در  ساينر درصد از صيد شناورهاي پرس 88حدود
ساالرپوري و همكاران، ( دهد منطقه جاسك به خود اختصاص مي

)؛ اين گونه داراي رشد سريع، دوره زندگي كوتاه 1382

——— 
2 Purse Seine 
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)Dehghani et al., 2015(  و مقادير قابل قبولي از اسيدهاي چرب
تواند به عنوان منبع تامين كننده پروتئيني  غيراشباع است، لذا مي

ها نقش مهمي   در سالمت انسانمناسب و با ارزش غذايي باال
  .)1394و همكاران،  ي(بحرداشته باشد 

زي ريز در خالل  افزايش برداشت از ذخاير ماهيان سطح
هاي توسعه شيالت، هميشه جزء اهداف كمي توليد در  برنامه
هاي خليج فارس و درياي عمان بوده است. از سويي به نظر  آب
هاي استان  ن ذخاير در آببرداري از اي رسد كه پتانسيل بهره مي

ماه تالش در زمينه  9هرمزگان وجود دارد. اين پژوهش نتيجه 
زي ريز گونه ساردين سند درياي  شناخت ذخاير ماهيان سطح

  .عمان و مسائل مربوط به آن در سواحل بندر جاسك بوده است

  ها مواد و روش. 2

  منطقه مورد بررسي 2-1

صيدگاه مهم  6 داراي اسكدر ج زي ريز ماهيان سطحمناطق صيد 
زي بوده، كه شامل صيدگاه كوه مبارك، تبركن و مقسا  ماهيان سطح

كه در حوزه غرب جاسك و سه صيدگاه يكبني، بحل و اسكله 
 )1387اند (افتخارنيا،  شرق جاسك واقع شده سورگلم در حوزه

اي  روش تور محاصره 4. در اين مناطق صيادان محلي به )3(شكل 
تور گوشگير سطح، تور پرساين لنج و تور پرساين  )،لساحلي (ج

  پردازند. زي مي به صيد انواع ماهيان سطح (عمده صيد) قايقي

  
 هاي ساحلي بندر جاسك زيان ريز در آب مناطق صيد و مراكز تخليه سطح :3شكل 

  (استان هرمزگان)

  برداري عمليات نمونه 2-2

اي شهرستان ه با آغاز فصل پاييز صيد ساردين ماهيان در آب
و  1390ود. اين بررسي به مدت نه ماه در زمستان ش ميجاسك آغاز 
هاي ساردين ماهيان در جاسك واقع در  در صيدگاه 1391بهار و پاييز 

در غرب تا طول جغرافيايي  57° 35َاستان هرمزگان از طول جغرافيايي 
علت  شمالي انجام شد. در تابستان به 25°در شرق و عرض  °58 10َ
نوعيت صيد، نمونه برداري انجام نشد. نمونه برداري از صيد تجاري مم

منطقه تخليه صيد مقسا، اسكله اداره بندر، يكبني و بحل به  4در 
 روز در هر ماه انجام شد. 10صورت تصادفي و 

  شناسايي ساردين سند 2-3

ها با استفاده از كليدهاي شناسايي موجود شامل كليد نمونه
راهنماي  ،)Fischer and Bianchi, 1984ائو (شناسايي ماهيان ف

)، كتاب ماهيان Whitehead, 1985شناسايي شگ ماهيان جهان (
)، اطلس ماهيان خليج Kuronuma et al., 1986خليج فارس (

) و راهنماي شناسايي ماهيان 1375فارس (اسدي و دهقاني، 
  ) استفاده شد.Randal, 1995ساحلي عمان (

  ابزار و روش كار 2-4

سنجي و دور بدن با متر نواري با دقت طول كل با تخته زيست
گرم  1متر و وزن كل ماهيان با ترازوي ديجيتال با دقت  ميلي 1

). در نهايت اطالعات Sparre et al., 1989گيري شد (اندازه
 Microsoftافزار  هاي مخصوص ثبت و در نرمحاصل در فرم

Excel بندي استاندارد وزن  قهمورد پردازش قرار گرفت. براي طب
) 1بهره گرفته شد (معادله  1ها از فرمول استورجس و طول نمونه

  ):1390همتا و زارع چاهوكي، (بي
  K = 1 + 3.3 logn                       . فرمول استورجس1معادله 

