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( )Thunnus tonggolو گیدر ( )Thunnus albacaresدر صید به روش پرسساین
در دریای عمان
مهران پارسا ،1احسان کامرانی ،1محسن صفائی1و  ،2سید یوسف پیغمبری ،3تام نیشیدا
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ترکیب فراوانی طولی ،رابطه طول و وزن و صید به ازای واحد تالش هوور معمولی و گیدر در صید پرس-
ساین در آبهای دریای عمان بین ماههای تیر و مرداد  4931مطالعه شد .دامنه طولی و میانگین دامنه
طولی هوور معمولی بین  65-39و  41/49 ± 0/14سانتیمتر به دست آمد .دامنه طولی ماهی گیدر بین
 64-429و میانگین دامنه طولی  41/52 ± 0/15سانتیمتر به دست آمد .رابطه طول و وزن ماهی هوور و
گیدر به ترتیب به صورت  W=0/0441L2/3412و  W=0/0566L2/4391محاسبه شد .در مجموع  902تن
ماهی هوور معمولی و گیدر صید شد که شامل  220تن ( 24/19درصد) هوور معمولی و  692تن (42/64
درصد) ماهی گیدر بود .میانگین  CPUEماهی هوور معمولی و گیدر به ترتیب  24/39 ± 4/54و ± 2/59
 92/56تن/تورریزی به دست آمد .کمترین و بیشترین میزان  CPUEماهی هوور معمولی به ترتیب 4
تن/تورریزی و  96تن/تورریزی محاسبه شد .در مورد ماهی گیدر کمترین و بیشترین میزان  CPUEبه
ترتیب  6و  460تن/تورریزی محاسبه شد .نتایج نشان داد که در حدود  94درصد از ماهیان هوور و 93
درصد از ماهیان گیدر صید شده نابالغ بوده اند و فرصتی برای تخمریزی نداشتهاند که ادامه این روند
برداشت میتواند منجر به پدیده بهرهبرداری بیش از حد از نسل جدید این دو گونه شود.
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مقدمـه
سواحل ایرانی دریای عمان با  540کیلومتر طول ،از شرق به غرب امتداد دارد که از این میزان  900کیلومتر مربوط به سواحل
سیستان و بلوچستان می باشد ( .)Hosseini, 2002دریای عمان با مساحتی حدود  31000کیلومتر مربع که عمق آب آن به
 9200متر نیز میرسد ،می تواند به عنوان محیطی با خصوصیات اقیانوسی در نظر گرفته شود و از طریق دریای عرب به
اقیانوس هند متصل است ( .)Ghotbeddin et al., 2014از مهمترین گونههای تونماهیان در آبهای خلیجفارس و دریای عمان
میتوان به هوور معمولی ( ،)Thunnus tonggolزرده ( ،)Euthynnus affinisبچه زرده یا تون منقوش ( ،)Auxis thazardگیدر
یا تون زردباله ( ،)Thunnus albacaresهوور مسقطی ( ،)Katsuwonus pelamisشیر ( )Scomberomorus commersonو قباد
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مواد و روشها
مطالعه حاضر در فصل صید تون ماهیان در آبهای دریای عمان در طول ماههای تیر و مرداد  4931انجام شد .منطقه
مطالعاتی صیدگاه تون ماهیان توسط شناورهای پرساینر بین چابهار و بندر جاسک بود .موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی در
شکل  4آورده شده است .عمق آب صیدگاه بین  100تا  900متر متغیر بود .عملیات نمونهبرداری طی  2ماه استقرار روی
شناور پرساینر پارسیان شیال (سوپرپرساینر با ظرفیت خالص 4900تن و طول  33/6متر) و انجام  51عملیات صید و تورریزی
صورت پذیرفت .عملیات صید تنها در طول روز انجام شد و شناور فعالیت صیادی در طی شب نداشت .ابزار صید و نمونهبرداری
شامل یک تور پرساین به طول  4995متر در قسمت طناب فوقانی و  2025متر در قسمت طناب تحتانی بود .ارتفاع کشیده
تور  240متر بود .حدود  900عدد بویه در روی قسمت طناب فوقانی تور با فاصله  60سانتیمتر وجود داشت .اندازه چشمه تور
در قسمت بدنه  240میلیمتر و در قسمت کیسه تور  30میلیمتر به صورت کشیده( 2از گره تا گره مقابل) بود.

