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 چکیده

 هایآبدر منطقه بوسیف در  هاگونهبرخی زیستی  پارامترهایو  کف دورریز صید در تور ترال هایگونهتخمین میزان و ترکیب  مطالعه حاضر با هدف
در سه فصل پاییز و  کف لنج های صیادی ترال وسیلهبهحاصل از صید تجاری و  هاینمونهبر اساس  هادادهساحلی استان خوزستان صورت پذیرفت. 

بر خانواده بودند.  28گونه از  33دورریز شده شامل هاینمونهلعه نشان داد شدند. نتایج حاصل از این مطا آوریجمع 97و تابستان سال  96زمستان سال 
همچنین نتایج بدست آمده نشان داد میانگین طولی  .و پنجزاری باله نارنجی بیشترین فراوانی را داشتندهای سنگسر چهارخط اساس نتایج حاصل گونه

، زمستان و پاییز های در فصلدورریز به ازای واحد تالش صیادی میزان  متر بود. همچنینسانتی 30ها دورریز شده در این مطالعه کمتر از اغلب گونه
بود. همچنین میزان صید دورریز به ازای واحد سطح در پاییز، کیلوگرم در ساعت  33/32±50/7و  16/27±64/50، 9/57±87/33 به ترتیب تابستان

محاسبه شد. میزان این شاخص ها در فصل زمستان به  کیلوگرم بر مایل مربع 73/1±44/0و  73/0±39/0، 77/2±064/0 زمستان و تابستان به ترتیب
 یبر گونه ها یادیص ینشان دهنده فشار باال یمطالعه حاضر به طور کل جینتا(. p<05/0طور معنی داری نسبت به فصول پاییز و تابستان کمتر بود )

بر ساختار و عملکرد  یمدت با اثرات منف یباشد که احتماال در طوالن یم فیدر منطقه بوس (یستیچرخه ز ی)مخصوصا در مراحل بحران کیمهم اکولوژ
 بود.همراه خواهد  ستمیاکوس
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 مقدمه. 1

واجه با آن م صیادی ومسائل مهمی که امروزه صنعت صید  ازجمله
 صید ضمنی شامل همه گونه هایصید ضمنی می باشد.  میزان است

است که ( Discard)دورریز صید  به همراه صید شده غیر هدف
با چالش  محیطیزیستمدیریت شیالتی را از جنبه اقتصادی و  تواندمی

آلی  نسبتی از مواد عنوانبهشیالتی فائو دورریز  نامهواژهروبرو سازد. در 
ه دریا ریخته هر دلیل دور انداخته یا ب  جانوری در صید که به   منشأبا 
 ,.Kelleher, 2005; Bellido et al) استشده توصیف ،شوندمی

، صید دورریز دارای اثرات مختلفی از قبیل اکولوژیکی .(2011
 ;Morizur et al., 1990) باشدمی اجتماعی واقتصادی ، بیولوژیکی

Hoveizavi et al., 2017,). مستقیم  صورتبه تواندمیاثرات  این
 توانمیآن  اثرات ازجملهباشد که  شده ذکر هایجنبهدر  غیرمستقیمو 

 غیرمستقیمرات دریایی و از اث زیستمحیطبه اثر برروی ذخایر ماهی و 
اشاره  بومزیست به اثر برروی جوامع آبزی و کلیه سطوح توانمیآن 

 جهانی رخواروبابر اساس آمار سازمان  (.Cetinic et al., 2011نمود )
(FAO, 2018) .ومیرمرگو  از اوایل قرن بیستم دورریز صید 

رفته و دانشمندان شیالتی قرار گ توجه موردماهیگیری مرتبط با آن 
ی شیالت در مدیریت جهان ناپذیرتفکیکیک بخش  عنوانبه

وجود دارند که  هاییکتکنیاست. در این رابطه برنامه و  شدهشناخته
 هایگذشتهاز  هاامهبرن. این روندمیکاهش صید ضمنی به کار  منظوربه

به همان صورت  باًتقریو تا به امروز نیز  اندقرارگرفته مورداستفادهدور 
کارها این راه ازجمله(. Alverson et al., 1984) شوندمیدنبال 

لیات صیادی غییر در عمبه استفاده از ابزار صید مناسب و ت توانمی
 همچنین استفاده از ،شامل سرعت و زمان کشش تور اشاره نمود

گام  تواندمیابزارهای کاهنده صید ضمنی مثل پانل چشمه مربعی 
ین چن (.Ordines et al., 2006به این هدف باشد ) دررسیدن مؤثری

که  باشدمی مؤثربسیار  ضمنیدر کاهش صید می تواند راهکارهایی 
کاهش یابد.  با تکیه بر آنها تالش نمود تا فشار برروی ذخایر وانتمی

ز ابزارهای بر استفاده ا تأکیدبا توجه به این مهم در مدیریت شیالتی 
ستی رایج با آثار مخرب محیط زی هایروشمناسب صید و اصالح 

ریت ذخایر مدی درنهایتنقش بسزایی در کاهش صید ضمنی و  تواندمی
انتخاب پذیری  ا بابزاری  عنوانبهتوجه به ماهیت ترال داشته باشد. با 

