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  55- 62 : صفحات / 92 زمستان، چهارمم، شماره هفت  سال                                            مجله شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر                              
  

  در فصول) Arius thalassinus(ماهی بزرگ  بررسی توزیع و زیتوده جمعیت گربه
  )سواحل سیستان و بلوچستان(ز به روش مساحت جاروب شده در دریاي عمان تابستان و پایی

  
 2غالمپور  و طیبه عنایت1حسن محمدخانی*

 هاي داخلی گرگان مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب، شیالتگروه ارشد  کارشناس2، سسه تحقیقات شیالت ایرانؤت علمی مأعضو هی1

  9/2/92: رش ؛ تاریخ پذی10/12/91: تاریخ دریافت
  

  چکیده
در پاییز و تابستان در ) Arius thalassinus(ماهی بزرگ  توده و فراوانی طولی ذخایر گربه زيدر این بررسی، 

محدوده . روش مساحت جاروب شده بررسی گردید هاي دریاي عمان محدوده استان سیستان و بلوچستان به آب
   تا منطقه خلیج گواتر با طول جغرافیایی دقیقه شرقی55ه و  درج58 ه از منطقه میدانی با طول جغرافیاییاجراي پروژ

فاصله هر .  منطقه تقسیم گردید5 سمت خلیج گواتر به تااین محدوده از میدانی  .بود دقیقه شرقی 30 درجه و 61
و  30-50، 20-30، 10-20 الیه عمقی 4منطقه به  هر. بود)  دقیقه35، شرقی فقط( دقیقه طول جغرافیایی 30منطقه 

  مدت  تور ترال کف به  ایستگاه تعیین و با65 ،در هر گشت تحقیقاتی .بود )4A و 1A ،2A ،3A( متري 100-50
ماهی توزین و بیومتري  هاي گربه  نمونه. تورکشی صورت گرفت1 ساعت در هر ایستگاه با شناور تحقیقاتی فردوس 1

ماهی  نتایج نشان داد که مجموع توده زنده گربه. شدشده و توده زنده این گونه به تفکیک عمق و منطقه تخمین زده 
 ، متر50-100 و 30-50، 20-30، 10-20هاي  که در الیه طوري هب.  تن برآورد گردید2/792در فصل تابستان بزرگ 

 تن 2/1495همچنین در پاییز، .  متري صید نشده بود50- 100در الیه  و 3/109، 7/261، 3/421ترتیب  میزان بیوماس به
 5/520 و 6/241، 8/158، 3/574ترتیب   میزان بیوماس به، متر50- 100 و 30- 50، 20-30، 10-20هاي  در الیه که بود

بررسی مقادیر صید در واحد مساحت نشان داد که وضعیت صیادي این گونه بسته به فصل گرم یا سرد از  .تن بود
  .ر مناسب صید استفاده گرددگردد از ابزا توصیه میبنابراین کند،  استراتژي خاصی پیروي می

  
  ، روش مساحت جاروب شدهدریاي عمان، Arius thalassinusماهی   توزیع، زیتوده، گربه:هاي کلیدي واژه

  
  1همقدم

هاي ماهیان و  آگاهی از وضعیت و ترکیب گونه
هاي دریاي  ها در اعماق مختلف آب نحوه پراکنش آن

ایی سز ، نقش به)سواحل سیستان و بلوچستان(عمان 
در مدیریت علمی و معقوالنه ذخایر ماهیان با ارزش 

هاي مختلف  آگاهی از ساختار و میزان ذخایر گونه. دارد
ثر یک منبع شیالتی ؤ منطقی و مماهیان براي مدیریت

، هر ذخیره برداري بهینه  بهرهبرايضروري است و 
                                                        

  khanihm@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 

). Tzeng ،2004(صورت مجزا مدیریت گردد   بهباید
 فارس لیجختوجه موجود در  هم و قابلهاي م یکی از گونه

