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پاييز ۱۳۸۶  ۷۶ شماره و آبزيان امور دام

چکیده
تخمین هرمزگان بـراي اسـتان محدود ه خلیج فارس درآبهاي پاییـز1380 در بـرآورد ذخایرکفزیان با عنوان تحقیـق موجـود
چانه گیش و (Carangoi des malabari cus) سـفید خـال وگیش (Nemi pterus japoni cus رشـتهاي ( گونـه گوازیم دم ذخایرسـه
(محدوده سـیریک تا نایبند از رأس پـروژه اجرا محدوده آمد. در اجـرا جاروب شـده به مسـاحت روش بـه (Ulua mentalis)دار
شناور بوسـیله و بود متر 50 تا متر و 30 30 تا 20 متر، 20 تا 10 عمقی سـه الیه د ر 00 57 شـرقی ) و تا شـرقی 52 جغرافیایی 45
و شـده بیومتري و توزین تفکیک، مذکور شناسـایی، گونههاي مطالعه ایـن طی شـد. انجام 55 ایسـتگاه در 2 فردوس صیـادي
عمق تفکیک به گونهها از یک هر توده زنده و گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS و Excel افزارهـاي نرم با حاصل اطالعـات
زنده توده گردید. مجموع رسـم Arc view جغرافیایی از نرم افزار اسـتفاده آنها با نقشـه پراکنش شـد و زد ه تخمین منطقه و
تن 422 و سـیریک بندرعباس و منطقه در تـن 433 میزان به آن زده شـد و حداکثـر تخمین تن 1140 رشـتهاي د م گوازیـم
دم گوازیم بیوماس بود بیشـترین لنگه بندر منطقـه به متعلق تن 53 با آن و حداقل گردیـد مشـاهده بندر چارك منطقـه در
حداکثر و گرفت مورد تخمین قـرار تن 1697 سـفید گیش خال توده زند ه مجموع متر بود. 50 تا 30 عمقـی در الیـه رشـتهاي
تن چانه دار652 گیش زند ه تود ه زنده را داشـت. کل توده حداکثر متر 30 تا 50 عمقی الیه و بود ه چارك بـه بندر آن مربـوط
بیشترین بود، شـده واقع متر تا 50 د ر الیه عمقی 30 بیوماس بیشـترین و شـد زده تخمین چارك به بندر متعلق آن حداکثر و
و سفید گیش خال طولی فراوانی حداکثر و بود واقع شد ه سـانتی متر 18 تا 16 طولهاي در دم رشـتهاي گوازیم طولی فراوانی

گردید. مترمشاهده سانتی 33 تا و 31 سانتی متر تا 20 طولهاي 19 در ترتیب به چانه دار گیش

خلیج فارس دار، گیش چانه خال سفید ، رشتهاي، گیش د م سطح، پراکنش، گوازیم بر واحد صید کلمات کلید ي:

ماه1385 آبان پذیرش: تاریخ   1383 آذرماه د ریافت: تاریخ
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روشها و مواد
پانزدهم تا از تاریخ پنجم 1380 در پاییز سال ــی تورکش عملیات
کل 45/4 طول به 2 فردوس صید صنعتی شناور از استفاده با آذرماه
ظرفیت گرفت. متر صورت 3/8 آبخور ــر حداکث و متر عرض 10 متر،
دریایی تورکشی 3 گره ــرعت آن هنگام س و حداکثر تن 673 ــناور ش
1600 اسب ــتی کش این در (Main engine) اصلی موتور و قدرت بود

بخار است.
روب کف ــرال ت ــق از نوع تور تحقی طی د ر ــتفاد ه اس مورد ــور ت
باالیی طناب طول از: بود ند عبارت آن ــخصات مش و (Bottom trawl)
اندازه چشمه ،(3) تور 0/7 ــتردگی گس ضریب متر، 50(Head rope)