  مشخصات قايق پرساينر 2-5

كش كه با كشيدن طناب   طناب 2قايق از يك دستگاه وينچ
اي كردن تور را انجام  اي كننده، عمل كيسهيا كيسه 3الينپرس
  گيرد.دهد، بهره مي مي

——— 
1 Sturges' rule 
2 Winch 
3 Purse Line 
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  ظرفيت  موتور  عرض  طول
فوت  23
  متر) 7(

  فوت 5/6
خن با گنجايش  HP (  2اسب بخار ( YAMAHA 55  متر) 2(

  تن 1استاندارد 

  مشخصات تور پرساين 2-6

متر)  225يارد ( 250  طول
  mm 8) قطر PAر (مت 200  طناب پايين  در حالت كشيده

  متر 16  ارتفاع تور  متر ميلي STR(  20چشمه (
  چشمه 800  چشمه در عمق تور  )PESاستر ( پلي  جنس

  )SHE 3( 3شماره  EVA  بويه  )Td( 1دنير 15/210  شماره نخ

 ) قطر PAمتر ( 184  طناب باال
mm10 

دار و بدون  سفيد رنگ، حاشيه  ديگر مشخصات
  گره

 واحد تالشتعيين صيد به ازاي  2-7

 2معادله از ) CPUEبراي محاسبه صيد به ازاي واحد تالش (
  ):1379(پارسامنش،  آيددست ميبه

  2معادله 
CPUE=C/f  

:C كل صيد در هر روز، :f  تعداد تورريزي در همان روز
  (تالش صيادي)
ميزان كل صيد در هر روز بر تعداد تورريزي در  در اين راستا

ين صورت ميانگين ميزان صيد در هر همان روز تقسيم شد، تا بد
دست آيد. در واقع واحد  بار تورريزي (اعم از موفق و ناموفق) به

تالش صيادي، ميزان صيد در هر بار تورريزي در نظر گرفته شد. 
روز يك  20 ها و مجموع صيدبه عبارت ديگر تعداد تورريزي

  .گرديدگيري واحد پرساين به صورت روزانه اندازه

  و بحث نتايج. 3

  اي تركيب گونه 3-1

تشكيل  ماهيان (صيد هدف) % از ميزان كل صيد را ساردين75
 فراواني با )S. sindensis( سند ساردين يانم ينا از .دنده مي
 .Sي (چرب هند ينكه سارديحال در ،هگونه غالب بود 8/87%

longiceps(  سفيد يندرصد، سارد 5/7با )S. albela(  5/4با،% 
 يندرصد و سارد 15/0با  )S. gibbosaيي (و طالپهل ينسارد
را  ماهيان ساردين تركيبدرصد  05/0با  )D. acuta( كمان ينرنگ

——— 
1 Denier 

گونه ضمني به  6% باقيمانده شامل 25 ند.هد مي تشكيل
  ):4هاي زير است (شكل  فراواني

  Leiognathus daura( :6/6%پنجزاري نوار طاليي( )1
  Nematalosa nasus( :6%گواف ( )2
  Trichiurus lepturus( :6/5%سبي سربزرگ (يال ا )3
  Scomberoides commersonnianus( :3%سارم دهان بزرگ ( )4
  Pelates quadrilineatus( :3/2%يلي چهارخط ( )5
  Chirocentrus dorab( :3/1%خارو باله سياه ( )6

  
  هاي منطقه جاسك اي پرساين تجاري ساردين در آب تركيب گونه :4شكل 

هاي ساحلي جاسك شامل  ده در آبساردين ماهيان صيد ش
و يك گونه از جنس  Sardinellaگونه از جنس  4

Dussumieria هاي  به نامS. sindensis ،S .albella ،S. 

gibbosa ،S. longiceps  وD. acuta  هستند. در مطالعه
ساردين از گونه  5ين ا ) نيز،1382ساالرپوري و همكاران (

د كه ساردين سند حدود گردي اي مشاهدهدر تركيب گونهماهيان 
ها  ، اما ساير گونهبه خود اختصاص داد كل رااز صيد  88%
ها يافت شدند. اين در  برداري طور اتفاقي و به ندرت در نمونه به

 1366هاي انجام شده در فصل صيد سال  حالي است كه بررسي
% از صيد ساردين 90در حدود  S. longicepsنشان داد كه 
). 1367داده است (ايران،  قه جاسك را تشكيل ماهيان در منط