ه به بزار بدون توجه به آثار مخرب آن و توجااین  ضعیف، نسبتاً
صیادی حتی در  هایوسیع توسط لنج طوربه شدهاعمال هایممنوعیت
 Isaksen) گیردمیقرار  مورداستفادهنزدیک ساحل نیز  هایصیدگاه

and Valdemarson, 1994 .)اهکارهایی در کاهش صید دورریز ر
صید  دورریز یزانمبا تکیه بر آنها تالش نمود تا  توانمیوجود دارد که 
  .کاهش یابد

برآورد حجم  نیو همچن زیدورر دیص یگونه ا بیترک قیدق نییعت
از خسارات وارده توسط  یاز بخش یواقع ریبه تصو یابیدست یآن برا

رسد. در واقع کمبود  یم به نظر یضرور اریبس یادیروش ص نیا
 نیاز بزرگتر یکیتواند به عنوان  یم زیدورر دیاز ص قیاطالعات دق
و حفاظت از گونه  تیریدر مد داریپا یهایاتژبه استر یابیموانع در دست

شود. فارغ از ارزش  یتلق یهدف و فاقد ارزش تجار ریغ یجانور یها
بازارپسند(  ریغ یکوچک و حضور گونه ها زی)به علت سا زیناچ یاقتصاد

 یجانور ینکته توجه شود که گونه ها نیبه ا یستیبا ز،یدورر دیص
عملکرد  ک،یاکولوژ رهیزنج تعادلتوانند در  یم زیدورر دیموجود در ص

مختلف  یهادگاهیدر ص یتجار یادیص یداریپا یو حت ستمیاکوس
 ردموصید  یهاروشبنابراین مطالعه و بررسی  .ندینما فایا یینقش بسزا
 هاروشو آگاهی از اثراتی که این  های ساحلی خوزستانآبدر  استفاده

در اتخاذ  یمؤثرگام  تواندیم ،بر روی ذخایر موجود در این نواحی دارند
پایدار از ذخایر  یبرداربهرهمدیریتی در جهت حفظ و  هاییاستس

داشته باشد. لذا با ارزش اکولوژیک باال  یهایستگاهزموجود در این 
 شناخت بهتر از خصوصیات دورریز صید ترال باهدفمطالعه حاضر 

 .گردید انجام ساحلی استان خوزستان طراحی و  یهاآبدر  ماهی

 

 هاروشمواد و . 2
و در  فارس خلیجبوسیف در شمال غرب  بررسی موردمنطقه 

قه تا دقی 45درجه و  29ساحلی استان خوزستان بین عرض  هایآب
درجه  49دقیقه تا  30درجه و  48ه شمالی و طول دقیق 15درجه و  30
ه مدت (. عملیات اجرایی این پروژه ب1)شکل بود دقیقه شرقی  25و 

استان  هایبآدر  97الی تابستان  96پاییز فصلی از  صورتبه سال یک
با توجه به ممنوعیت صید در فصل بهار . صورت گرفت خوزستان

 شناورهای از بردارینمونه در این فصل صورت نگرفت. بردارینمونه
 200ه  کف  با اندازه چشم فاده از تور ترالبا استکه صیادی )لنج(

تور  سهیدر قسمت ک متریلیم 80در قسمت بدنه و اندازه چشمه  متریلیم
مطالعه در  در این .انجام گرفت ،کردندمیصید  دیآم یو از جنس پل

شی عمق ترال کبار تور اندازی صورت گرفت و  میانگین  10مجموع 
 متر بود.  22الی  8

در طول دوره مطالعه در هر بار تور اندازی زمان تور اندازی، 
موقعیت جغرافیایی تور اندازی، فاصله طی شده، موقعیت جغرافیایی 

های مربوطه ثبت شد آوری تور و نیز سرعت شناور در فرمنقطه جمع
های نمونه پس از عملیات تورکشی صید بر روی عرشه تخلیه و سپس

ماهی و ...( جداسازی گردید. سپس صید ماهی، سفرهبزرگ )کوسه
تجاری جداسازی و میزان کل صید تجاری درهربار توراندازی ثبت شد. 
پس از آن گونه های ماهی دورریز جداسازی و پس از برآورد وزن کل 

درصد این صیدبه صورت تصادفی جداسازی  25 صید دورریز میزان
جام مطالعات و شاخص های مطرح شده در ذیل به شده و جهت ان

آزمایشگاه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر منتقل شد. الزم به 
ها بر ها و محاسبه شاخصذکر است که شناسایی سیستماتیک نمونه
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 Fischer andاساس منابع علمی استاندارد انجام گرفت ) 

Bianchi, 1984 .)

 
 در آب های ساحلی خوزستان در شمال غرب خلیج فارس بوسیف صیدگاهرافیایی موقعیت و مختصات جغ -1شکل

Fig.1- Location of study area, Bosif fishing ground in the coastal waters of Khuzestan, North West of 

Persian Gulf. 

