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 چکیده

. باالبودن کنندتورهای پره ساحلی ابزارهای صیدی هستند که از سطح تا بستر را بوسیله دیواره توری غیرگوشگیر اشغال می
های کیسه پره انجام تورهای پره باعث شد تا این تحقیق در راستای استانداردسازی چشمهدر غیراستاندارد ماهیان میزان صید 

 چهار تور پره با چهارکشی با استفاده از بار پره 73با انجام  1396آغاز و در بهار  1395فصل زمستان  برداری در. نمونهشود
. نتایج صورت گرفتدر قسمت کیسه در منطقه میانکاله  (مجاور)از گره تا گره  متریمیلی 33و 30، 28، 26های چشمه به اندازه

باشد. همچنین متر میمیلی 26های مختلف مربوط به چشمه دازههای مختلف در اننشان داد که بیشترین میزان صید از گونه
 30-35های مختلف در طبقه طولی چشمهدر  ((Liza aurata Risso, 1810طالیی کفالگونه برای  کلطول فراوانی  بیشترین

ماهی سفید  گونه متری و برایسانتی 40تا  35 طولی در طبقه ((Alosa caspia Linck, 1790 انماهیمتری، برای شگسانتی
Rutilus kutum Kamensky, 1901) )نتایج نشان داد که در تور با چشمه متری قرار داشتند. سانتی 35تا  30 طولی در طبقه

متر و سانتی 06/25متر میلی 30متر، در چشمه سانتی 87/24درصد صید مجاز معادل  50متر برای ماهی کفال طالیی طول میلی 26
متر مقدار میلی 30ماهی در استفاده از چشمه درصد صید مجاز شگ 50. میزان طول باشدمیمتر سانتی 65/26متر میلی 32چشمه 

های موجود در منطقه به هیچ عنوان انتخابی عمل متر بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که پرهسانتی 5/25
 کند.ی را زیر استاندارد طولی صید میو ماهیان زیاد نکرده

 
   استانداردسازی چشمه، صید انتخابی، صید پره، میانکاله :کلمات کلیدی
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 مقدمه
باشد به لحاظ دریای خزر که بزرگترین دریاچه جهان می

های ماهیان خاویاری و استخوانی آن از اهمیت انواع گونه
 عالوه برباشد. می برخوردار زیادی برای کشورهای ساحلی

ها به محیط آبی، در برخی تغییرات محیطی و ورود آلودگی
های ریزی همه جانبه و محدودیتبرنامه صورتی که

، ذخایر دریاها وجود داشته باشدمنطقی در مورد صید 
 Carbal etشود )ممکن است دستخوش تغییرات ناگواری 

al., 2003; Broadhurst et al., 2007یکی از پدیده .)-

صید ماهیان استخوانی بخصوص در دهه های ناخوشایند 
یراستاندارد و در سنین غ گذشته صید ماهیان استخوانی

بوسیله تورهای  بخصوص سفید، سوف، سیم و کفال پایین
-باشد که این امر بیانگر استفاده از چشمهپره ساحلی می

پور، باشد )شعبانی و شعبانهای زیر حد استاندارد می
تعداد حد دلیل افزایش بیش از ه (. ب1395باک، ؛ بی1387
-رقابت غیراصولی در بهرههای تعاونی پره و ایجاد شرکت

از  ایکرانهبرداری هرچه بیشتر از ذخایر ماهیان مهاجر 
-تالش صیادی )افزایش تعداد دفعات پرهافزایش طریق 

کشی(، افزایش طول و عرض تورها، افزایش طناب کششی 
های تور و بخصوص کاهش اندازه چشمه در تمام بخش

هر چه له متر، هر سامیلی 30بویژه در بخش کیسه تا حد 
 گردد مشاهده میماهیان ریز، نابالغ و غیراستاندارد بیشتر 

(. با 1395باک، ؛ بی1384)عبدالملکی و همکاران، 
های انجام شده از صید کل ماهیان استخوانی طی بررسی