 بين ينمثل سارد يزر يز سطح يها گونه الزم به ذكر است
 گاهيهستند و  جمعيتي تغييرپذيري ويژگي دارايخودشان 
در يران ا، كنند مي شيفت از يك گونه به گونه ديگر ها جمعيت
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 يرا بررس يدص يبترك ي)بهمن و د( تنها در دو ماه 1367سال 
و يك  Sardinellaگونه از جنس  5ه بود. از ساردين ماهيان كرد

هاي خليج فارس و درياي  در آب Dussumieria  گونه از جنس
 .S. sindensis، Sهاي  اند كه شامل گونه عمان شناسايي شده

albella، S. gibbosa، S. longiceps ،S. melanura و D. acuta 
). 1370عوفي، ، Randal, 1995 ،Whitehead, 1985(هستند 

در بخش جنوبي درياي عمان و خليج فارس تا  D. acutaگونه 
 .S) اما گونه Randal, 1995نواحي هند و مالزي پراكنش دارد (

sindensis براساس شود.  به ندرت در خليج فارس يافت مي
اي از صيد  ساردين سند حجم عمده مطالعات انجام شده

رات متحده عربي را در سال هاي اما هاي صنعتي در آب كشتي
-) و گونهVan Vailing et al., 1993تشكيل داده است ( 1977
تركيب عمده  S. fimbrataو  S. sindensis ،S. longiceps هاي

هاي كوچك صيادي را در طول سواحل اياالت سند  صيد قايق
  ). Kurup et al., 1989; FAO, 1984دهد ( پاكستان تشكيل مي

را از كل حجم صيد % 25 ،يد ضمنيصدر پژوهش حاضر 
گونه از  4 ستاشد. در اين رارا شامل ونه گ 6 تنها تشكيل داد و

، Chirocentrus (dorab(گونه شامل، خارو باله سياه  6اين 
، يال Scomberoides) (commersonnianusسارم دهان بزرگ 

 Nematalosa)و گواف  (Trichiurus lepturus)اسبي سربزرگ

nasus)  كارچي بوده و براي تغديه از گله ساردين آن را دنبال ش
كنند. همچنين بيشترين ميزان صيد ضمني مشاهده شده  مي

با  (Leiognathus daura) وار طالييـمربوط به پنجزاري ن
در بررسي ). 4(شكل  % از كل حجم صيد بود6/6فراواني 

در سواحل شرقي  1970-1977هاي  اي كه بين سال تركيب گونه
ترين شهر هندوستان) انجام شد،  ر تريواندروم هند (جنوبيشه

 Sardinellaهاي  تركيب صيد شامل هفت گونه ساردين به نام

gibbosa ،S. longiceps ،S. sirm ،S. davi ،S. fimbriata،S. 

sindensis  وS. clupeoides  نسبت هر كدام از ه استبود .
و  2/1، 8/4، 8/9، 7/20، 1/23، 40ترتيب  هاي صيد شده به گونه

. برخالف ساردين سند كه در ايران گزارش شده است% 4/0
ساالرپوري ( شود % از حجم صيد ساردين ماهيان را شامل مي88

% از كل 2/1در اين پژوهش اين نسبت تنها  )،1382و همكاران، 
ساردين ماهيان صيد شده را تشكيل داده است. ابزارهاي صيادي 

% و 37اي يا سينر  %، تورهاي پياله62ير مورد استفاده تور گوشگ
  ).Lazarus, 1998( % است1قالب 

  فراواني طولي ساردين سند 3-2

شد. گيري  عدد ساردين اندازه 3000 در مجموع طول كل تقريباً
 1/12با  ماهدر اين بررسي كمترين ميانگين طول مربوط به دي

متر  سانتي 0/16با  ماهمتر و بيشترين آن مربوط به ارديبهشت سانتي
بود. روند صعودي اندازه ساردين سند از فصل سرد زمستان تا 
فصل گرم بهار در نمودار مشهود است. همچنين با ادامه يافتن فصل 

  ).5(شكل  پاييز و سردتر شدن هوا از ميانگين طول كاسته شد

  
  برداري هاي نمونه ميانگين طول كل به تفكيك ماه :5شكل 

كالسه  13اساس فرمول استورجس در بر  سند هاي ساردين
-15. بيشترين ماهيان در كالسه بندي شدندمتري طبقه سانتي 1

هاي  % از كل نمونه7/24متر جاي گرفتند. اين كالسه  سانتي 14
هاي سند در  صيد شده را در برگرفت. بيش از نيمي از ساردين