1

IOTC: Indian Ocean Tuna Commission
2 STR: Stretched mesh size
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( )Scomberomorus gattatusاشاره نمود .از بین گونه های تون ماهیان ،گونه گیدر و هوور مسقطی تنها در دریای عمان یافت
میشوند و این دو گونه به خلیجفارس مهاجرت نمیکنند (.)Kaymaram and Darvishi, 2012
ماهی گیدر از گونههای مهم تجاری تون ماهیان است که ساکن آبهای حارهای و نیمهحارهای جهان است و تنها در دریای
مدیترانه زیست نمیکند ( .)Zhu et al., 2011هوور معمولی گونهای سطحزی و تجاری است که ساکن آبهای حارهای تا
زیستگاههای کرانه ای معتدل در سراسر اقیانوس هند و آرام است .گونه هوور معمولی نسبت به دیگر گونههای تون ماهیان
اندازه کوچکتر و پراکنش ساحلی محدودتری دارد که این امر باعث شده تا این گونه تمایل به ایجاد گلههای کوچک و سریع
داشته باشد .هوور معمولی دومین گونه کوچک در بین  9گونه از جنس تون ماهیان است و حداکثر تا طول کل  412سانتیمتر
و وزن  96/3کیلوگرم رشد میکند (.)Grifﬁths, 2010
صید در دریای عمان توسط روش های صید مختلف مانند تورهای گوشگیر و تورهای ترال میان آبی صید فانوسماهیان انجام
میشود .یکی از مهمترین روشهای صید و بهرهبرداری از ذخایر تون ماهیان در آبهای دریای عمان ،تورهای پرسساین مورد
استفاده توسط شناورهای پرساینر است .این شناورها  5ماه اول سال را در دریای عمان و  5ماه دوم سال را در بخشهای غربی
اقیانوس هند به صید تون ماهیان میپردازند.
ایران به عنوان کشوری است که دارای مرز آبی وسیع و از طریق تنگه هرمز به دریای عمان و اقیانوس هند مرتبط است .ذخایر
تون ماهیان در آب های جهان به صورتی است که تمام کشورهای ساحلی به نحوی با فرآیند صید وبهرهبرداری آنها در ارتباط
می باشند .با توجه به این موضوع ،کشور ایران نیز به عنوان کشوری که در عضویت کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند 4است
( ،)IOTC, 2010و با توجه به اهمیت و ضرورت بهره برداری از ذخایر تون ماهیانی که در محدوده آب های ایران وجود دارند،
لزوم توجه و مطالعه در مورد این ذخایر ضروری به نظر میرسد .تاکنون مطالعهای در مورد گونههای هوور معمولی و گیدر در
صید پرسساین در آبهای دریای عمان انجام نشده و بیشتر مطالعات صورت گرفته در مورد ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی
این دو گونه در دیگر روشهای صید بوده است ( Hosseini, 2002; Darvishi et al., 2003; Kaymaram, 2009; Kaymaram
.)et al., 2013; Kaymaram et al., 2014; Hosseini and Kaymaram, 2016
به دلیل عدم انجام مطالعه و کمبود اطالعات در زمینه صید تون ماهیان در صید پرسساین در دریای عمان ،این تحقیق جهت
بررسی وضعیت ترکیب فراوانی طولی ،میزان صید و تالش صیادی دو گونه مهم از تون ماهیان شامل هوور معمولی و گیدر
انجام پذیرفت.
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به دلیل ماهیت صید با تورهای پرسساین و اینکه هدف صید شناورهای پرساینر گلههای تون ماهیان بود ،در هر تالش
صیادی توده صید به صورت تک گونهای (هوور معمولی یا گیدر) بود .پس از جمعآوری تور و متمرکز شدن توده صید در
کیسه تور پرسساین ،اقدام به انتقال صید به شناور پرساینر می شد .در هر بار تورریزی و در حین انتقال صید به عرشه شناور،
بسته به میزان صید در حدود  6درصد نمونهها به صورت تصادفی از توده صید انتخاب ،جداسازی و مورد زیست سنجی قرار
میگرفت .میزان صید با دقت یک تن صید ثبت شد .طول چنگالی ( )Fork lengthنمونهها با استفاده از تخته زیست سنجی با
دقت  4سانتیمتر و وزن نیز با ترازوی دیجیتال با دقت  4گرم ثبت شد .اطالعات طولی و وزنی در فرمهای مخصوص زیست
سنجی ثبت شد .برای تعیین طبقات طولی از فرمول استورجس استفاده شد ( )Zar, 2010و نمودار مستطیلی توزیع فراوانی
طولی آنها رسم گردید.
برای تخمین رابطه طول -وزن از فرمول زیر استفاده شد (: )Ricker, 1975
در این معادله :W ،وزن ماهی بر حسب گرم : FL ،طول چنگالی بر حسب سانتیمتر : a ،عرض از مبدا و  : bشیب خط
رگرسیون است .مقادیر بهینه 4برای ضرایب  aو  bبا استفاده از روش حداقل مربعات باقی ماندهها 2و از طریق فرمول زیر به
دست آمد (:)Haddon, 2011