درصد  50حدود  مشخص شده است که چند سال اخیر
درصد کفال ماهیان و  30-20ماهی سفید صید شده، 

رصد ماهی سوف و سیم زیر طول و وزن د 60-70حتی 
باک، ؛ بی1384)عبدالملکی و همکاران،  انداستاندارد بوده

رغم اهمیت روش صید پره، متاسفانه مطالعات به (. 1395
و است مختصری در رابطه با ساختار تور صورت گرفته 

به بررسی ترکیب و تنوع صید  انجام شدهغالب مطالعات 
های آبزیان صید شده با این روش یا مطالعه سایر روش

؛ 1395سپاهی و همکاران، پردازد )موجود در منطقه می
؛ مشک آبادی و همکاران، 1395تمسکی و همکاران، 

اگرچه  ،. بعالوه(Masompour et al., 2018؛ 1396
و میزان صید انتخابی ادوات صیادی  برمطالعات مختصری 

جو و همکاران، فرار آبزیان در ایران انجام شده )حقیقت
( اما در رابطه با تاثیر 1397؛ جهانتیغ و همکاران، 1397
ای های مختلف بر صید تور پره تاکنون هیچ مطالعهچشمه

رابطه تاثیر اندازه های انجام نشده است. در تحقیق حاضر 
بر میزان، ترکیب و تور پره در ناحیه کیسه مختلف چشمه 

انجام شد تا با استفاده شده  استاندارد صیدماهیان درصد 
امکان تعیین چشمه استاندارد این از اطالعات بدست آمده، 

 تور در ناحیه کیسه فراهم گردد. 
 

 هامواد و روش
های پره در صیدگاه 1395 تحقیق حاضر در فصل زمستان

در منطقه میانکاله با مختصات جغرافیایی گلستان استان 
N´53.613  ˚36   وE ´45.235  ˚53  پس گردید و  آغاز

. خاتمه یافت 1396 در بهار ،کشیبار پره 73انجام از 
 تعاونیهای شرکتکشی از ساعت پنج صبح در عملیات پره

 و، غنچه، گلستان و نمونه آغاز سشهید بهشتی، چارقلی، قره
فراوانی حداکثر . (1)شکل  یافتروز ادامه  و تا غروب همان

در تورهای با های صید شده نمونهطولی ماهیان در 
متر میلی 33و  32، 31، 30، 28، 26های مختلف چشمه
چهار تور پره با چهار شد. همچنین در این تحقیق،  بررسی

، 28، 26بترتیب  یهایسه تور مختلف در اندازه چشمهک
جهت محاسبه  (مجاور)گره تا گره  مترمیلی 33و  30

از در بخشی  .ندمورد آزمایش قرار گرفتپذیری انتخاب
عملیات، یک کاور ریز چشمه در قسمت پشت کیسه، با 

متر ارتفاع طراحی و در تور پره  14متر طول و  10ابعاد 
سو استفاده شد. در طول مدت و قره های نمونهشرکت
کیسه در ابعاد  4کشی با بار پره 73برداری تعداد نمونه

مرتبه از کاور ریز  9مختلف انجام شد که از این تعداد، 
های مذکور مه در قسمت پشت کیسه پره، تعاونیچش

ذکر است که هنگام استفاده از کاور  شایاناستفاده شد. 
تور پره شرکت های کیسه کیسه پره، اندازه چشمهروی 

متر بود. بعد میلی 32متر و شرکت نمونه میلی 30سو قره
از هر بار تورکشی ابتدا کلیه ماهیان موجود در کاور درون 

الستیکی تخلیه و از محتویات کیسه پره جدا سبدهای پ
. ندگردید
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 برداری: منطقه نمونه1شکل

Figure 1: Sampling place. 

 

کلیه ماهیان صید شده با استفاده از کلیدهای شناسایی 
(Coad, 2019 معتبر شناسایی )توده صید شده شدند .