 
ها و تشخیص و شناسایی جداسازی نمونه، تخمین وزن صید کل

، ها و ثبت وزن کلی هر گروه از آبزیاننهشمارش نمو، هاگونه
وسیله تخته بیومتری )دقت اندازه گیری سنجی ماهیان دورریز بهزیست

چنگالی و استاندارد برای هریک از -تعیین طول کل، سانتیمتر( 1/0
 برای محاسبه صید به ازای واحد تالش صیادیانجام شد. ها گونه

(Catch Per Unit Effort : CPUE)،  در هر بار توراندازی صید

در هر بار توراندازی  CPUEوگردید بر زمان توراندازی تقسیم 
 .(1)رابطه  (Gulland,1983) شدمشخص 

 CPUA: Catch perجهت تخمین مقدار صید بر واحد سطح)
Unit of Swept Area بر اساس روش مساحت جاروب شده و بر )

 (.Sparre and Venema, 1998) محاسبه شد 4تا  2ابط واساس ر
 

 

 t/wCPUE=C                                                                                                                                                     (1)رابطه 

 wCکیلوگرم = میزان وزن صید برحسب 

 tساعت برحسب = زمان تور کشی 
 
 d= v.t                                                                                                                                                              (2رابطه )

d =تور شده طی مسافت 

v =شناور متوسط سرعت 

t =تورکشی زمان 
 

 a= d.h.x                                                                                                                            (                              3رابطه )

a =شده جاروب مساحت 



 همکاران و مهربانی             ارزیابی ترکیب دورریز صید ترال ماهی در آبهای ساحلی استان خوزستان )مطالعه موردی: صیدگاه بوسیف(

4 

  1401دوره بیست و یکم، شماره چهارم، زمستان         مجله علوم وفنون ردیایی
 فصل نامه ی علمی پژوهشی 

h =متر 28 معادل باالیی طناب طول 

x =تور گستردگی ثابت ضریب ( (با توجه به نتایج مربوط به بکارگیری نت ساندرNet sounder  و تجارب تور اندازی های مختلف)مشابه  طیدر شرا
 (در نظر گرفته شد 65/0 در سالهای گذشته برابر

 a/wCPUA= C                                                                                                                                            (4رابطه )

wCصید برحسب کیلوگرم بر مایل = 
 

 (Species Occurrence Index :SOCI) هاگونهشاخص وقوع 
رتبه مشاهده بر اساس تعداد م هاگونه فراوانی وقوعکه عبارت است از 

 (5طه )راب شده گونه در تور اندازی ها نسبت به کل تور اندازی ها
 (.Santos et al, 2006) گردیدمحاسبه 

محاسبه شد  6رابطه با استفاده از  ز صید بر اساس وزننرخ دورری
(Alverson et al., 1994 .) 

 
 N)/iSOCI=(n×100                                                                                                                                        (5رابطه ) 

SOCI گونه= شاخص وقوع 

 in تعداد توراندازی هایی که گونه =i  در آنها حضور دارد 

Nتعدادکل تور اندازی ها = 
 

Drate=Dt/(Dt+RT)                                                                                                                                          )6 رابطه( 

rateD= صیدنرخ دورریز 

 tD صید دورریز = وزن 

 tR تجاری= وزن صید 
 

غالب با استفاده ازاتولیت صورت گرفت. بدین  هاینمونهسن  تعیین
 پس تمیز کردن و پالیش استخراج شده ومنظور اتولیت چپ و راست 

قرار داده شده و با استفاده از شمارش حلقه زیر استریومیکروسکوپ 
 سن انجام گرفت. تعیینهای ساالنه رشد 

صورت  4/9 نسخه SASکلیه آنالیز های آماری با استفاده از نرم افزار 
پذیرفت. مقایسه میانگین صید در واحد تالش و صید بر واحد سطح در 
فصول مختلف با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و پس آزمون 

 درصد انجام شد. 95اطمینان  دانکن در سطح 

 

 نتایج. 3
 500ر این مطالعه میزان صید حاصل از تور اندازی در کل مطالعه د

کیلو گرم آن صید دورریز بود. با  189کیلوگرم بود که از این مقدار 
نتایج به دست آمده در ارتباط با درصد توجه به بررسی این میزان صید 

وزن در  و فراوانی اساس تجاری و غیرتجاری دورریز صید بر هایگونه
درصد فراوانی  مطالعه دوره طول درکل ورده شده است.آ 1جدول 
درصد  57/57و  42/42دورریز به ترتیب  غیرتجاریتجاری و  هایگونه

های تجاری و همچنین بر اساس وزن، درصد گونه .شد محاسبه
) محاسبه شد درصد 05/68و  95/31دورریز به ترتیب  غیرتجاری

 .(1جدول

و  CPUEبیشترین میزان فصل تابستان مشاهده شد. همچنین  

CPUA  کیلوگرم بر ساعت(  33/57±87/9در فصل پاییز به ترتیب(
و  CPUE( و کمترین میزان مربع)کیلوگرم بر مایل  77/2±064/0و 

CPUA کیلوگرم بر  50/27±64/16در فصل زمستان به ترتیب(

 (.2( بدست آمد )جدولمربع)کیلوگرم بر مایل  73/0±39/0ساعت( و 
درصد حضور، دامنه طولی و ج بدست آمده در ارتباط با همچنین نتای

 3در جدول  میانگین وزن ماهیان دورریز شده درطول کل دوره مطالعه
آورده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد بیشترین درصد حضور 

 80های کوتر بزرگ )های کشیده شده مربوط به گونهها در ترالگونه
باشد. همچنین ( می%70ارخط )( و کیجار بزرگ و سنگسر چه%

درصد  10های توراندازی شده با ها در ترالکمترین میزان حضور گونه
، پنجزاری منقوش، پروانه ماهی سرخو هشت خطهای مربوط به گونه
فراوانی گونه های شناسایی شده دورریز صید به تفکیک و حلواسیاه بود. 