 SSQمجموع مربعات باقیماندهها است.
به منظور بررسی نوع رشد (رشد همگون یا ناهمگون) از آزمون  )T-test( tاستفاده شد (:)Pauly, 1983

Optimize values
Least square residuals method
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 :Catchمقدار صید هر گونه بر حسب تن
 :Eتالش صیادی که برابر هر تور اندازی است .در واقع میزان صید به ازای واحد تالش به صورت میزان صید در هر بار
توراندازی محاسبه شد.
2
برای محاسبه میانگین صید در واحد تالش از روش بوتاسترپ ناپارامتریک استفاده شد که  4000نمونه مجازی ( replicate
 )sampleبه صورت تصادفی از دادههای ثبت شده در طول نمونهبرداری تولید گردید .سپس برای هر کدام از نمونههای
مجازی ،آماره میانگین ( ) محاسبه شد و به روش زیر حدود اطمینان محاسبه گردید (:)Haddon, 2011

 :SEخطای معیار :b ،تعداد نمونههای مجازی تولید شده :CI ،فاصله اطمینان است.
نتایـج
شکلهای  2و  9به ترتیب ترکیب فراوانی طولی گونههای هوور و گیدر را در صید پرسساین در آبهای دریای عمان نشان
میدهد .جدول  ،4خصوصیات طولی و وزنی گونههای هوور و گیدر را نشان میدهد .در مجموع تعداد  155عدد ماهی هوور
بیومتری شد .دامنه طولی ماهی هوور بین  65-39سانتیمتر بود .میانگین دامنه طولی هوور  41/49 ± 0/14سانتیمتر به
دست آمد .بیشترین فراوانی طول ماهی هوور در دامنه  59-42سانتیمتر با  14/41درصد و کمترین فراوانی طولی در دامنه
 35-400سانتیمتر با  0/64درصد بود .حداقل و حداکثر وزن ثبت شده ماهی هوور بین  2900-40300گرم و میانگین وزنی
ماهی هوور ( ±انحراف معیار)  6054/12 ± 34/34به دست آمد .تعداد  129قطعه ماهی گیدر بیومتری شد .دامنه طولی
ماهی گیدر بین  64-429و میانگین دامنه طولی  41/52 ± 0/15سانتیمتر به دست آمد .بیشترین فراوانی ماهی گیدر در
دامنه طولی  54-46سانتیمتر با  66درصد نمونهها به دست آمد .دامنه وزنی نمونههای گیدر بین  9300-92400و میانگین
وزن  4549/46 ± 494/54گرم به دست آمد .جدول  ،2پارامترهای رابطه طول و وزن ماهی هوور و گیدر را در دامنههای
طولی مذکور در آبهای دریای عمان نشان میدهد .رابطه طول و وزن ماهی هوور معمولی به صورت  W=0/0441L2/3412و
رابطه طول و وزن ماهی گیدر به صورت  W=0/0566L2/4391محاسبه شد (شکلهای  1و .)6
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Catch per unit of effort
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Non-parametric bootstrap
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در این معادله :s.d )L( ،انحراف از معیار طولها :s.d )W( ،انحراف از معیار وزنها :r2 ،ضریب همبستگی بین طول و وزن:b ،
توان طول ( )Lدر رابطه طول -وزن :n ،تعدا نمونه است .عدد حاصل از محاسبه  tبا رابطه فوق ،با عدد موجود در جدول  tبا
درجه آزادی  n-1و سطح اطمینان  36درصد سنجیده شد و چنانچه عدد حاصل از عدد جدول کوچکتر باشد ،اختالف
معنیداری بین عدد  bو عدد  9وجود ندارد ( .)P>0/06اگر  bبرابر با  9تشخیص داده نشود ،آبزی دارای رشد ناهمگون و در
غیر این صورت رشد آبزی همگون است ( .)Alagaraja, 1984همچنین از آزمون  tیک نمونهای ( )One sample T-testجهت
مقایسه بین میانگین ترکیب طولی ماهی هوور معمولی و گیدر و طول در اولین بلوغ جنسی این دو گونه استفاده شد .شاخص
صیدبه ازای واحد تالش4ماهی هوور و گیدر با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد (:)Karakulak, 2004
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شکل  .9ترکیب طولی ماهی
گیدر در صید پرسساین
(دریای عمان)4931 ،