ار متر قرار دارند. كمترين مقد سانتي 16تا  13سه كالسه متوالي 
% 3/0متر) با فراواني  سانتي 19-20مربوط به بزرگترين كالسه (

متر  سانتي 0/7نمونه ترين  و كوچك 8/19بود. بزرگترين نمونه 
د گرديمتر محاسبه  سانتي 0/14طول داشتند. ميانگين طولي 

  ).6(شكل 

  
- 1391هاي بندر جاسك ( فراواني طولي ساردين سند صيد شده در آب :6شكل 
1390(  
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و  يشينهمنطقه، ب ينادر  1381و  1380 يها سال يبررسدر 
 گزارش شد متر يسانت 2/6و  8/18 يبترت طول كل به ينهكم

 يجبا نتا يب)، كه تفاوت چندان1387(ساالرپوري و همكاران، 
تر بودن ميانگين طولي ماهيان صيد پايين. دهد يحاضر نشان نم

با طول  متر) در مقايسهسانتي 14شده در مطالعه حاضر (
متر شوند (ميليپيشنهادي كه در آن نيمي از ماهيان بالغ مي

155=Lm50 ) (اي  تواند نشانه مي ،)1385و درويشي،  ساالرپوري
تر از اندازه ساردين سند با اندازه كوچكصيد افزايش  از

 يفراوان يعحاصل از توز يجنتا). 1392(عاليي،  باشد اش تجاري
در طبقه  ياناز ماه %70به  يككه نزدسند نشان داد  ينسارد يطول
كمتر از طول  ياند و طول شده يدص متر يسانت 15كمتر از  يطول

 يمورد استفاده برا يدابزار ص رسد يبلوغ دارند، كه به نظر م
است كه  ييها چشمه يجاسك دارا يها در آب يانماه ينسارد

براي گونه  Lm50ين . همچنكند يم يدنابالغ را ص ياناغلب ماه
 متر يسانت 2/11هاي ساحلي جزيره قشم  ساردين سند در آب

 يدص يان% ماه90دست آمد، اما معلوم شد كه  ) بهمتر يليم 112(
كمتر از  يبوده و طول متر يسانت 2/9طول كل  يانگينم يشده دارا

  .الف) 1387طول بلوغ دارند (ساالرپوري و همكاران، 
 يبهشتتا ارد هد،د يطول ماهانه نشان م يروند فراوان يبررس

 ياناست، ماه نايه ما ينسارد يزيكه همزمان با اوج تخمر 1391
بعد از  يها اما در ماه شوند، يم يافتبزرگتر  يطول يها با كالس

كاهش مربوط به  ينخواهد داشت. احتماال ا ينزول يرروند س اين،
% از 50كه  دهد ينشان م ها ي. بررساست يدنسل جد يانماه
 يقشم در طبقه طول يرهجز يها شده در آب يدظر صمورد ن انيماه

 يرمقاد يبررس ين، و در همقرار داشته متر يسانت 5/8كمتر از 
 متر يسانت 2/17تا  2/4 ينسند ب ينطول كل سارد يشينهو ب ينهكم
. در مطالعه سال )الف 1387(ساالرپوري و همكاران،  است يرمتغ

سند در  يناردقشم، طول كل س يرهجز يهادر آب 2012-2011
 ,.Dehghani et al( ست آمدبد يمترسانت 6/18تا  9/7 ي بازه

سند در  ينطول كل سارد 1390-1391سال  ي). در بررس2015
 درورآب يمترسانت 5/13و  3/17 يبجاسك و قشم به ترت يآبها

گرفت  يجهنت توان يم ين). بنابرا1393و همكاران،  يمي(رح گرديد
قشم) به مراتب  يرهفارس (جز يجلخ يها در آب ها ينكه سارد

عمان  يايدر يها آب يانماه يننسبت به سارد يترمطول ك يدارا
ند. ممكن است عوامل محدود كننده مانند هست(بندر جاسك) 

باشند  يرگذارفارس تاث يجدر خل يماه ينرشد ا رويو دما  يشور
 Whitehead ). بر اساس مطالعات1382و همكاران،  ي(ساالرپور

 5-19 ينسند ب ينكه طول گونه سارد شدمعلوم  (1985)
است و در قسمت  يرعمان متغ يايفارس و در يجدر خل متر يسانت
ر در مت يسانت 5-8كوچك با طول  يانفارس ماه يجخل يجنوب