در نظر  هایتفکیک و شمارش شد و اطالعات آن در فرم
از  . در این عملیاتشدثبت  گرفته شده برای این منظور

و ترازوی دیجیتال با  مترمیلی 1تخته بیومتری با دقت 
گرم استفاده گردید. همچنین از کولیس  01/0دقت 

گیری اندازهکش مخصوص جهت دیجیتال به همراه خط
 عدد 25316در این تحقیق  ها استفاده شد.دقیق چشمه
ماهی  عدد 14067ماهی سفید،  عدد 8914ماهی شامل 

قطعه شگ ماهی مورد بررسی و مطالعه قرار  2335کفال و 
 لطو و کل وزن بین بطهرا آوردن ستدب برایگرفت. 
 لطو با طتباار در وزن میانگین اتتغییر که بیانگر چنگالی

 ,Huxleyاستفاده شد ) ذیلاز رابطه توانی  باشد می نبد

1924) 
TW=a.FL

b 
TW وزن کل به کیلوگرم؛ :a :  ضریب ثابت در رابطه

: مقدار توان در رابطه bمتر؛ : طول کل به سانتی Lنمایی؛ 
 نمایی
 3وزن با عدد  -بدست آمده از رابطه توانی طول bمقدار 

  n-2محاسباتی با درجه آزادی  tمقایسه گردید. چنانچه 
جدول  tجدول باشد، رشد ایزومتریک و اگر از  tکوچکتر از 

 Pauly andمتریک خواهد بود )بزرگتر باشد، رشد آلو

Munro, 1984 .) 
 از طبیعی یتمرلگا گرفتن با ابتدا tجهت محاسبه آزمون 

ل کل و وزن کل، رابطه نمایی به رابطه خطی طو یردمقا

   ذیل تبدیل شد:
LnTW=Lna+b LnFL 

استفاده شد  ذیلبه شکل  tو سپس از رابطه آزمون 
(Pauly and Munro, 1984:) 

 
Sd (L):  انحراف از معیار لگاریتم طبیعی طول کل؛Sd 

(W): ؛ کل انحراف از معیار لگاریتم طبیعی وزنr
ضریب  :2

: توان در رابطه نمایی bتشخیص بین طول کل و وزن کل؛ 
 هاتعداد نمونه :nو  و وزن کل بین طول کل

با اندازه استاندارد ماهیان سفید، کفال و شگ ماهیان 
ود در اداره کل شیالت گلستان اطالعات موجاستفاده از 

. سپس جهت بررسی الگوی رشد گردیدتعیین  (1)جدول 
استفاده از و با  T  آزمونماهیان از آزمون پائولی بر اساس 

SPSS    مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. 16نسخه 
نسخه  Excelافزار جهت رسم نمودار وگراف نیز از نرم

 استفاده گردید.  2010
   

 نتایج
سنجی ماهی زیستانواع  عدد 4014در این تحقیق تعداد 

متر بیشترین میلی 26نتایج نشان داد که چشمه . شدند
های مختلف را میزان صید و بیشترین تنوع طولی از گونه

در ماهی کفال ترین کالسه طولی گیرد. فراواندر بر می
قرار داشتند که مربوط به متر سانتی 30-35دامنه طولی 

 (.2)شکلبود متر میلی 32چشمه 
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 : اندازه استاندارد صید ماهیان استخوانی برحسب سانتیمتر به تفکیک گونه در سواحل ایرانی دریای خزر1جدول
Table 1: Standard size of bony fish by species in the Iranian coasts of the Caspian Sea. 