جدول  .4خصوصیات طولی و وزنی ماهی هوور و گیدر در صید پرسساین (دریای عمان)4931 ،

وزن (گرم)

طول (سانتی متر)
حداکثر

میانگین±خطای معیار

حداقل

حداکثر

میانگین±خطای معیار

هوور

155

65

39

41/49 ± 0/14

2900

40300

6054/12 ± 34/34

گیدر

129

64

429

41/52 ± 0/15

9300

92400

4549/46 ± 494/54

تعداد حداقل

جدول  .2پارامترهای رابطه طول-وزن ماهی هوور و گیدر در صید پرسساین (دریای عمان)4931 ،
a

b

r2

W=0/0441L

0/0441

2/3412

0/3099

W=0/0566L

0/0566

2/4391

0/3402

معادله رگرسیون

هوور

2/3412

گیدر

2/4391
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شکل  .2ترکیب طولی هوور
معمولی در صید پرسساین
(دریای عمان)4931 ،
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شکل  .6رابطه طول -وزن ماهی
گیدر در صید پرسساین
(دریای عمان)4931 ،

جدول  .9مقایسه ترکیب فراوانی طولی ماهی هوور و گیدر با طول در اولین بلوغ جنسی
میانگین طول صید  ±خطای معیار

Lm50

عدد

T

درجه آزادی ()df

مقدار عددی

هوور

41/49 ± 0/14

49/9

-6/699

166

0/000

گیدر

41/52 ± 0/15

44/2

2/013

913

0/014

P

جدول  ،9مقایسه ترکیب فراوانی طولی ماهی هوور معمولی و گیدر با مقدار طول در اولین بلوغ جنسی ( )Lm50این دو گونه را
که توسط محققان دیگر در آبهای دریای عمان محاسبه شده است نشان میدهد.
از بین تعداد تورریزیهای انجام شده در این تحقیق ،تنها در  23تورریزی صید صورت پذیرفت (صید گیدر در  43تورریزی و
صید هوور معمولی در  40تورریزی) و  96تورریزی نیز ناموفق و بدون صید بود .صید کل (تن) ،حداقل ،حداکثر و میانگین
صید به ازای واحد تالش (تن/تورریزی) ماهی هوور معمولی و گیدر در جدول  9نشان داده شده است .در مجموع  902تن
ماهی هوور معمولی و گیدر صید شد که  220تن ( 24/19درصد) مربوط به هوور معمولی و  692تن ( 42/64درصد) مربوط
به ماهی گیدر بود .میانگین صید به ازای واحد تالش (±انحراف معیار) ماهی هوور معمولی و گیدر به ترتیب  24/39 ± 4/54و
 92/56 ± 2/59تن/تورریزی به دست آمد .شکلهای  5و  ، 4روند میزان صید به ازای واحد تالش (تن/تورریزی) هوور معمولی
و گیدر را در طی دوره مطالعه و بر اساس تورریزیهای موفق نشان میدهد .کمترین و بیشترین میزان صید به ازای واحد
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شکل  .1رابطه طول -وزن هوور
معمولی در صید پرسساین
(دریای عمان)4931 ،

بررسی فراوانی طولی ،رابطه طول-وزن و صید ...

پارسا و همکاران

تالش ماهی هوور معمولی  4تن/تورریزی و  96تن/تورریزی بود .در مورد ماهی گیدر کمترین و بیشترین میزان صید به ازای
واحد تالش به ترتیب  6و  460تن/تورریزی ثبت شد.