تنها  متر يسانت 15-18بزرگ  يانو ماه يدندمشاهده گردماه خرداد
عمان  يايو در درد گرديدن يدبوده و بعد از آن ناپد يداپ ماهدر آذر

و محمدپور،  ي(سوار ندادرشت تا خرداد گزارش شده يانماه ينا
تنها در  متر يسانت 15بزرگتر از  يان). در پژوهش حاضر ماه1361

در  1380-1381سال  ي. در بررسدمشاهده شدنماه  يبهشتارد
گزارش شد  متر يسانت 1/16طول  يانگينبندر جاسك، م يها آب

 يانماه ينسارد يرذخا يابي). ارز1385 ي،يش(ساالرپوري و درو
طول  1388تا خرداد  1387در شهريور  يزجاسك ن يها در آب

 ينو كمتر يشترينو ب متر يسانت 7/15سند را  ينمتوسط سارد
و  5/19با  يبهشتارد يها در ماه يبترت را به يطول فراواني

 يبرا يطول ي. اوج فراوانندگزارش كرد متر يسانت 5/9با  يورشهر
 هبود متر يسانت 5/14- 5/16 يدر طبقات طول يسند ينگونه سارد

قرار  متر يسانت 5/13 يباال يدر طبقه طول يان% از ماه75از  يشو ب
  ).1389، و همكاران ند (فرخندهداشت

  فراواني وزني ساردين سند 3-3

صيد شده به تفكيك ماه نشان  هاي سند ساردينميانگين وزني 
ماه  دي درو بيشترين ميانگين وزن به ترتيب داده شده است. كمترين 

همچنين  .مشاهده گرديدگرم  0/29با  ماهاريبهشتدر گرم و  0/15با 
محاسبه شد.  8/14گرم با انحراف معيار  0/23ميانگين وزني كل 

وزن ساردين ماهيان از  نشان داده شده است 7در شكل طور كه  همان
  ).7دي دارد (شكل هاي گرمتر سير صعو هاي سرد به ماه ماه

  
  برداري هاي نمونه هاي سند به تفكيك ماه ساردين ميانگين وزني :7شكل 

صيد شده بر اساس فرمول  سند هاي در تحليل وزني، ساردين
بيشترين  .بندي شدند گرمي طبقه 5كالسه  12استورجس در 
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 ند،% بود7/21گرم با فراواني  25-30كالسه  هاي سند در ساردين
گرم با  60-65د نيز در بزرگترين كالسه يعني كمترين تعدا

 8شكل به  الزم به ذكر است با توجه % قرار گرفتند.1فراواني 
 ند.قرار دارگرمي  35تا  10هاي  % ماهيان در كالسه80بيش از 

ها  آن حداقلگرم و  0/64 هاي سند حداكثر وزن نمونه ساردين
  ).8(شكل  گرم وزن داشت 0/5

  
هاي بندر جاسك  هاي سند صيد شده در آب ني ساردينفراواني وز :8شكل 

)1391 -1390(  

تا  1380(آبان  1380-1381هاي حاصل از بررسي سال  يافته
را هاي بندر جاسك ميانگين وزني ساردين سند  ) در آب1381آبان 

). اين تفاوت 1385(ساالرپوري و همكاران،  گزارش نمودگرم  35
كه در پژوهش حاضر، ليل باشد بدين د دتوان در ميانگين وزني مي

سه ماه تابستان كه ماهيان بيشترين ميزان رشد را دارا هستند، به در 
علت تخمريزي مولدين و تجديد نسل) دليل ممنوعيت صيد (به

در  2011-2012. در مطالعه سال ه استانجام نشدبرداري نمونه
 رارق گرم 6/55تا  9/3 جزيره قشم، وزن اين گونه در بازه هايآب
  . )Dehghani et al., 2015( ه استگرفت

  تعيين صيد به ازاي واحد تالش 3-4

روز متفاوت)  20مورد محموله صيد (در  20بدين منظور تناژ 
كه به ساحل آورده شده بودند و تعداد تورريزي اعم از موفق و 

. ميانگين وزنِ صيد در هر ندناموفق در همان روز، ثبت شد
ازاي . صيد بهگرديدمورد جداگانه محاسبه  20تورريزي، براي هر 