ن داده شده است. نشا 4تا  2فصل و بر اساس تعداد در نمودارهای 
نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد که در مدت زمان انجام 

یز صید بر اساس تعداد در دورری اگونهمطالعه بیشترین درصد فراوانی 
درصد متعلق به ماهی سنگسر چهار خط بود،  38/38فصل پاییز با 

 درصد در فصل پاییز برای گونه 64/0همچنین کمترین درصد فراوانی 
(. در فصل زمستان نیز بیشترین 2بزماهی سرخ جامه ثبت شد )شکل
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درصد( و کمترین  86/30خط با ) 4درصد فراوانی را ماهی سنگسر 
درصد( به خود اختصاص دادند  67/0درصد را خنو خاکستری با )

(. در فصل تابستان بیشترین درصد فراوانی بر اساس تعداد را 3)شکل

درصد( و همچنین کمترین درصد را 30با )ماهی پنجزاری باله نارنجی 
 (.4درصد( داشت )شکل1سنگر ماهی زرد باله با )

 

در صیدگاه بوسیف  طول دوره مطالعه کل دورریز تور ترال در غیرتجاریتجاری و  هایگونهتعداد گونه و وزن  -1جدول

 درسواحل خوزستان

Tab 1- Number and weight of commercial and non-commercial fish species discarded from bottom trawl 

during study Bosif fishing ground in the coastal waters of Khuzestan. 

 

 غیرتجاری هایگونه (%)تجاری هایگونه تجاری هایگونه میزان دورریز
 غیرتجاریهایگونه

 (%)دورریز
مقدار کل تعداد کل/ 

 )کیلوگرم(صید

 33 57/57 19 42/42 14 تعداد

 194 05/68 132 95/31 62 وزن کل)کیلوگرم(

 

در صیدگاه بوسیف  ترال در فصل های مختلف( CPUA)بر واحد سطح دیص زانیم( و CPUEصید در واحد تالش )- 2جدول

 سواحل خوزستاندر
 Tab 2- CPUE and CPUA (of trawl fishing method) during different seasons in Bosif fishing ground in the 

coastal waters of Khuzestan 

 

 (درصدصید دورریز)نرخ  CPUE (kg/h) )2CPUA(kg/nm فصل

 b87/9±33/57 b064/0±77/2  a20 ± 43 پاییز
 a64/16±50/27 a39/0±73/0 a 11 ± 47 زمستان

 b50/7±33/32 b44/0±73/1  a 1 ± 38 ابستانت

 .باشدمیعدم وجود اختالف معنی دار بین فصول  یدهنده نشان ستون هر در مشابه التین حروف *

 

 دوره درطول (96-97دامنه طولی و میانگین وزن ماهیان دورریز شده در تور ترال درمنطقه بوسیف ) درصد حضور،_ 3جدول

 درسواحل خوزستاندر صیدگاه بوسیف  مطالعه
Tab 3_ Percentage of occurrence, means of length and weight of discarded fish species during different season 

in Bosif fishing ground in the coastal waters of Khuzestan.  

 

 درصد حضور
دامنه طولی 

 )سانتی متر(
 خانواده گونه نام انگلیسی نام فارسی وزن )گرم(

30 10-8 2±11 
پنجزاری باله 

 نارنجی
Orangefin Pony fish Photopectoralis bindus 

(valenciennes,1835) Leiognathidae 

20 65-50 5±58 
سوس ماهی پوزه 

 دراز
Smoothnosewedyefish 

Rhynchobatus laevis 

(Forsskael,1775) Rhinidae 

 Pickhandle barracuda Sphyraena jello کوتربزرگ 9±61 20-16 80

(covier,1829) Sphyraenidae 
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 Greater lizardfish Saurida tumbil زرگکیجار ب 36±56 20-16 70

(Bloch,1975) Synodontidae 

 Blacktip sea catfish Plicofollis dussumieri ماهی خاکیگربه 4±14 15-10 30

(Valenciennes, 1840) Aridae 

 Whipfin silver-biddy چغوک رشته دار 2±18 12-8 20

Gerres 

filamentosus(Cuvier

,1829( 
Gerreidae 

( درطول دوره 96-97درصد حضور، دامنه طولی و میانگین وزن ماهیان دورریز شده در تور ترال درمنطقه بوسیف )_ 3جدول

 درسواحل خوزستانمطالعه در صیدگاه بوسیف 
Tab 3_ Percentage of occurrence, means of length and weight of discarded fish species during different season 

in Bosif fishing ground in the coastal waters of Khuzestan.  

 

وزن  نام فارسی نام انگلیسی گونه خانواده

 )گرم(

دامنه 

طولی 

)سانتی 

 متر(

درصد 

 حضور

Mullidae Parupeneus rubescens (Bloch & 
Schneider, 1801) 

Rosy goatfish 40 10-18 28±15 بز ماهی سرخ جامه 

Mullidae Upeneus sundaicus 
(bleeker,1855) 

Ochrebanded 
goatfish 

 30 7-15 14±6 بز ماهی نوار اجری

Lutjanidae Lutjanus russelli 
(bleeker,1855) 

Russells 
snapper 

 10 10-15 10±3 سرخو هشت خط

Haemulidae Diagramma pictum 
(Thunberg,1792) 

Painted 
sweetlips 

 20 9-19 54±19 خنو خاکستری

Haemulidae Pomadasys stridens (Forsskal, 
1775) 

Striped piggy 70 9-20 36±19 سنگسر چهار خط 

Triacanthidae Triacanthus biaculeatus 
(Bloch,1786) 