صید کل (تن)

حداقل صید به ازای
واحد تالش

حداکثر صید به ازای
واحد تالش

میانگین صید به ازای واحد تالش±انحراف
معیار

هوور

220

4

96

4/54 ± 24/39

گیدر

692

6

460

2/59 ± 92/56

شکل  .5روند صید به ازای واحد
تالش (تن/تورریزی) هوور
معمولی در طی دوره صید بر
حسب تعداد تورریزیهای موفق
در آبهای دریای عمان
()4931

شکل  . 4روند صید به ازای واحد تالش (تن/تورریزی) گیدر در طی دوره صید بر حسب تعداد تورریزیهای موفق در آبهای دریای عمان ()4931
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جدول  . 9صید کل (تن) ،حداقل ،حداکثر و میانگین صید به ازای واحد تالش (تن/تورریزی) ماهی هوور معمولی و گیدر در صید پرسساین (دریای
عمان)4931 ،
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دامنه طولی ماهی هوور بین  65-39سانتیمتر بود .میانگین ( ±انحراف معیار) دامنه طولی هوور  41/49 ± 0/14سانتیمتر به
دست آمد Nazari Bajgan .و همکاران ( ،)2042فراوانی طولی ماهی هوور معمولی در آبهای استان هرمزگان را 24-405
سانتیمتر و میانگین دامنه طولی را  59/22 ± 0/21سانتیمتر عنوان کردند Kaymaram .و همکاران ( ،)2049دامنه طولی و
میانگین دامنه طولی ماهی هوور در آبهای خلیجفارس و دریای عمان را به ترتیب  25-426و  41 ± 44/2گزارش نمودند.
دامنه طولی ماهی گیدر بین  64-429و میانگین دامنه طولی ( ±انحراف معیار)  41/52 ± 0/15سانتیمتر به دست آمد.
 Kaymaramو همکاران ( ،)2041ترکیب فراوانی طولی و میانگین ( ±انحراف معیار) طول ماهی گیدر در صید با تورهای
گوشگیر در آبهای دریای عمان را به ترتیب  94-442سانتیمتر و  95/42 ± 0/22سانتیمتر گزارش کردند Hosseini .و
 )2045( Kaymaramنیز دامنه طولی ماهی گیدر در آبهای دریای عمان را  94-462سانتیمتر و و میانگین دامنه طولی را
 49/3سانتیمتر محاسبه کردند.
تفاوت های مشاهده شده در دامنه ترکیب طولی ماهی گیدر در تحقیق حاضر با تحقیقات دیگر را میتوان به ماهیت ابزار صید
نسبت داد .در روش صید پرسساین به دلیل منطقه صید که بیشتر ماهیان به صورت گلهای مشاهده میشوند ،ترکیب طولی
ماهیان صید شده از دامنه طولی کمتری برخوردار است که این میتواند به دلیل حرکت گلههای با سایز یکسان تون ماهیان
باشد .در هر بار عملیات صید مشاهده شد که ترکیب طولی نمونههای صید شده در دامنه طولی مشابهی بودند .با این وجود
تفاوت در ترکیب طولی بین گلههایی که در توراندازیهای مختلف صید شدند مشاهده شد.
رابطه طول و وزن ماهی هوور معمولی به صورت  W=0/0441L2/3412به دست آمد .نتایج آزمون  T-testتفاوت معنی داری بین
مقدار محاسبه شده پارامتر  )2/3412( bبا عدد  9را نشان نداد ( ،)P>0/06که نشان میدهد رشد این گونه در دریای عمان به
صورت رشد همگون (ایزومتریک) است Darvishi .و همکاران ( )2009aرابطه طول و وزن ماهی هوور معمولی در آبهای
خلیجفارس را به صورت  W=0/00001L2/40گزارش کردند .نظری و همکاران ( )4930رابطه طول و وزن ماهی هوور معمولی
در آبهای استان هرمزگان را به صورت  W= 9 × 406 FL2/92ارائه دادند و اظهار داشتند که ماهی هوور معمولی در این منطقه
رشد همگون دارد .در مطالعهای که توسط  Kaymaramو همکاران ( )2049در آبهای خلیجفارس و دریای عمان انجام شد،
رابطه طول و وزن ماهی هوور معمولی را به صورت  W=0/00002L2/91م حاسبه و رشد ماهی هوور معمولی را به صورت
همگون عنوان کردند که با نتایج این مطالعه مطابقت دارد.
رابطه طول و وزن ماهی گیدر به صورت  W=0/0566L2/4391محاسبه شد که رشد ناهمگون ماهی گیدر را به صورت الگوی
رشد آلومتریک منفی نشان میدهد ،چرا که مقدار محاسبه شده پارامتر  )2/4391( bاختالف معنیداری با عدد  9داشت
( Kaymaram .)P<0/06و همکاران ( ،)2041رابطه طول و وزن ماهی گیدر در آبهای دریای عمان را به صورت
 W=0/000091L2/999گزارش نمودند و اظهار داشتند که رشد ماهی گیدر به صورت ناهمگون (آلومتریک منفی) است که با
نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد .تفاوتهای موجود در پارامترهای رابطه طول -وزن می تواند به دلیل تفاوت در دامنه طولی
اندازهگیری شده در روشهای صید مختلف باشد که این تفاوت در ترکیب فراوانی طولی ،برآورد رابطه طول -وزن را تحت تاًثیر
قرار خواهد داد.
مقادیر  bرابطه طول و وزن میتواند بین  2/6تا  9/6باشد ( .)Gayanilo and Pauly, 1997نتایج حاصل از روابط طول -وزن
می تواند در ارزیابی ذخیره و تعیین توده زنده ،بررسی وضعیت سالمت جوامع ماهیان ،بررسی رشد و تولیدمثل و بررسی
وضعیت مرگ و میر استفاده شود ( .)Petrakis and Stergiou, 1995; Pauly, 2000عوامل زیادی از قبیل وضعیت تغذیه ،دما،
شوری ،فصل ،جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی و موقعیت جغرافیایی میتواند پارامترهای رابطه طول -وزن ماهیان را تحت
تاثیر قرار دهد ( .)Pauly, 1984; Sparre, 1992پارامترهای  aو  bرابطه طول -وزن کاربرد مهمی در تعیین وضعیت رشد ماهی
دارد و از طریق این پارامترها می توان رشد یک گونه ماهی را بین مناطق مختلف مورد مقایسه قرار داد ( Gonzales Acosta et
.)al., 2004
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( Hosseini