 از )Arius thalassinus(ماهی  گربه و دریاي عمان،
این ماهی داراي . باشد می) Ariidae(ریده آخانواده 

ماهیان بدن  گربه. باشد متر می  سانتی185بیشینه طول 
طویل دارند، پوزه و سر گرد یا از باال به پایین فشرده 

 ستاري و همکاران،(نی است است، دهان انتهایی تا تحتا
  دیگرتعدادي از پژوهشگراناین گونه توسط . )1382

DeBruin 1994( و همکاران(، Bianchi )1985( ،
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Pauly و Mines) 1992( ،Vidthayanon )1995 (
. شناسایی گردیده است) 1997(  و همکارانDasو 

سو و  رشد سریع جمعیت و تغییر ذائقه غذایی از یک
خی ماهیان ارزشمند دریایی ناشی از کاهش ذخایر بر

رویه سنتی و صنعتی از سوي دیگر نیاز به  صید بی
ماهی بزرگ را  برداري از دیگر انواع آبزیان گربه بهره

میزان  شدند و به عنوان صید ضمنی محسوب می که به
فروشان شهرهاي ساحلی به چشم  اندك در بازار ماهی

نظر  ن بهبنابرای. خوردند، تقویت نموده است می
رسد پرداختن دقیق و اصولی به مبحث میزان  می

ذخایر ماهیان کفزي واقع در سواحل جنوبی کشور و 
ها در  استخراج اطالعات کاربردي مربوط به این گونه

نام برداري از منابع   بهرهبرايهاي مدیریتی  ریزي برنامه
الزم به ذکر است که . باشد  کامالً ضروري میبرده

 و تعیین میزان توده زنده این ماهی برآورد ذخایر
صورت جامع و جداگانه صورت نگرفته  تاکنون به

هاي ارزیابی ذخایر ماهیان  است و غالباً در پروژه
فارس و دریاي عمان در کنار بررسی ذخایر سایر  خلیج
 ضرورت از نظربنابراین . ها، انجام شده است گونه

سبی گربه منظور تعیین پراکنش و فراوانی ن موضوع به
ماهی بزرگ در فصول تابستان و پاییز و در اعماق 

 به این پژوهشمختلف سواحل سیستان و بلوچستان، 
  .اجرا در آمد

  
  ها  روشمواد و

از شناور تحقیقاتی فردوس یک این پژوهش در 
ترال  صورت هاستفاده گردید که داراي قابلیت صید ب

دو فصل  در 1379 این طرح در سال . استکفی
تان و پاییز و در اعماق مختلف سواحل سیستان و تابس

شناور مورد استفاده داراي .  انجام گرفتبلوچستان
،  تن673 ظرفیت،  متر10 پهنا،  متر4/45 طول کل

 1600 :قدرت موتور اصلی،  متر8/3داکثر آبخور ح
) نات( گره دریایی 12حداکثر سرعت  و اسب بخار

 عملیات صید  ناوبري وبرايهمچنین این شناور . بود
 CS 1422( ،GPS مدل(مجهز به اکوساندر رنگی 

 Furuno Hi dynamic مدل (پالتر، )RS 5310 مدل(

IMP P5-8000(،  رادار)ل مدRacall deco 2070( ،
 مورد استفاده  ترالتور .باشد  میVHFو  HFسیم  بی

هاي   ویژگیآلمان بوده و) Enggel(ساخت شرکت 
از ابتداي (متر   میلی80 به 400 چشمه تورآن شامل 

طول طناب ،  متر4/62طول تور ، )دهانه تور به انتها
  . بود متر30 طول طناب پائینی،  متر50 فوقانی
 323، 322، 321هاي شماره  از نقشه این مطالعهدر 

 با )ه شده استیوسیله اداره جغرافیایی ارتش ارا هب(
متر استفاده گردید   و دستگاه پالنی100000:1مقیاس 