میلیمتر. 80 تور ساك در تور
اکوساندر رنگی از: بودند عبارت ــناور ش موجود بر روي ابزار دیگر
گرم، 0/1 د قت با حساس ترازوي ،GPS یاب موقعیت یابی، عمق براي
کلیدهاي خلیج فارس، نقشه جغرافیایی پالستیکی، سبدهاي باسکول،
ابزار ، یک سانتیمتر دقت اندازه گیري با تخته بیومتري فائو، شناسایی
صید میزان ایستگاهها، بیومتري و اطالعات ثبت خام فرمهاي تشریح،

اطالعات. روزانه کردن وارد براي رایانه دستگاه یک و و...
صورت منطقه زیر هر وسعت مبناي بر ــتگاهها تعداد ایس انتخاب
ــتان اس آبهاي ــعت وس گرفتن نظر در با ترتیب بدین و ــت اس گرفته
شده و Eتقسیم A، B، C، Dمنطقه 5 به حوزه تحت پوشش هرمزگان
که بوده الیه عمقی یا زیر منطقه 3 خود داراي نوبه به نیز منطقه هر و
ــد میباش متر 50 تا و 30 تا 30 متر متر، 20 20 تا 10 اعماق ــامل ش
قرار مطالعه مورد ــش پوش تحت منطقه زیر در مجموع 15 بنابراین و
بدین آن ــعت وس ــب تناس منطقه به در هر ــتگاهها گرفت.تعداد ایس
از ــتفاد ه اس با منطقه زیر و منطقه هر ــاحت گردید،مس تعیین ترتیب
ایستگاههاي تعداد 1 جدول در شد و اند ازهگیري متر پالنی ــتگاه د س

است. شده داد ه منطقه نشان زیر هر به مربوط

Pajouhesh & Sazandegi No:76  pp: 118-125

Distribution pattern of Nemipterus Japonicus, Carangoides malabaricus and Ulua mentalis in the Persian Gulf 
(Hormozgan province waters)
By: H. Norouzi, Islamic Azad University, Kermanshah Branch and Valinassab T. Iranian Fisheries Research Organization
In order to stock assessment of 3 main species of Nemipterus japonicus, Carangoides malabaricus and Ulua mentalis , 
a research cruise was carried out in the Persian Gulf ( Hormuzgan province waters) by swept area method in 2001. The 
studied area was restricted to Ras-Naiband in west (52 45E) up to Ras-Sirik in east(57 00E) , with covering 3 substrata 
of 10-20m, 20-30m and 30-50m depths.Samplings were carried out by using F/V Ferdows-2 equipped with a bottom 
trawl. After hauling the samples were identified, weighted and also some biological measurements were done. All 
data were analyzed by Excel software, and the biomass of each species was estimated seperately and the distribution 
pattern of them was prepared by Arcview software.The total biomass of N. japonicus was calculated about 1140 tons 
and the minimum was 433 tons in 433 tons in Bandar-Abbas and Sirik area and 422 tons in Bandar-Charak area, 
and with minimum biomass in Bandar-Lengeh with 53 tons. On the other hand the most biomass of this species was 
found in depths of 30-50m.The total biomass of C. malabaricus and U.mentalis were estimated about 1697 and 652 
tons,respectively in Bandar-Charak area and with the most abundance in depths of 30-50m. 

Keywords: Stock assessment , Nemipterus japonicus , Carangoides malabaricus, Ulua mentalis, Persian Gulf,Iran 

یک از غذایی ذائقه تغییر و جمعیت ــد سریع رش
ــمند دریایی ارزش ماهیان ــی بعض ذخایر و کاهش ــو س

نیاز دیگر ــوي س صنعتی از و ــنتی س بی رویه صید ــی از ناش
بعضی و ماهیان گوازیم ــد انواع آبزیان مانن دیگر از ــه بهره برداري ب