 گونه ماهی سفید کفال طالئی کپور کلمه سیاه کولی شاه کولی ماش ماهی سوف سوف ماهی آزاد

54 34 34 43 18 18 18 6/31  28 8/37 طول  

 چنگالی

 

 
 درصد فراوانی طولی ماهیان کفال طالیی صید شده: 2شکل 

Figure 2: Percentage of length frequency of caught mullet 

فراوانی طولی ماهی سفید، بر  تور اثر چشمهدر بررسی 
های در چشمهبیشترین فراوانی طولی د نتایج نشان می ده

 (.3 )شکل مشاهده می گرددمتر  میلی 33و  32، 31
بررسی فراوانی نسبی طولی شگ ماهیان به تفکیک 

دهد که بیشترین های مورد استفاده نیز نشان میچشمه
متر در چشمه سانتی 35-40فراوانی طولی مربوط به طبقه 

 (.4 شکل)متر مشاهده گردید میلی 31
متر( و وزن نشان دهنده رابطه طول کل )سانتی 5شکل 

باشد. در رابطه با ماهی های صید شده میکل )گرم( ماهی
 گرنشانبود که  94/0کفال طالیی، مقدار ضریب تعیین 

رابطه  bو  aهمبستگی قوی بین طول و وزن است. میزان 
محاسبه شد. بر  7704/2و  017/0وزن بترتیب  -ولط

آزمون  )شیب خط رگرسیون( و بر اساس bاساس میزان 
( و حدود اطمینان n= 4066محاسباتی،   = 5/21tپائولی )

، ماهی کفال طالیی از الگوی رشد آلومتریک منفی 95/0
 کند. تبعیت می

بود که  89/0ماهی، مقدار ضریب تعیین در رابطه با شگ
دهنده همبستگی قوی بین طول و وزن است. میزان نشان

a  وb 119/3و  0049/0وزن بترتیب  -رابطه طول 
)شیب خط رگرسیون(، و  bمحاسبه شد. بر اساس میزان 

( n= 1597محاسباتی،   = 33/4tبر اساس آزمون پائولی )
ماهی از الگوی رشد ، شگ95/0و حدود اطمینان 

 . کندآلومتریک مثبت تبعیت می
دهنده نشان 95/0برای ماهی سفید، مقدار ضریب تعیین 

رابطه  bو  aهمبستگی قوی بین طول و وزن است. میزان 
محاسبه شد. بر اساس  3و  0096/0بترتیب  وزن -طول

)شیب خط رگرسیون( و بر اساس آزمون پائولی  bمیزان 
(014/0t =   ،8670محاسباتی =n و حدود اطمینان )

از الگوی رشد ایزومتریک تبعیت ، ماهی سفید 95/0
 کند. می

نمودار میزان صید استاندارد و غیراستاندارد  6 در شکل
های طالیی در استفاده از چشمهمربوط به ماهی کفال

متر میلی 26شده است که در چشمه  نشان دادهمختلف 
درصد صید مجاز ماهی کفال طالیی معادل  50طول 

درصد از  1/1متر محاسبه گردید که حدود سانتی 87/24
همچنین ماهیان صید شده در محدوده غیرمجاز هستند. 

صید مجاز  درصد 50متر طول میلی 30برای چشمه 
(L50 ماهی کفال طالیی معادل )متر سانتی 06/25

درصد از  13/0محاسبه گردید که در این تحقیق حدود 
 . ماهیان صید شده در محدوده غیرمجاز هستند
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 : درصد فراوانی طولی ماهی سفید صید شده3شکل

Figure 4: Percentage of length frequency of caught Caspian kutum. 

 

 
 : درصد فراوانی طولی شگ ماهیان صید شده4شکل

Figure 6: Percentage of length frequency of caught Alosa. 

 

 
 های صید شده در ساحل جنوب شرقی دریای خزر: نمودار رابطه طول و وزن کل ماهی5شکل 

Figure 8: Graph of relationship between the total length and weight of fish caught on the southeast coast of the 

Caspian Sea 
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 محاسبه شده برای کفال طالیی در هر یک از چشمه های مورد مطالعه L50: مقدار 6شکل

in each of the studied mesh size Chelon aurata calculated for  50Figure 9: The amount of L 

 

درصد صید  50متر طول میلی 32در نهایت برای چشمه 
متر محاسبه سانتی 65/26مجاز ماهی کفال طالیی معادل 

یان صید شده در محدوده مجاز گردید که تمامی ماه
بودند.