 کل منطقه مورد بررسی، منطقه بین مختصات و
  دقیقه30 درجه و 61 دقیقه تا 55 درجه و 58 جغرافیایی

  دقیقه35آخرین منطقه ( دقیقه 30 منطقه با فواصل 5به 
، 10-20هاي عمقی  و در هر منطقه الیه) تقسیم شد

سپس .  متر مشخص شد50-100 و 30- 50، 30-20
مساحت هر منطقه و هر متر  با استفاده از دستگاه پالنی

جدول  (الیه عمقی مربوط به آن منطقه محاسبه گردید
این تور   صید بابراي چون سرعت متوسط شناور ).1
با دقت در عملیاتی باشد، کل منطقه   گره دریایی می3

کارهاي انجام شده توسط سایر مراکز تحقیقاتی 
 )1373نسب،  ولی(شیالتی جنوب از جمله هرمزگان 

و د  مشبک گردی وبندي  مایلی تقسیم3×1 به مربعات
سپس سعی  .به هر خانه کد مخصوصی داده شد

ها و نقاط  که در نقاط مشترك بین زیر منطقه گردید
در قسمتی ایستگاه تعیین شود مشترك داخل هر منطقه 

کشی را داشته باشد و حداکثر استفاده  که قابلیت ترال
 هر گشت ها در  انتخاب ایستگاهبراي .عمل آید هب

 ،10-20هاي عمقی  تحقیقاتی بعد از مشخص شدن الیه
تعیین تعداد و  متر 50-100و  50-30، 30-20

روش ، ایستگاه در هر الیه عمقی و هر منطقه
ثر در ؤ عوامل مهمهبندي با در نظر گرفتن  طبقه
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توزیع تورکشی درون طبقات با  و انتخاب نمونه
  .رفتکار  هاستفاده از جدول اعداد تصادفی ب

، 10- 20( الیه عمقی 4تغییرات فراوانی طولی در 
ماهی  گربهبراي گونه )  متر50-100 و 50-30، 30-20

مورد بررسی قرار گرفت و براي هر الیه عمقی بزرگ 
همچنین در . ها آورده شده است جداگانه نوسانات آن

  الیه  :گردد که هاي عمقی نیز متذکر می مورد الیه
 20-30الیه ، 1E  و1A ،1B ،1C ،1D : متر شامل20-10

 30-50الیه  .باشد می 2E  و2A ،2B ،2C ،2D :متر شامل
 متر 50-100الیه و  3E  و3A ،3B ،3C ،3D :متر شامل

  .باشد می 4E  و4A ،4B ،4C ،4D :شامل

  
  .1379ها در سال  هاي عمقی و مناطق مورد بررسی، درصد و تعداد ایستگاه  مساحت الیه-1جدول 

  جمع  درصد مساحت  تعداد ایستگاه  دوده جغرافیاییمح  منطقه
A 58 116/1  21  10   دقیقه25 درجه و 59 دقیقه تا 55 درجه و  
B 59 181/3  5/17  11   دقیقه55 درجه و 59 دقیقه تا 25 درجه و  
C 59 235/0  2/21  12   دقیقه25 درجه و 60 دقیقه تا 55 درجه و  
D 60 268/5  25  14  یقه دق55 درجه و 60 دقیقه تا 25 درجه و  
E 60 363/8  3/15  18   دقیقه30 درجه و 61 دقیقه تا 55 درجه و  

  895/17  100  65  دقیقه 30 درجه و 60 دقیقه تا 55 درجه و 58  جمع
  

همراه موقعیت جغرافیایی  هر گشت دریایی به در
 قرار نیز در اختیار ناخدا Log sheetها و فرم  ایستگاه

برداري،  عمق زمان نمونه: ندمانگرفت تا اطالعات الزم 
   در ...وسرعت متوسط شناور در هنگام تورکشی 