کم گونههاي عنوان ــه ب که تا پیش از این را ــش ماهیان گی ــاي ازگونه ه
میزان به می شدند و ریخته دور ضمنی صید عنوان به گاه و شناخته شده ارزش
تقویت میخوردند، ــم چش به ــهرهاي ساحلی ــان ش فروش ماهی بازار در اندك
پروتئینی ــواد م ــگاههاي بعضی فروش د ر گونهها را همین امروزه ــت. نموده اس
نامهاي با و ــورت منجمد ص به مطلوب، ــتهبنديهاي بس و اغلب با پایتخت در
حلوایی سرخو، بچه سرخو، از قبیل ــامی نادرست اس ابراهیم یا ــلطان س تجاري
صید از توجهی قابل ــش بخ این گونهها این که به با توجه ــت. ــوان یاف میت و...
از جدید تکنیک هاي ــتفاده از میدهند، لذا اس ــکیل تش صنعتی را ــناورهاي ش
و... ــوریمی، آردماهی س تولید محصوالت متنوعی مانند و ــتگیري گوش قبیل

گردد. پروتئینی منابع این از بهرهگیري موجب میتواند
و میزان ذخایر مبحث به اصولی و دقیق ــد پرداختن میرس نظر به بنابراین
گونهها این مربوط به کاربردي اطالعات استخراج و صید ضمنی و ریز دور صید
ضروري کامًال مذکور منابع از برداري بهره جهت مدیریتی ــاي برنامهریزيه د ر
تا گونهها این پراکنش و تعیین که برآورد ذخایر ــت اس به ذکر الزم ــد. میباش
ذخایر ارزیابی پروژههاي د ر غالباً است و نگرفته صورت جداگانه صورت به کنون

است. شد ه انجام گونهها، سایر ذخایر بررسی کنار در و فارس خلیج ماهیان
(Nemipterus japonicus )رشتهاي دم گوازیم ماهیان، گونه گوازیم میان از
ماهیان بین گیش مورد مطالعه قرار گرفت و قابل توجهی صید شده و حجم با
ماالباري (Carangoides malabaricus) به گیش یا ــفید س خال گیش گونه د و
د ارا علت به (Ulua mentalis)چانهدار گیش و صید باالي حجم داشتن موجب

گرفتند. قرار بررسی مورد و شده انتخاب تجاري ارزش بودن

مقدمه
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تحت  مناطق ــیم تقس پس از نیز ــتگاهها ایس این جغرافیایی ــت موقعی
تورکشی حین در ــرعت شناور س اینکه به ( باتوجه به مربعهاي 3×3 مطالعه
طول تصادفی ــاب ازانتخ ــتفاده اس با ( بود دریایی 3 گره میانگین ــه طور ب
1 شد (شکل تعیین آن ها تالقی نقاط کردن معین و جغرافیایی و عرضهاي
مورد نظر تفکیک، صید ، گونههاي تخلیه ــی و کش تور از پس .( 2 جدول و
بیومتري گونههاي هدف تعدادي از ایستگاهها د ر و ــمارش شده ش و توزین
ــت یاد د اش اطالعات ثبت مخصوص ــاي حاصل در فرمه اطالعات و ــد ند ش

گردید.
5 تا 1 روابط ــاس اس بر CPUA میزان ــدا زنده ابت توده ــراي تخمین ب

گرد ید(5). محاسبه
d=h × X2                                             1- رابطه
گستردگی ضریب در طناب باالیی تور(حاصلضرب طول مفید عرض :d

تور)
باالیی طناب طول :h

استفاده با شده 7/ 0(اند ازه گیري برابر تور ــتردگی گس ثابت ضریب :X2
(ITI دستگاه از

ai =dLi                                                          2- رابطه
شده جاروب مساحت :ai

در GPS ــتگاه دس قرائت بر اساس ــد ه ش ــی کش تور ــافت مس طول :Li

.i ایستگاه
                      ( C i / a i )
(CPUA) i = ____________                           3- رابطه
                            0.5

i در تورکشی صید میزان کل :Gi

صید (5) 0,5: ضریب
                       SΣ (CPUA) i

(CPUA) j = ________________                               4- رابطه
                                  n j 

j اشکوب در تعدادایستگاه :nj

خواهد j ــکوب اش در ــاحت واحد مس بر صید میانگین (CPUA)j آنگاه
بود.