میزان صید استاندارد و غیراستاندارد نمودار  7 شکلدر 
های مختلف مربوط به شگ ماهی در استفاده از چشمه

 50متر طول میلی 30آورده شده است که در چشمه 
متر سانتی 5/25درصد صید مجاز ماهی شگ ماهی معادل 

 .محاسبه گردید

 

 
 

 محاسبه شده برای شگ ماهی در هر یک از چشمه های مورد مطالعه L50: مقدار 7شکل 
Figure 10: The amount of L50 calculated for Alosa sp in each of the studied mesh size  
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 بحث
های استخوانی صید شده )طول چنگالی( ماهیاندازه مجاز 

که توسط سازمان شیالت ایران اعالم شده است برای 
متر و سانتی 28متر، کفال طالیی سانتی 38ماهی سفید 

باشند. میانگین وزن کل و میانگین متر میسانتی 33کپور 
 نژادغنیبترتیب در تحقیقات  کفال طول چنگالی ماهی

 نژاد و همکارنمتر، غنیسانتی 29گرم و  333( 1377)
انی و متر، شعبسانتی 3/32 و گرم 8/419( 1382)

متر، مهدوی سانتی 5/41گرم و  3/421( 1387)پور  شعبان
 ,Khoroshkoمتر، )سانتی 1/37گرم و  684( 1390)

 ,Fazli et alمتر و )سانتی 4/29گرم و  399( 1981

تحقیق  . درشده استعنوان  3/32گرم و  6/418( 2008
طول چنگالی مربوط به ماهی میانگین وزن کل و  ،حاضر
متر بدست آمد سانتی 98/31گرم و  4/353بترتیب  کفال

که میانگین طول چنگالی کفال طالیی در استان گلستان 
تغییرات چندانی با مطالعات گذشته در سواحل جنوبی 

ماهی سفید در مورد ایی خزر ندارد. همچنین برای دری
در تحقیقات یانگین وزن کل ممیانگین طول چنگالی و 

ن او همکار  Afraeiو  (1387)پور شعبانی و شعبان
شترین فراوانی طول چنگالی ماهی سفید را در یب( 2010)

و وزن کل را برای ماهی  مترسانتی 37-39طبقه طولی 
محاسبه کردند. در  گرم 2502و  2880سفید بترتیب 

 38-40قیق حاضر بیشترین فراوانی در طبقه طولی تح
 گرم بدست آمد.  2/510و وزن کل  مترسانتی

فراوانی ماهیان  (1383)نژاد براساس مطالعات فضلی و غنی
 1379-80برداری غیراستاندارد کفال طالیی در سال بهره

درصد برای کل سواحل  8/29و  22بترتیب  1381-82و 
اساس مطالعات  گردید. برجنوبی دریای خزر تعیین 

-85برداری در سال بهره (1387) پورشعبانی و شعبان
فراوانی ماهیان غیراستاندارد کفال طالیی در  1384

درصد و برای کل سواحل  1/26سواحل استان گلستان 
نژاد و درصد تعیین گردید. غنی 4/27جنوبی خزر 

 1381-82و  1380-81های در سال( 1382)همکاران 
نی ماهیان غیراستاندارد کفال طالیی در سواحل فراوا

بیان کردند. در  9/19و  9/36استان گلستان را بترتیب 
غیراستاندارد تحقیق حاضر میزان فراوانی کفال ماهیان 

صید شده در تورهای پره ساحلی میانکاله در سواحل 
گلستان در مجموع تمامی صید در چشمه تورهای مختلف، 

 5/7ماهی . همچنین برای شگدرصد بدست آمد 85/23
درصد از ماهیان صید شده در محدوده غیرمجاز برآورد 

 گردید.
های قبلی رابطه طول کل و وزن کل ماهی در پژوهش

و ضریب همبستگی بترتیب  a  ،bکفال طالیی ضرایب 
(، 1372نژاد و مقیم، )غنی 98/0و  82/2، 0002/0