Short-Nosed 
triped fish 

 30 8-12 11±2 پوزه کوتاه سه خاره

 
Synanceidae 

Pseudosynanceia 

melanostigma )Day,1875( 
 

Blackfin 
stonefish 

 30 8-12 14±2 ماهی زرد باله سنگ

Cynnogiossidae Cynoglossus areal)Day,1875( Large scale 
tonguesole 

زبان گاوی درشت 
 پولک

5±18 17-11 30 

Soleidae Solea elongate )Day,1875( Elongate sole 30 9-11 9±2 کفشک دراز 

Dasyatidae Himantura randalli 
(last,Manjaji- 

Matsumoto&Moore,2012) 

Arabian 
banded 
whipray 

سپرماهی 
 فارسخلیج

20±55 60-20 20 

Trichiuridae Eupleurog ramus glossodon 
(Bleeker,1860) 

Longtooth 
hairtail 

 30 15-25 26±20 یال اسبی دم مویی

Pristigasteridae Ilisha megaloptra 
(Bloch&Schneider,1801) 

Bigeye ilisha 30 11-13 12±1 شمسک بزرگ 

Pristigasteridae Ilisha melastoma 
(Bloch&Schneider,1801) 

Indian ilisha 30 9-13 13±2 شمسک کوچک 
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Sciaenidae Pennahia anea (Bloch,1993) Donkey 
croaker 

 30 10-16 25±8 شبه شوریده

Carangaidae Alepes melanoptera 
(swainson,183) 

Blackfin scade 10 9-13 10±2 گیش باله سیاه 

Carangaidae Selaroides leptolepis 
(Cuvier,1833) 

Yellow stripe 
scade 

 30 7-12 10±7 گیش زرد خط

 
 

 

( درطول دوره 96-97درصد حضور، دامنه طولی و میانگین وزن ماهیان دورریز شده در تور ترال درمنطقه بوسیف )_ 3جدول

 درسواحل خوزستانر صیدگاه بوسیف مطالعه د
Tab 3_ Percentage of occurrence, means of length and weight of discarded fish species during different 

season in Bosif fishing ground in the coastal waters of Khuzestan 

 

وزن  نام فارسی نام انگلیسی گونه خانواده

 )گرم

دامنه 

طولی 

)سانتی 

 متر(

درصد 

 حضور

Nemipteridae Scolopsis teaniata 

(Cuvier,1830) 

Black-streaked monocle 

bream 
19±11 گوازیم تک نوار  15-12  20 

Nemipteridae Nemipterus peronei 

(Valencienne,1830) 

Notchedfin threadfin 

bream 
گوازیم دم 
 چنگالی

16±23  18-7  20 

Monacanthidae Paramonacanthus 

arabicus 

(Hutchins,1997) 

Persian Gulf filefish  تک خار
فارسخلیج  

1±6  11-6  20 

HemiscylliIdae Chiloscyllium arabicum 

(Gobanov,1980) 

Arabian carpetshark 37±13 کوسه گربه عربی  18-10  20 

Siganidae Siganus sutor 

(Valenciennes,1835) 

Shoemaker spinefoot 14±2 صافی قهوه ای  15-10  20 

Leiognathidae Equulites lineolatus 

(Valenciennes,1835) 

Ornate pony fish 6±1 پنجزاری منقوش  4-10  10 

Chaetodontidae Heniochus acuminatus 

(Linnaeus,1785) 

Butterfly fishes 9±4 پروانه ماهی  5-8  10 

Apogonidae Apogonichthyoides 

nigripinnis 

(Cuvier,1828) 

Bullseye 14±3 دهان النه خالدار  10-6  30 

Palatycephalidae Grammoplites 

suppositus (Troschel, 

1840) 

Spotfin flathead 25±15 زمین کن لکه باله  16-23  30 

Carangaidae Parastromateus niger 

(Bloch,1795) 

Black pomfret 11±4 حلوا سیاه  10-14  10 

Sparidae Argyrops spinifer 

(Forsskal,1775) 

King soldier bream 42±10 کوپر  11-15  50 
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 در صیدگاه بوسیف درسواحل خوزستان فصل پاییزدر تعداد درصد فراوانی ماهیان دورریز بر اساس _2شکل

Fig 2_  Percentage of abundance of discarded fish based on the number of species during autumn in Bosif 

fishing ground in the coastal waters of Khuzestan. 

 

 
 

 
 در صیدگاه بوسیف درسواحل خوزستان در فصل زمستان تعداددرصد فراوانی ماهیان دورریز بر اساس _3شکل

Fig 3_  Percentage of abundance of discarded fish (based on the number of species) during winter in Bosif 

fishing ground in the coastal waters of Khuzestan. 
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 در صیدگاه بوسیف درسواحل خوزستان فصل تابستاندر تعداد درصد فراوانی ماهیان دورریز بر اساس _4شکل

Fig 4_ Percentage of abundance of discarded fish (based on the number of species) during summer in Bosif 

fishing ground in the coastal waters of Khuzestan. 