در اشکوب (Bj) تود ه زنده میزان ــد، j باش اشکوب ــاحت کل مس Aj اگر
با بود خواهد برابر j

Bj= (CPUA)j ºAj                                      5- رابطه
زیر زنده همه توده مجموع ــا ب خواهد بود برابر زنده توده کل ــن بنابرای

منطقهها.
افزار  نرم د و از استفاده ــده با ش گرد آوري اطالعات ــت اس ذکر به الزم
مورد نظر نتایج قرار گرفته و تحلیل و ــه تجزی SPSS مورد و Excel ــاري آم
اساس بر گونه مورد مطالعه سه پراکنش است. نقشه هاي گردیده ــتخراج اس

ترسیم براي شدهاند. رسم Arc view نرم افزار از استفاد ه با و CPUA میزان
در آن که معکوس د هی فاصله وزن اصطالحاً یا IDW روش از ــهها نقش این
(1) استفاده میشوند وزن دهی عکس فاصله اساس بر هم ــبت به نس نقاط
برمبناي فرمولهاي متد اول آنها فاصله و د ادهها تعداد طبقات است و شده

است. گرد یده تعیین آماري

نتایج
د ر ــی کش طی تور گرفته صورت صید 69600 کیلوگرم ــوع مجم از
1400 و ــفید س خال گیش به ــوط مرب ــرم کیلوگ ــتگاه، 2000 ایس 55
نظر مورد صید گونههاي ــد درص بود. چانهدار گیش به مربوط ــرم کیلوگ
رشتهاي د م ماهی گوازیم براي ایستگاهها در مجموع صید کل به ــبت نس

درصد بود. 4/06
تا نایبند رأس از ــه مناطق پنجگان هدف در صید درصد و4 3 ــد اول ج
را 50 متر تا 30 و متر 30 تا متر،20 20 تا 10 ــکوب صد اش د ر ــیریک و س
نشان چانهدار و سفید خال گیشهاي و ــتهاي رش دم گوازیم گونههاي براي

میدهد.
تحت بررسی گونه سه هر در د رصد صید هدف بیشترین ــاس اس بر این
مناطق د ر صید میزان ــت. وضعیت اس بوده 30 متر 20 تا به اعماق مربوط
ــی میتوان بررس منطقه درهر ــد هدف صی میانگین مطالعه با را ــه پنجگان

نمود.
گاوبندي (منطقه منطقه در ــفید س خال گیش براي CPUA ــن میانگی
وبه ــته داش را خود حد اکثر دریایی مربع مایل بر گرم کیلو ــا 675/72 ب (A
منطقۀ سیریک ودر ــده ش کاسته آن میزان از هرمز تنگه ــمت س به تدریج
در مورد ــد . دریایی میرس مربع مایل بر گرم به 258/07 کیلو (E ــه (منطق
محسوس روند نزولی پراکنش ــههاي ونقش CPUA میزان نیز چانه دار گیش
میزان 422/65 به CPUA میزان میدهد .حداکثر نشان ــرق ش به غرب را از
آن و حد اقل ــم قش جزیره جنوبی منطقه به مربوط مربع مایل بر ــرم کیلوگ
مایل مربع گرم در کیلو 1/7 ــا ــیریک ب بندر عباس وس منطقه ي به مربوط
خال گیش ــتهاي، رش دم گوازیم گونههاي پراکنش ــههاي نقش بود. دریایی
ــم رس CPUA ــاس و براس Arc view افزار نرم با چانهدار که ــفید وگیش س
و باال متوسط با تراکم کم، نقاط ــاندهنده نش 3،2و4 ــکلهاي است.ش شده

میباشند.
مطالعه، مورد منطقه ــر زی در 5 منطقه و 15 گونه ها زنده توده ــزان می

شد. زده تخمین
منطقه و ــیریک س و بندرعباس منطقه در ریش دم زنده توده حد اکثر

شد. مترمشاهده 50 30 تا الیه عمقی د ر و چارك بند ر
منطقه جزیره الوان د ر ــفید براي گیش خال س ــده ش برآورد زند ه تود ه
تن 219 با ــم قش جزیره جنوب منطقه د ر و ــزان می ــترین 518 تن بیش با
نشان جدول بررسی بود(جد ول5). داده اختصاص خود به را میزان کمترین