 غرب دریاي دربرداري ابتدا  براي نمونه. آن ثبت شود
  مدت  کشی به عملیات ترال) منطقه میدانی(عمان 

  بعد از پایان . هر ایستگاه انجام گرفت ساعت در 1
 روي عرشه شناور کشی محتویات تور ساعت ترال 1

.  عملیات تفکیک و توزین انجام شدهمهه شده و تخلی
 تعداد و ،اي وجود نداشت که آبزیان مشابه در صورتی

هاي مربوطه با توجه به  وزن آبزیان بزرگ را در فرم
پایان با  بندي انجام شده محاسبه نموده و در تقسیم

  سطح تورکشی، میزان صید  توجه به زمان تورکشی،
 بر واحد مساحت و صید) ساعت(واحد تالش  بر

پر   پایان بعد ازدر). Sparre ،1992( محاسبه شد
هاي الزم، با توجه به زمان تورکشی و سطح  شدن فرم

و صید ) ساعت(تورکشی، میزان صید بر واحد تالش 
در بین آبزیان صید . بر واحد مساحت محاسبه شد

کن خال باله و  ، زمین)کریشو(هاي حسون  ، گونهشده
تر  ه از نظر اقتصادي و شیالتی بیش کدندانکفشک تیز

 هر سنجی زیست انتخاب شده و ،مورد توجه بودند
سپس با استفاده از میزان  .گرفتیک جداگانه انجام 

) a(، سطح تورکشی شده در هر ایستگاه )W(صید 
براي هر گونه به ) CPUA(واحد سطح  مقدار صید بر

 .)Cpua=W/a(هاي عمقی محاسبه گردید  تفکیک الیه

  : زیر محاسبه شدرابطهاز ) a(طح تورکشی شده س
  

a=t×v×h×x 
  

  ، طول طناب فوقانی: h، زمان تورکشی: tکه در آن، 
v :سرعت متوسط کشتی به هنگام تورکشی، x : ضریب

  .هنگام تورکشی هگستردگی تور ب
هاي   در الیهCPUAسپس با استفاده از متوسط 

 Yار ، مساحت هر الیه و منطقه، مقد) الیه4(عمقی 
هاي آبزي صید شده محاسبه  براي گروه) محصول(

  .گردید
  

Y=Cpua ×Area 
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که ضریب قابلیت صید تور  و با توجه به این
Catchability coeficent فرض شده  5/0 در اینجا

  :توده داریممحاسبه زیبنابراین براي است، 
  

5/0 B=Y:  
  

 زو باترا آبزیان صید شده از سنجی زیست براي
 1تخته بیومتري با دقت ،  گرم50 و 20دقت 
 ابزار، متر  سانتی1متر معمولی با دقت ، متر سانتی

 02/0کولیس با دقت  و Nikonلوپ ، تشریح
براي شناسایی آبزیان صید .  استفاده گردیدمتر میلی

شده از راهنماي صحرایی آبزیان تجاري پاکستان در 
اطلس و  جلدي فائو 5 کلید شناسایی ،دریاي عمان

استفاده ) ایران(فارس و دریاي عمان  ان خلیجماهی
 Excelافزار  آوري شده در نرم هاي جمع داده. گردید

وارد گردید و نمودارهاي مربوط به هر ماهی در 
  .هاي مورد بررسی ترسیم گردید الیه

  
  نتایج

ماهی بزرگ در فصل تابستان  میزان بیوماس گربه
ناطق  تن برآورد گردیده است که به تفکیک م2/792

A ،B ،C ،Dو  E9/123، 2/68، 3/350ترتیب   به ،
 50-100 تن بود که در الیه عمقی 7/229 و 1/20

هاي عمقی  و در الیه بود متري این گونه صید نگردیده
 متري 30- 50 متر و 20-30 متر، 10-20دیگر 

 تن برآورد شده 3/109 و 7/261، 3/421ترتیب  به
 تن برآورد 2/1495میزان بیوماس در فصل پاییز  .است