 
 

 

فصل  کتفکی به صید دورریز گونه های وزنی فراوانینتایج مربوط به 
ه نشان داد نتایج بدست آمدنشان داده شده است.  7تا  5های نموداردر 

مربوط  یببه ترت در فصل پاییز، بیشترین و کمترین درصد فراوانی وزنی
درصد 45/0و  31/38خط و چغوک رشته دار به ترتیب با  4به سنگسر 

ربوط درصد فراوانی مو کمترین در فصل زمستان بیشترین و  (5شکل)
 82/0 و 8/28به ترتیب با خاکستری  به سنگسر چهار خط و سنگسر

 رمدر فصل تابستان بیشترین درصد فروانی وزنی و  (6درصد )شکل
گ ماهی سن فراوانی مربوط بهنجزاری باله نارنجی و کمترین پبوط به 
 (.7)شکل بوددرصد  42/1 و 7/22به ترتیب با زرد باله 
 نیتخم زیدورر غالب یهادر این مطالعه ترکیب سنی گونه  نیهمچن
 سنگسر یگونه با ارتباط در (. نتایج بدست آمده8)شکل  شد زده

ی بدست آمده در این مطالعه نمونه ها درصد 70نشان داد که  چهارخط
. در داشتندسال قرار  دو یدرصد در رده سن 30و  کسالی یدر رده سن
 کی یها در گروه سندرصد گونه 70نیز  بزرگ  جاریک یگونهارتباط با 
همچنین نتایج بدست بودند.  سال دو یسن گروه دردرصد  30سال و 

و شانک کوپر به  کوتر بزرگ یگونه درآمده در این مطالعه نشان داد 
 دردرصد 15و  25و  سال کی یسن گروه دردرصد  85و  75 بیترت

 .بودند دوسال یگروه سن
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  1401دوره بیست و یکم، شماره چهارم، زمستان         مجله علوم وفنون ردیایی
 فصل نامه ی علمی پژوهشی 

 
 در صیدگاه بوسیف درسواحل خوزستان درصد فراوانی ماهیان دورریز صید بر اساس وزن در فصل پاییز_5شکل

Fig 5_ Percentage of abundance of discarded fish (based on the weight of species) during autumn in Bosif 

fishing ground in the coastal waters of Khuzestan. 

 

 

 

 
 در صیدگاه بوسیف درسواحل خوزستان درصد فراوانی ماهیان دورریز بر اساس وزن در فصل زمستان _6شکل

Fig 6_ Percentage of abundance of discarded fish (based on the weight of species) during winter in Bosif 

fishing ground in the coastal waters of Khuzestan. 
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  1401دوره بیست و یکم، شماره چهارم، زمستان         مجله علوم وفنون ردیایی
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 در صیدگاه بوسیف درسواحل خوزستان درصد فراوانی ماهیان دورریز بر اساس وزن در فصل تابستان_7شکل

Fig 7_ Percentage abundance of discarded fish (based on the weight of species) during summer in Bosif 

fishing ground in the coastal waters of Khuzestan. 

 

 

 
 در صیدگاه بوسیف درسواحل خوزستاندرصد فراوانی گروه های سنی در برخی ماهیان غالب دورریز _8شکل

Fig8_ Percentage abundance of estimated age groups of some discarded fish species in Bosif fishing ground 

in the coastal waters of Khuzestan. 

 
 

 

 بحث . 4
های مهم در تعیین میزان آسیب ادوات صیادی به ویژگی ازجمله

سایز کوچکتر از و جمعیت آبزیان تعیین درصد ماهیان  زیستیطمح

سبب  تواندیمکه این امر  در تورهای صیادی میباشدبرداشت استاندارد 
کلی در ادوات صیادی بین  طوربهاین میزان  دن صید شود.دورریز ش

 (.Carniel and Krul, 2010درصد تعیین شده است) 15الی  10
مطالعات حاضر نشان داد که ماهیان دورریز در نتایج بدست آمده در 
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صید ترال در منطقه بوسیف خوزستان بخش عمدهای از صید را در 
میزان ماهیان دورریز در  دهند.به خود اختصاص می فصول مختلف

دورریز نرخ  درصدخانواده بود.  28گونه از  33ی حاضر شامل مطالعه
 درصد38و  47، 43در فصل پاییز، زمستان و تابستان به ترتیب صید 

مشاهده  . با این حال بین فصول مختلف اختالف معنی محاسبه شد
ن و در پاییز، زمستا CPUEدر این مطالعه میزان  همچنین نشد.

و  50/27±64/16، 33/57±87/8تابستان به ترتیب 
در پاییز، زمستان CPUA)کیلوگرم بر ساعت( و میزان 50/7±33/32

و  73/0±39/0، 77/2±064/0و تابستان به ترتیب 
( بدست آمد. میزان دورریز در این مربع )کیلوگرم بر مایل44/0±73/1

در  ه نشان داد. نتایج بدست آمدمطالعه در فصول مختلف متفاوت بود
 طوربهصیادی  فصل زمستان میزان صید به ازای واحد تالش

کمتر از فصول دیگر است، که این کاهش در  (p< 05/0) داریمعنی
کم عمق  یهاآبدور شدن ماهیان از به دلیل  تواندیمفصل زمستان 

 های باآب از جستندوری  منظوربهتر عمیق یهاآبطرف ساحلی به 
ی در مطالعه (.Cetinic et al., 2011)اشدبدمای پایین 
Eskandari ( کمترین میزان صید به ازای واحد 2016و همکاران )

حاضر اغلب  تالش صیادی در فصل زمستان دیده شد. درمطالعه
 یال یهاگونهدر این بین تنها و اندازه کوچکی داشته دورریز  یهاگونه
بزرگ  یهااندازهی در گربه ماهی، سپرماهی و سوس ماه ،انیماهاسبی 

کوچکتر از سایز استاندارد  یهاگونهوجود شدند.  مشاهدهدر تور ترال 
که  سال یکرده سنی  یهاگونهو نیز حضور در صید ترال کف روب 