ABCDEمنطقه

111641113تعداد ایستگاه

آن تعد اد ایستگاههاي و منطقه ها جدول زیر -1 جد ول

... تعیین و ذخایر برآورد
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متر 30 تا 20 عمقی سفید در الیه عمودي گیش خال پراکنش میدهد
و متر 20 از بیشتر عمقهاي در این گونه زنده توده میزان و بود ه بیشتر

میرسد. حداکثر متر به 50 تا 30 بهخصوص
گیش براي ــده ش ــوده زنده تخمین زده ت تن ــوع 652 مجم از
بندر ــه منطق در زنده ــوده ت ــر حد اکث (Ulua mentalis) ــهد ار چان
میزان 252 به ــم قش جزیره جنوب و جزیره الوان اطراف و ــارك چ
50 تا 30 الیه عمقی در و ــت(جدول5) اس ــده ش د ید ه تن و221
داربرآورد گیش چانه تن ــا 370/1 ب زنده برابر توده ــترین بیش متر
با متر 20 تا 10 ــه عمقی الی مربوط به آن و حد اقل ــت اس گرد ید ه

میباشد. تن 121/1
مورد منطقه مختلف نظر در ایستگاههاي مورد گونههاي از تعداد ي

آنها کل) فراوانی طولی (طول توزیع نمودارهاي ــده و ش بیومتري مطالعه،
طولی فراوانی بیشترین این اساس بر ــم گرد ید . رس Excel افزار نرم با کمک
شد. ــاهده مش متر ــانتی س 19 طولی 17 تا طبقات در ــتهاي رش گوازیم دم
19 ویژه به 21 ــا ت 18 طولی طبقات در ــفید س خال ــی طولی گیش فراوان

زمان مدت
تورکشی
(دقیقه)

جغرافیایی موقعیت
شماره

ایستگاه

زمان مدت
تورکشی
(دقیقه)

جغرافیایی موقعیت
شماره

ایستگاه (E) (N)طول (E)عرض (N)طول عرض

8053º 45´26º 38´299055º 37´26º 29´1
9054º 08´26º 35´309055º 30´26º 25´2
9054º 10´26º 30´319055º 24´26º 23´3
12054º 17´26º 33´327055º 18´26º 09´4
12054º 19´26º 25´337055º 11´26º 09´5
9554º 58´26º 24´3410552º 49´27º 11´6
9054º 55´26º 23´357552º 56´27º 06´7
9055º 02´26º 20´3612053º 06´27º 03´8
9054º 26´26º 26´379053º 20´26º 58´9
10054º 18´26º 28´389052º 47´27º 08´10
6054º 18´26º 59´399053º 00´27º 05´11
9054º 21´26º 23´407553º 11´26º 58´12
9055º 14´26º 22´419053º 18´26º 56´13
9055º 22´26º 22´429053º 30´26º 47´14
8056º 09´26º 50´4310553º 32´26º 44´15
9056º 39´27º 01´4412053º 28´26º 46´16
9056º 31´26º 59´4510553º 36´26º 45´17
9056º 36´27º 02´469553º 45´26º 42´18
9056º 44´27º 00´4711053º 54´26º 47´19
8056º 48´26º 56´4812055º 22´26º 22´20
9056º 54´26º 44´499055º 31´26º 24´21
9056º 50´26º 51´5010555º 36´26º 25´22
9056º 42´26º 54´5111055º 47´26º 27´23
9056º 35´26º 55´529055º 55´26º 28´24
9056º 35´27º 03´539054º 21´26º 30´25
9056º 28´26º 58´5411054º 15´26º 37´26
9056º 32´26º 52´559054º 02´26º 42´27