 E  وA ،B ،C ،D گردیده است که به تفکیک مناطق
 تن 1/153 و 344، 3/658، 1/143، 7/206ترتیب  به

   و 30-50، 20-30، 10-20هاي  که در الیه بود
، 8/158، 3/574ترتیب   متر میزان بیوماس به100-50

 این گونه  ساالنهبیوماس . تن بود5/520 و 6/241
 برآورد گردیده است که در 79 تن در سال 7/1143

، 6/105، 5/278ترتیب   بهE  وA ،B ،C ،Dمناطق 
 الیه عمقی 4در  و ه تن بود4/191 و 177، 1/391
 تن بوده 3/260 و 4/175، 2/210، 8/497ترتیب  به

 متر فراوانی وجود 50-100فقط در الیه عمقی  .است
) الف، ب و ج -1 شکل(ندارد و حداکثر فراوانی 

 54 و 22، 34هاي طولی  میانگین ترتیب در به
  .شود متر مشاهده می سانتی

  

  
  

  .تابستان در فصل هاي عمقی  به تفکیک، الیهماهی بزرگ گربه فراوانی طولی -1 شکل
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 4( متر 10-100فراوانی طولی براي الیه عمقی از 
ین همچن. )2شکل  (ترسیم گردید) زمان همالیه عمقی 

متر دیده   سانتی54 حداکثر فراوانی در میانگین طولی

هاي   فراوانی در تمام الیه،فصل پاییز در. شود می
  الیه در4شود و حداکثر فراوانی در هر  میعمقی دیده 

  .)3شکل  (متر بود  سانتی45میانگین طولی 
  

  
  

 .تابستان، در فصل  متر10-100 در دریاي عمان، الیه عمقی ماهی بزرگ گربه فراوانی طولی -2شکل 

  

  
  

  .یزیپادر ماهی بزرگ به تفکیک، الیه عمقی متر   فراوانی طولی گربه-3شکل 
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در منطقه  Cpua میزان براساسپراکنش این گونه 
A 1 در فصل تابستان در دو الیهA 2 وAمقدار  Cpua 

 4/12319 و 7/2810ترتیب  محاسبه گردیده است که به
 4فصل پاییز در  ، ولی دربع بودکیلوگرم بر مایل مر

 صید انجام شده است 4A و 1A، 2A ،3A الیه عمقی
، 75/381، 53/3146برابر  Cpuaترتیب میزان  که به

 . کیلوگرم بر مایل مربع بوده است85/433 و 79/158
 Cpuaمیزان ، 1A، 2A  در الیه عمقیBدر منطقه 

 107 و 8/819ترتیب معادل  محاسبه شده است که به
که در فصل پاییز در  یلوگرم بر مایل مربع در حالیک

 صید انجام شده است که در Bهاي منطقه  تمام الیه
، 52/204ترتیب برابر  به 4B و 1B، 2B ،3B هاي الیه
 کیلوگرم بر مایل مربع 87/528 و 28/210، 21/453
، 1C  در فصل تابستان فقط در الیه،C در منطقه .بود

.  کیلوگرم بر مایل مربع بود3/836  معادلCpuaمیزان 
هاي  این در حالی است که در فصل پاییز در تمام الیه

C )1C، 2C ،3C 4 وC (ترتیب میزان  بهCpua  برابر

 کیلوگرم 17/1341 و 22/3120، 12/1080، 06/953
 نیز در تابستان فقط در Dدر منطقه  .بر مایل مربع بود

1D  صید انجام گردیده بود و میزانCpuaبر  برا
که در تمام   کیلوگرم بر مایل مربع بود در حالی3/185

 وجود داشت و Cpua در فصل پاییز Dهاي  الیه
ترتیب   به4D و 1D، 2D ،3Dهاي  در الیه Cpuaمیزان 
 کیلوگرم بر 85/238 و 63/344، 27/538، 1876برابر 