كيلوگرم در هر بار تورريزي، ميانگين كل  1/136واحد تالش 
كيلوگرم و ميانگين تورريزي در هر روز  759صيد در هر روز 

  دست آمد. هبار ب 4/4

 CPUE 3/214بيشترين ميزان  دهد كهنشان مي 9شكل 
، صفر CPUEان . كمترين ميزاستبار تورريزي)  7كيلوگرم (در 

(تورريزي ناموفق يا بدون صيد) و كمترين ميزان با تورريزي 
  ).9دست آمد (شكل هكيلوگرم ب 30موفق نيز 

  
  )CPUEصيد به ازاي واحد تالش ( :9 شكل

در مواردي صيادان پرساين ساردين اقدام به تورريزي و صيد 
ديگري همچون موتو، پنجزاري نوار طاليي، سارم  زيانگله سطح

ها در نظر  كردند، كه آمار صيد اين گونه دهان بزرگ و گواف مي
، ميزان كل صيد در هر روز مالك CPUEگرفته شد. براي تعيين 

محاسبه قرار نگرفت، چرا كه ساعات حضور در دريا براي هر 
هاي مربوط به ميزان  رو دادهواحد پرساين متفاوت بود. از اين
  ته شد.صيد در هر بار تورريزي در نظر گرف

-1977هاي  در بررسي صيد به ازاي واحد تالش كه بين سال
در سواحل شرقي شهر تريواندروم هند انجام شد، بيشينه و  1970

 6/126و  7/536ترتيب  كمينه صيد در هر سال براي هر شناور به
 تن در سال بود. در 3/272دست آمد. ميانگين اين مقدار  تن به

كيلوگرم در روز بوده  745دي آوري هر شناور صيا واقع ساحل
ماهه) در خليج  12( 2012). مطالعه سال Lazarus, 1998است (

 Sardinellaهاي  بنگال، صيد به ازاي واحد تالش ساردين

fimbriata وDussumieria acuta   8/772در صيد صنعتي 
كيلوگرم ثبت شده است  171كيلوگرم در روز و براي صيد سنتي 

)Roy et al., 2013.(  

  گيري نتيجه. 4

هاي مطالعه حاضر، متوسط طولي جمعيت اين  با توجه به داده
هاي اخير  اما در سال ،گونه در منطقه جاسك روند افزايشي داشته

هاي استان  كاهش يافته است. از آنجا كه روند صيد در آب
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زيان ريز در  ) و به دنبال آن ميزان صيد سطح1هرمزگان (شكل 
در بندر جاسك سير صعودي داشته است ويژه هاين استان و ب

رسد يكي از داليل احتماليِ اين روند نظر مي)، به2(شكل 
هاي اخير، مربوط به افزايش صيادي و ويژه در سال صعودي به

برداري از ذخاير اين گونه است. از سوي ديگر صيادان  بهره
زيان ريز در بندر جاسك داراي دو تور پرساين با اندازه  سطح
متر، موتو ماهيان:  ميلي 20هاي متفاوت (ساردين ماهيان:  چشمه

موتو ماهيان يعني تور با   متر) بودند كه تنها با تور ويژه ميلي 10
نمودند  متري اقدام به صيد ساردين سند مي ميلي 10چشمه 
هاي اخير محرك صيد بيشتر )، كه اين امر در سال1392(عاليي، 

  است.تر  هاي كوچك ماهيان با اندازه
و  يرذخا ينمطالعه ا يبلندمدت برا هاي يزير مطالعات و برنامه

 يانيكمك شا تواند يچند ساله م يها ها در دوره آن يدنوسانات ص
 يندر استان هرمزگان باشد. همچن يانماه ينا يربر شناخت ذخا

شده  يبردار كمتر بهره يانشده و  يبردار بهره يشناخت منابع آبز
) 1394و همكاران،  ي) (بحرMyctophidae( يانمانند فانوس ماه

 يانيبر منابع آبز ياديدر كاهش فشار ص يكمك بزرگ تواند يم
  باشد. يانز همچون سطح

  يسپاسگزار. 5

 هاي يدگاهص كاركنان يمانهصم هاي ياز همكار وسيلهبدين
از  گيري بندر جاسك جهت نمونه يساحل هاي مستقر در آب

ما را پژوهش  ينا يدنرس يجهبه نت يكه برا يكسان يو تمام يانماه
  .كمال تشكر و قدرداني را دارد ،اند نموده ياري
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