10553º 53´26º 41´28

شده تورکشی ایستگاه هاي جغرافیایی موقعیت و زمان :2 جدول

شده(پاییز 1380) کشی تور ایستگاههاي جغرافیایی شکل1- موقعیت
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اشکوب                       
                            گونه

(درصد) رشتهاي د م سفید(درصد)گوازیم خال دار(درصد)گیش چانه گیش

متر 20 تا 103/525/672/82
متر 30 تا 207/939/2121/3
متر 50 تا 302/804/952/00

ABCDE گونه                                   منطقه 

رشتهاي د م 4/145/201/770/856/17گوازیم
سفید خال 7/525/68/945/864/55گیش
دار چانه 1/132/33/796/020/01گیش

تا 26 د امنه در چانهدار گیش طولی فراوانی میرسید . حداکثر متربه سانتی
35 تا 30 طولی به طبقات مربوط آن حد اکثر مشاهده شد و متر سانتی 39

.( و 7 6 ،5 (شکلهاي سانتی متر بود

بحث
صید ــی بررس مورد منطقه نقاط تمامی د ر ــتهاي دم رش ماهی گوازیم
د ر دو را تراکم ــترین بیش دست آمده به CPUA میزان ــاس اس بر ــده و ش
ــیریک س و بند رعباس منطقه و کیش جزیره حوالی و چارك بندر منطقه
564/33 ــادل مع ــدر چارك) B ( بن ــه منطق د ر CPUA ــن میانگی دارد.
( ــیریک و س (بندرعباس E منطقه در و دریایی ــع مرب مایل بر ــرم کیلوگ
ــن میانگین بود. کمتری دریایی مربع ــل مای کیلوگرم بر 361/77 با ــر براب

بود. ( ــم قش جزیره جنوب ) D به منطقه مربوط آمده ــت دس CPUA به
در 1373 سالهاي طی ــده ش ــیهاي انجام بررس د ر آنچه با مذکور نتایج
مطالعات آبهاي (2) و ــیریک س ــد تا نایبن رأس از فارس ــج ــاي خلی آبه
دارد. مطابقت ــت اس آمده ــت دس به (2) ــیریک س تا بحرکان از هرمزگان
بر مایل مربع کیلوگرم 281/18 رشتهاي دم گوازیم متوسط CPUA براي
دم گوازیم براي حاصل CPUA متوسط به ــبت رقم نس این که بود دریایی
417/67 به میزان (3) فارس خلیج منطقه د ر ــال 1373 در س ــتهاي رش
به مربوط ــد. گزارش میده ــان نش کاهش دریایی مربع مایل کیلوگرم بر
محد وده فارس ــج خلی منطقه در 1373 پاییز در ــان کفزی ذخایر ــی بررس
کل از درصد 5/4 با ــتهاي را رش دم صید گوازیم میزان ــتان هرمزگان، اس
و می دارد (3) اعالم تجاري مهم آبزیان بین میزان باالترین عنوان صید به

گونه                                                             
                                           منطقه

 
ABCDE

رشتهاي دم 199/542253/532433گوازیم
سفید خال 351518244219365گیش
دار چانه 62/5252114/52212گیش

گونه
اشکوب                                 

رشتهاي دم سفیدگوازیم خال دارگیش چانه گیش

متر 20 تا 10134/5202121/1
متر 30 تا 20477/5508160/8
متر 50 تا 30528987370/1

1380 پاییز سیریک، نایبند تا رأس از عمقی الیه هاي در مطالعه مورد گونه سه براي صید هدف درصد :3 جدول

1380 پاییز سیریک نایبند تا رأس از پنجگانه مناطق د ر صید هدف د رصد :4 جدول

تن) به (ارقام (پاییز 1380)  سیریک تا نایبند رأس از پنجگانه مناطق تفکیک به مطالعه مورد گونه سه میزان توده زنده :5 جدول

تن) به (ارقام (پاییز 1380)  سیریک تا نایبند رأس از الیههاي عمقی مطالعه به تفکیک مورد گونه زنده سه توده میزان جد ول 6:

... تعیین و ذخایر برآورد
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د ر درصد میزان 3/05 به این نسبت افت به توجه با
1380 سال تحقیق در این طی ــده ش برآورد انجام
در گونه باالي پراکنش به نظر با و ــن فصل، همی د ر
میزان رشد بر دلیلی را آن میتوان منطقه، ــر سراس
منطقه در ــیالتی ش با ارزش د یگر گونههاي ــر ذخای

نمود. صید صنعتی قلمد اد توقف از پس
30 20 تا ــن بی اعماق در ــته اي دم رش ــم گوازی
در نیز CPUA حداکثر داشت. را تراکم بیشترین متر
کیلوگرم 474 /02 میزان با متر 30 تا 20 عمقی الیه
نظر که چنان ــاهده گردید. مش دریایی مربع مایل در
گونه این که آن است بر نیز (4)Sivasubramaniam
عمان د ریاي و هرمز تنگه عمیقتر آبهاي در اساساً
کارشناسی گروه تحقیقات همچنین ــود. میش یافت
از حاکی نیز (2) ــران ای ــیالت ش تحقیقات ــه مؤسس
گونه ــه این ب مربوط CPUA ــر که حداکث ــت اس آن
با عمقی تا 30 متري به عنوان الیه د رالیه عمقی 20

میشود. دیده تراکم بیشترین
دم براي گوازیم ــده ش زده تخمین زنده توده
تن 1140 ــی بررس منطقه تحت کل در ــتهاي رش
به تن 433 و تن 422 میزان به حد اکثرآن بود که
ــرق تنگه و ش الوان جزیره حوالی به مربوط ترتیب
متعلق ــن 32 ت میزان به آن ــل حداق و ــز بود هرم
برآورد ذخایر ــزارش بود گ ــم قش جزیره جنوب به
همین فصل در 1375و ــال س در ــه ــن منطق همی
2060 را ریش دم ــده زن توده میزان ــز) (2) (پایی
منطقه د و در آن ــر حداکث که ــیدارد م اعالم ــن ت
819 میزان گاوبند ي با منطقه هرمز و تنگه ــرق ش

است. شده تخمین زده تن 399 و
29 تا 11 طولی دامنه در ریش د م طولی فراوانی
طبقات در فراوانی طولی بیشترین بوده و متر سانتی
حداکثر ــد. ش مشاهده متر ــانتی 18 س و طولی 17
نیز 1375 سال پاییز در آمده دست به طولی فراوانی
ایران، شیالت ــه تحقیقات ــی مؤسس کارشناس (گروه
دیده متر سانتی 17 تا 15 طولی طبقات در ( 1375
طولی طبقات بین پاییز سال 1978 در و است ــده ش
Sivasubramaniam ــط متر توس ــانتی س 13 تا 11

گزارش شد.
(Carangoides malabaricus) سفید خال گیش
ایستگاه ها تمامی در داشته و ــري سراس پراکنش نیز
Ulua) در mentalis)ــهدار ــش چان گی ــد اما ش صید
میزان به دیگر ــه گون د و ــبت به نس عملیات مجموع
ازایستگاهها و در تعدادي ــد صید ش کمتري ــیار بس
ــه مقایس صورت در هر د ر بود . صید آن صفر ــزان می
در دو گونه که ــوع مجم از حاصل CPUA ــن میانگی
در مطالعه و 746/27 ــادل مع تحقیقاتی ــت گش این

1380 پاییز هرمزگان، حوزه استان فارس خلیج رشتهاي، گوازیم دم پراکنش نقشه -2 شکل

1380 پاییز هرمزگان، استان حوزه فارس خلیج سفید، خال گیش پراکنش نقشه -3 شکل

(cm)طول 1380 پاییز هرمزگان، استان حوزه فارس خلیج دار، چانه گیش پراکنش نقشه -4 شکل
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1380 پاییز هرمزگان، حوزه استان فارس خلیج منطقه رشتهاي، دم طولی گوازیم فراوانی توزیع -5 شکل