ای از صید را در این منطقه به خود اختصاص داده اند نشان سهم عمده
که این  باشدیمفشار صیادی زیاد بر افراد جوان و نابالغ وجود  دهنده

منجر به کاهش  تواندیم هاگونهاین  یروممرگامر با افزایش میزان 
 .در آینده گرددو در نتیجه ناپایداری صید آنها ذخایر  ت وجمعی

همانند تغییر  تحت تاثیر عوامل مختلف تواندیمصید  یاگونهترکیب 
بزار نوع ا و ، نوع زیستگاه و منطقه صیادی، تغییر شرایط محیطیفصول
با توجه به ماهیت صید ترال که بصورت صید عمومی  .تغییر یابدصید 

صید با  نسبت به، صید ماهیان ریز و بچه ماهیان در این ابزار باشدیم
 Campos) باشدیمبیشتر گوشگیر  های صید دیگر مانند تورروش

et al., 1984) پذیری تور ترال نسبت به صید انتخاب. عالوه بر
برخوردار  باالییاهمیت  نیز ازگیری کوچک، منطقه ماهیهای هزاندا

 Campos)صید دارد دورریز  ومیزان است و تاثیر زیادی بر ترکیب

et al., 1984).  سواحل خورستان که عمدتا کم عمق بوده و دارای
 یم های اروند، بهمنشیر و زهرهورودی آب شیرین از طریق رود خانه

ارند که شرایط الزم را برای سپری مناطق مصبی متفاوتی د و باشند
کند بنابراین کردن دوران نوزادگاهی آبزیان در این مناطق را فراهم می

، یرتجاریغکوچک  یهاگونهدر صید ترال در این مناطق عالوه بر 
شوند. نتایج کوچک )نابالغ( نیز دیده می یهااندازهماهیان تجاری با 

ین فصول مختلف از نظر ب دهد کهحاصل از این مطالعه نشان می
وجود ندارد. معنی داری تور ترال اختالف صید ای دورریز ترکیب گونه

در  یرتجاریغ یهاگونههای کوچک و تجاری با اندازه یهاگونهتعداد 
تور ترال زیاد بوده و سنگسر ماهیان، کیجار، پنج زاری و بزماهیان 

 Valinasabمطالعه اند. در ها داشتهبیشترین حضور را در تور اندازی
ترکیب صید دورریز در تورهای ترال میگو شامل  ،(2006) و همکاران

های مهم تجاری، ماهیان درشت و سایر ماهیان ریز، بچه ماهیان گونه
های های خوزستان در سالآبزیان بوده است. در تور ترال کف در آب

د که خانواده شناسایی گردی 40گونه ماهی از  61تعداد  1386و 1385
ها از ماهیان غیراقتصادی و غیر هدف شامل شیق، پنج زاری، اکثر گونه

. (Shadi et al., 2011) باشندپیکو و شبه شوریده دهان بزرگ می
گونه  27گونه شامل  38در سواحل خوزستان  1389در صید ترال در 
اقتصادی شناسایی گردید گونه غیر 11اقتصادی، 

(Hoseininezhad et al., 2012 .) در بررسیDehghan 
های شرقی و غربی کانال خورموسی انجام که در بخش (2010)

های غالب گونه شناسایی شدند که گونه 63 زخانواده ماهی ا 38گرفت، 
پنج زاری  (،Thryssa vitrirostris)آنها شامل ماهی شیق 

(Photopectoralis bindus)  پیکو ،(Melastoma 

ilisha)، رشت شبه شوریده چشم د(Macrophthalmus 

penahia) شبه شوریده دهان کوچک ،(Johnius 

belangerii)،  گربه ماهی(Arius sp..)  و کفشک زبان گاوی
(Cynoglossus arel)  .به دلیل تفاوت های موجود  هرچندبودند

محیطی، نوع زیستگاه، روش  در مطالعات مختلف همانند شرایط
 در یاگونهمطالعات از نظرترکیب  و میزان تالش، مقایسه یبردارنمونه
های غالب ، با این وجود گونهباشدیمدشوار  های مختلفیبردارنمونه
 ،حاضرصورت گرفته در منطقه همگام با تحقیق های بررسیدر 
  Eskandariباشند. طبق گزارشسنگسر و پنج زاری می یهاگونه

گ، شبه ی شبه شوریده دهان بزرگونه 8فقط  ،(2013)و همکاران 
شمسک بزرگ  شوریده دهان کوچک، سنگسر چهار خط، پنج زاری،

)پیکو(، کریشو، شیق، ریش بزی که در تمام فصول مشاهده شدند 
های شمال غربی های غالب در نظر گرفته شدند. در آبگونه عنوانبه
 45بین بوشهر تا خوزستان در ترال کف در فصل زمستان  فارسیجخل

 Hashemi and)شناسایی گردید خانواده  14گونه از 

Valinassab, 2011.) Paighambari   وDaliri (2012) ،
ها خانواده پنج زاری، سفره ماهیان، خرچنگ، بیان داشتند از میان گونه

ای بیشترین سنگسر چهار خط، گربه ماهی، ریش بزی و کوسه گربه
ید دورریز رسد از دالیل باال بودن صاند. به نظر میداشتهدرصد صید را 

در منطقه خوزستان عدم رعایت صید در مناطق کم عمق و مصب ها 
باشد، زیرا در این مناطق ماهیان جوان زیادی حضور و فصول صید می