حد از نسل جدید 4را به دنبال داشته باشد .این نوع از صید بیرویه زمانی رخ میدهد که میزان ذخیره چنان تحت فشار
صیادی کاهش یابد که دیگر نتواند نسل جدید تولید و جایگزین نسل قبلی کند (.)Haddon, 2011
میانگین صید به ازای واحد تالش (±انحراف معیار) ماهی هوور معمولی و گیدر به ترتیب  24/39 ± 4/54و 92/56 ± 2/59
تن/تورریزی به دست آمد .طبق گزارشات موجود ،گونه گیدر طی ماههای بهمن تا تیر دارای مهاجرتهای تغذیهای از
قسمتهای غربی اقیانوس هند به دریای عمان میباشد که این مهاجرتها مرتبط با رفتارهای تغذیهای گلههای ماهی گیدر
است که از ماهیان سطحزی ریز مانند ساردین و آنچویی تغذیه میکنند ( .)Kaymaram et al., 2014روند صید به ازای واحد
تالش ماه ی هوور معمولی و گیدر در طی دوره مطالعه نشان دهنده تفاوتهایی در میزان صید به ازای واحد تالش در هر تور
اندازی بود Lawson .در سال  4332با بررسی میزان صید به ازای واحد تالش تورهای پرسساین در اقیانوس آرام غربی اظهار
داشتند که میزان صید تون زردباله و هوور در هر توراندازی متفاوت است.
اصوالً گله های تون ماهیان که هدف صید توسط شناورهای پرساینر است از نظر اندازه متفاوت میباشند که طبیعتاً صید به
ازای واحد تالش نیز متاثر از این تفاوتها میباشد .در طول دوره مطالعه و در برخی از روزهای صید ،گلههای متعددی از تون
ماهیان به فاصله کمی از یکدیگر در صیدگاه مشاهده می شدند که شناور پرساینر بر اساس مشاهده گله ماهیان از طریق
دستگاه اکوساندر بهترین گله را از نظر اندازه توده ماهی انتخاب میکرد .در برخی موارد نیز در حین تورریزی و محاصره گله،
بخشی از توده ماهیان از منطقه اثر تور خا رج شده و کاهش صید را به دنبال داشت .به دلیل ماهیت روش صید پرسساین و
اینکه این روش صید در گروه روشهای فعال صید قرار دارد ( ،)Fridman, 1986مهارت در فرآیند صید نقش مهمی در راندمان
صید و سود اقتصادی حاصل دارد Tsitsika .و  Maraveliasدر سال  ،2005بیان داشتند که تصمیمات صیادان در صید توسط
تورهای پرسس این مبتنی بر عواملی از قبیل مسافت مناطق صید از ساحل ،تقاضای بازار ،شرایط آب و هوایی ،استراتژیهای
صید جایگزین ،اطالعات قبلی صید ،فشارهای اقتصادی و مهارتهای شخصی در صیادی است .در مطالعهای که به بررسی صید
پرسساین در دریای اژه ( )Aegean Seaپرداخته شد ،عنوان شد که مدیریت تالش صیادی همراه با اقدامات فنی از ارکان
اصلی صید پایدار است (.)Maravelias and Tsitsika, 2009
شناورهای پرساینر در حدود  56درصد از کل  1/1میلیون تن صید جهانی تون ماهیان را به صورت ساالنه به خود اختصاص
میدهند ( .) ISSF, 2011در بین تون ماهیان مناطق گرمسیری ،صید هدف شناورهای پرساینر عموماً از نوع گیدر ( Yellowfin
 )tunaو هوور مسقطی ( )Skipjack tunaاست و گونه تون چشم درشت ( )Thunnus obesusدر رده بعدی است ( Restrepo
 .)and Forrestal, 2012در سالهای اخیر ،محققی ن زیادی تعداد شناورها و ظرفیت صید تون ماهیان در آبهای نواحی
گرمسیری را به صورت منطقهای و جهانی تخمین زدهاند ( .)Gillett and Lewis, 2003عالوه بر این ،عالقهمندی رو به رشدی
از طرف سیاست گزاران نسبت به نیازمندی مدیریت ظرفیت شناورهای پرساینر وجود دارد .به عنوان مثال ،در سومین جلسه
مشترک سازمانهای مدیریت صید منطقهای 2در جوالی  2004در کالیفرنیای آمریکا ،شرکتکنندگان پیشنهاد دادند که
ظرفیت صید تون ماهیان در مقیاس بزرگ باید در مقدار خاصی ثابت نگه داشته شود و فعالیتهای صید به ایالتهای ساحلی
واگذار شود.