(cm)طول 1380 هرمزگان پائیز استان فارس،حوزه خلیج آبهاي سفید خال گیش فراوانی طولی توزیع شکل6-

... تعیین و ذخایر برآورد
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محدودي افزایش ــر یکدیگ با ــت اس 731/1 بود ه برابر با (3) ــی منطقه قبل
میگردد. مالحظه درصد 4/4 معادل

CPUA میزان اساس گیش بر دو گونه عمودي براي تعیین پراکنش
مذکور گونههاي حضور ــش مختصر افزای از حاکی نیز عمقی ــات طبق در
ــال س در برابر با 786/42 CPUA از ــق عم متر 20 ــا ت 10 ــکوب در اش
میباشد اما پاییز فصل 1380در ــال س در 802/61 میزان به (3) 1373
درصد 75/1 میزان کدام به هر متر و 30تا50 متر تا30 20 اشکوبهاي
که مید هند ــان نش تا80 73 ــال س افزایش CPUA را از درصد 55/6 و
اعماق در گونهها این بیشتر حضور و ــو س یک از ذخایر ــد رش بر میتواند

نماید . داللت تا50 متر 20
به و چانهدار سفید گیش هاي خال براي مقد ار زنده این میزان توده لحاظ به
که است شده برآورد تن معادل 2349 در مجموع و 652 و 1697 برابر ترتیب
موسسه کارشناسی گروه توسط 1375 سال در شده محاسبه میزان با قیاس در

میباشد. جزئی افزایش همان مبین تن) 2183) ایران شیالت تحقیقات
به مربوط ــق تحقی این ماهیان در ــش گی ــزان توده زند ه می ــترین بیش
در تحقیق صورت و است گردیده تعیین تن 770 با برابر منطقه بندر چارك
1039 نشان برابر با رقمی به همین ناحیه نیز مربوط 1373 سال گرفته در

.(3) است شده داد ه
دو تحقیق هر در عمقی ــاي الیهه در زنده حداکثر تود ه ــن همچنی
ماهیان گیش از ــه دو گون این براي متر ــا 50 اعماق 30 ت الذکر ــوق ف

می گردد. مشاهده

قدرد انی و تشکر
جناب ویژه به فرد وس2 ــتی کش پرسنل محترم از ــپاس فراوان س با
ــیالتی ش تحقیقات ــد مرکز ارجمن همکاران و ــی معروف ــا علیرض ــدا ناخ
با همکاري را کمال تحقیق این اجراي در ــه (بندرعباس)ک عمان دریاي

داشتهاند. اینجانب

استفاده مورد منابع
جهاد ــارات انتش ژئومورفولوژي. در Arc view 1383؛کاربرد م. تالی، 1- قهرود ي

صفحه. دانشگاهی واحد تربیت معلم. 140
کفزیان ذخایر 1375؛ برآورد ایران، شیالت تحقیقات مؤسسه ــی کارشناس 2-گروه
ــه ــده. مُوسس ش جاروب ــاحت روش مس متر با ( 50 10 تا (اعماق ــارس ف ــج خلی

صفحه. ایران.76 شیالت تحقیقات
روش مساحت به کفزي منابع ذخایر ارزیابی 1373؛ دهقانی ر. و ت. ولی نسب، -3
ــاي عمان دری ــیالتی ش مرکزتحقیقات .( ــیریک س تا نایبند ــده (رأس ــاروب ش ج

– بندرعباس.
4- Sivasubramaniam. K. 1981; A report on the demersal resources 
of the Gulf and Gulf of Oman. Regional Fishery Survey and 
Development Project. FAO , Rome, Italy.
5- Sparre. P. and S. C. Venema. 1992; Introduction to tropical fish 
stock assessment Part 1. Manual FAO Fisheries Technical paper 
No.306.1, Rome, FAO. 

(cm)طول 1380 هرمزگان،پائیز حوزه استان فارس خلیج چانه دار،آبهاي گیش طولی فراوانی توزیع شکل7-
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