ی نوزادگاه الرو و بچه ماهی، دارند و نتیجه ماهیگیری در یک منطقه
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هرچند برای  باشدیممنجر به دورریز باال و حضور بچه ماهیان در صید 
های مدیریتی متفاوتی از قبیل کنترل سیاست توانیمابله با آن مق

. در (Morizur et al., 1999)مناطق و فصل صید را به کار برد 
مطالعه حاضر در فصول مختلف تعداد گونه دورریز مشاهده شده در تور 

گفت در سواحل  توانیمای نداشته است که ترال اختالف قابل مالحظه
دورریز متاثر از فصول نمی باشد. زیرا ماهیان  یانهگوخوزستان ترکیب 

کوچک تجاری و غیرتجاری در طول سال در منطقه حضور های اندازهبا 
. در خوزستان شوندمیداشته و در صید دورریز با فراوانی متفاوت دیده 

 اخیر یهاسالطی  اداره شیالت  طگزارشات ارائه شده توسبا توجه به 
صیادی  بنادردر  ارزش تجاری کم و با اندازه کوچکهای با تخلیه گونه

توان گفت که یکی از مید داشته است. های بزرگ رشنسبت به گونه
های و افزایش گونهماهیان ، کاهش اندازه ازحدیشب یبرداربهرهاثرات 

و ممکن  (Ordines et al., 2006) باشدکوچک در جمعیت می
 ازحدیشب یبرداربهرهرض بزرگ و تجاری در مع یهاگونهاست که 

 دهندهنشانبوده و افزایش ورود صید جانبی به محل تخلیه در منطقه 
. نتایج بدست آمده تغییر صید هدف در عملیات صیادی در منطقه باشد

دورریز شده  یهاگونهاکثر نشان داد که های کویت در آباز مطالعه 
 .(Chen et al., 2013)باشدیمتجاری  یهاگونهدر صید ترال 
حفاظت مناطق ایجاد  ازجملهمتعدد مدیریتی  یهاروشبکار گیری 

در ، تغییر ممنوع صیدل وفصزمانی و تعیین  هاییتممنوعایجاد  ،شده
طراحی ابزار های صیادی و بکارگیری ابزار های کاهنده صید ضمنی 

 ، ممنوعیت دورریز، کنترل مؤثر ادوات صیددر ساختمان ادوات صید
راه حل هایی  عنوانبه تواندیم گیریرل تالش های ماهیو کنت ممنوع

 ,Borges)کلیدی در امر کاهش اثرات منفی دورریز صید باشد 

2005.) 

 نتیجه گیری. 5 

مطالعه نشان داد که در طول دوره انجام  نیبه دست آمده از ا جینتا
منطقه شامل سنگسر  نیدر ا دیص زیغالب دورر یمطالعه گونه ها نیا

 S. jello(، کوتر )S. tumbil) جاری(، کP. stridens)  چهارخط
با  یها گونه از هاگونه نی( بودند. اA. spinifer)( و شانک کوپر

شدن آنها  زیدورر باال بوده و حضور آنها در تور ترال و یارزش تجار
وجود میانگین طولی  آنها شود. ریذخا دنید بیمنجر به آس ی تواندم

و ترکیب سنی پایین )یکسال و دوسال( در اغلب سانتیمتر  30کمتر از 
از یک سو و درصد باالی دور ریز صید  ماهیان دور ریز در این مطالعه
درصد( در این مطالعه می تواند  47تا  38در فصل های مختلف )بین 

نشان دهنده آسیب شدید استفاده از این ابزار به اکوسیستم این منطقه 
دهد شناسایی و تعیین مناطق یمنشان باشد. لذا نتایج این مطالعه 

حساس اکولوژیکی در سواحل کشور به ویژه در سواحل خوزستان و نیز 
 مؤثرهای زمانی و مکانی صید و نیز کنترل یتممنوعاجرای صحیح 

قابل مالحظه ای سبب کاهش میزان  طوربهتواند یمادوات صیادی 
ی برداربهرهدر  مؤثر گامی عنوانبهدورریز صید شود. این امر می تواند 

پایدار از ذخایر و کاهش اثرات زیان بار برداشت بی رویه از ذخایر با 
 ارزش آبزیان محسوب شود.
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Abstract 
The aim of this study was to estimate the amount and species composition of discards in bottom trawl fisheries 

in the Bosif fishing ground in the coastal waters of Khuzestan. Furthermore, the biological parameters of 

discarded species were assessed. Specimens were collected from commercial catch data of trawl vessels in three 

seasons, autumn and winter 2017 and summer 2018. The results showed that discarded samples included 33 

species from 28 families. Orangefin Pony fish and striped piggy species were the most frequent species in this 

study. The results also showed that the mean length of most of the discards species was below 30 centimeters. 

The amount of discards per unit of catching effort was 57.33±9.87, 27.50±16.64 and 32.33±7.50 in the autumn, 

winter and summer seasons, respectively. The catch per surface area in autumn, winter and summer were 2.77 ± 

0.064, 0. 73 ±0.39 and 1.73 ± 0.44 kg/nm2, respectively. The results showed that CPUE and CPUA in winter 

were significantly higher than those in autumn and summer (p<0.05). In general, the results of this study represent 

high fishing pressure on ecologically important species in Bosif fishing ground especially in their critical life 

cycle which may affect local ecosystem structure and function in future. 
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