Recruitment overfishing
RFMOs: Regional Fisheries Management Organization
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طول در اولین بلوغ جنسی ماهی هوور معمولی  49/9سانتیمتر ( )Darvishi et al., 2003bو گیدر  44/2سانتیمتر
 )and Kaymaram, 2016در دریای عمان گزارش شده است .نتایج آزمون  tیک نمونهای ( )One sample T-testتفاوت
معنی داری بین میانگین ترکیب طولی و طول در اولین بلوغ جنسی ماهی هوور معمولی و گیدر را نشان داد ( .)P<0/06با
توجه به ترکیب طولی به دست آمده از ماهی هوور معمولی و گیدر در این مطالعه و مقدار طول در اولین بلوغ جنسی گزارش
شده برای این دو گونه در آبهای دریای عمان ،مشخص شد که در حدود  94درصد از ماهیان هوور و  93درصد از ماهیان
گیدر صید شده نابالغ بوده اند و فرصتی برای تخمریزی نداشتهاند .ادامه این روند برداشت از ذخایر این دو گونه میتواند منجر
به بهرهبرداری بیش از حد شود و عمالً شانس تولیدمثل از آنها گرفته شود که این عمل میتواند پدیده بهرهبرداری بیش از

9316  پاییـز،2  شماره،7 دوره
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تشکر و قدردانی
بدینوسیله نویسندگان مراتب تشکر خود را از ریاست و مدیرعامل شرکت سالم چابهار آقایان عنایت اهلل کالنتریان و علیرضا
 همچنین از پرسنل.سیکارودی به خاطر مساعدت های صمیمانه در استقرار بر روی شناور پرساینر پارسیان شیال ابراز میدارند
شناور پارسیان شیال به خصوص کاپیتان رضا رعیت پیشه و افسران کشتی آقایان علی مالکیان و حسین رحمانی کمال تشکر و
.قدردانی به عمل میآید
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