، 0061/0(، 1377نژاد، )غنی 98/0و  053/3، 00953/0
، 01133/0(، 1383نژاد، )فضلی و غنی 98/0و  157/3
، 0118/0(، 1382نژاد و همکاران، )غنی 97/0و  98/2
و  0158/0 ،9/2  (،Fazli et al., 2008) 96/0و  96/2
و  95/2، 016/0(،  1387پور، )شعبانی و شعبان 94/0
برای  bو  a. میزان آمد( به دست 1390)مهدوی،  94/0

و  017/0ل طالیی در تحقیق حاضر به ترتیب ماهی کفا
بدست آمد که با  94/0با ضریب همبستگی قوی  7704/2

باشد. های قبلی مشابه میمقادیر گزارش شده در پژوهش
محاسبه شده در سواحل میانکاله استان  bهمچنین ضریب 

پور ، شعبانی و شعبان(1390)گلستان با مطالعات مهدوی 
بسیار نزدیک  (1380همکاران )نژاد و غنیو  (1387)

است. همچنین در مقایسه مقدار این ضرایب در تحقیق 
گذشته باید عنوان کرد که بلیاوا و حاضر و تحقیقات 

محاسبه  98/2را برای ماهی سفید  bهمکاران ضریب 
 پور(. شعبانی و شعبانBelyaeva et al., 1989کردند )

و  a ،b ضرایب 1384-85برداری در سال بهره (1387)
ثبت و  967/0و  073/3، 0101/0همبستگی را بترتیب 

محاسبه کردند. افرایی و همکاران این ضرایب را بترتیب 
 ,.Afraei et alمحاسبه کردند  ) 95/0و  02/3، 0066/0

و همبستگی  a  ،b(. در تحقیق حاضر نیز ضرایب 2010
برای ماهی سفید در سواحل میانکاله استان گلستان 

 محاسبه شدند.  95/0و  3، 0096/0بترتیب 
های مختلف در بخش کیسه نشان بکارگیری چشمه ،بعالوه

پنجاه درصد کفال ماهیان که باشد دهنده این موضوع می
صید شده توسط تور پره با چشمه استاندارد مورد استفاده 

متر، گره تا گره میلی 30در تعاونی صیادی )چشمه 
متر دارند که این سانتی 06/25مجاور(، طولی کمتر از 
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مقدار با اندازه استاندارد معرفی شده با شیالت فاصله دارد. 
متر نیز وضعیت کم و میلی 32در تورهای با اندازه چشمه 

رسد تورهای پره . بنظر میوجود داشتبیش مشابهی 
بکارگرفته شده نیاز به بازنگری در اندازه چشمه و تعیین 

شد که ضروری است با مجددا چشمه استاندارد می
 مطالعات تکمیلی در این زمینه انجام گیرد. 
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Abstract 
Beach seine is fishing gears that occupy all depths of water from surface to bed by non-gillnet 

net. Increasing non-standard catches caused this survive was done to standardization of the 

beach seine mesh size. The research was started from winter of 2017 to spring of 2017, 

performing 73 hauling with four mesh sizes of 26, 28, 30 and 33 mm (knot to knot) in the bag 

area of the beach seine in Miankaleh region of Golestan Province. According to the mesh size 

used in the bag section, the results showed that the highest amount of catches from different 

mesh size was done in size of 26 mm. Also, the maximum lengths were found for Liza aurata, 

Risso, 1810 in different mesh size in the 30-35 cm class length and for Alosa caspia, Linck, 

1790 for 35-40 cm and for Rutilus kutum, Kamensky, 1901 at 30 to 35 cm. Also, in the mesh 

size of 26 mm, 50 percent of Lisa fish was caught at the length of 24.87 centimeters, in mesh 

size of 30 mm, 25.66 centimeters and mesh size of 32 mm, 26.65 centimeters. Also, the length 

of 50% of the permitted catch was obtained 25.5 centimeters by using 30 mm mesh size. 

According to the results, it was found that the Beach seines in the region did not caught 

selective and did catch much fish below the standard length. 
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