 در فصل تابستان فقط در ،Eدر منطقه . مایل مربع بود
تر صید انجام نشده بود و در  م50-100الیه عمقی 

ترتیب   بهCpuaمیزان  3E و 1E، 2E هاي عمقی الیه
 کیلوگرم بر مایل مربع بود و 5/1004، 5/175، 8/283

 4E و 1E، 2E ،3E هاي عمقی در فصل پاییز در الیه
 98/260 و 22/111، 45/182، 43/237ترتیب  به

 حداکثر، 4مطابق با شکل  .کیلوگرم بر مایل مربع بود
. شود متر دیده می  سانتی45میانگین طولی  فراوانی در

  دامنه طولی این گونه در فصول تابستان و پاییز 
  .باشد متر می  سانتی80-15

  

  
  

  .79یز ی متر پا10-100ن، الیه عمقی سواحل سیستان و بلوچستا در ماهی بزرگ گربه فراوانی طولی -4 شکل
  

هاي  در آب گمـاهـی بـزر گـربـهرابطه طول و وزن 
  :باشد شرح زیر می هب سواحل سیستان و بلوچستان

 و 2R=9521/0و  SE(b)=0294392/0: تابستان
0429/3TL0149/0=W  

 و 2R=9669/0و  SE(b)=0275662/0: یزیپا
1077/3TL0107/0=W  

 فصل دو چندان زیاد نیست و در ضریب تعیین یراتیتغ
  .یک داردشان از رشد ایزومتر نbعدد . باالست آن مقادیر
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  .سواحل سیستان و بلوچستان در زرگماهی ب گربه نول و وزه ط رابط-5شکل 
  

  بحث
رسد و  متر می  سانتی70 تا ماهی بزرگ معموالً گربه

صید این گونه . باشد متر می  سانتی18حداکثر اندازه آن 
. باشد الین می نت و النگ با استفاده از ترال کفی، گیل

ها و   در خلیجدریایی است، معموالًاي  این ماهی، گونه
هاي  شود اما هرگز وارد آب شور یافت می هاي لب آب

ها، میگوها و دیگر  از خرچنگ. گردد شیرین نمی
در  ).Bianchi ،1985 (کند پوستان تغذیه می سخت

ماهی  گونه گربه) Cochin )1987 دیگري، پژوهش
در طی این . بزرگ را در سواحل هند شناسایی نمود

 درصد از ماهیان صید شده به این گونه 80 ،رسیبر
که طول و وزن این گونه  طوري ه ب،اختصاص داشت

 . کیلوگرم گزارش گردید5متر و   سانتی75ترتیب  به
، با استفاده از تور )Mines )1992و  Paulyهمچنین 

ماهی بزرگ را در خلیج   تن از گونه گربه44ترال 
 کیلوگرم در 2/0میزان  به) Miguel Bay(ل وئمیگ

هکتار صید نمودند که در بین ماهیان صید شده 
متر گزارش   سانتی150حداکثر طول کل این گونه 

میزان بیوماس ساالنه  ، در این پژوهش.گردید
در .  تن برآورد گردید7/1143ماهی بزرگ  گربه

 محمدخانی و همکاران ط توس دیگري کهبررسی
در سواحل  بیوماس این گونه  انجام گردید،)1381(

هاي  دست آمد که در الیه ه ب19/1508دریاي عمان 
 50-100 متر و 30-50 متر، 20-30متر،  20-10

 تن و 39/174 تن، 83/496 تن، 2/591ترتیب  بهمتري 
   . گزارش گردید78/245

Vidthayanon )1995(هاي  ، طی بررسی آب
ماهی بزرگ را  بخش جنوبی دریاي چین، گونه گربه

شناسایی اي با اهمیت اقتصادي باال،  عنوان گونه به
طور  همتر و ب  سانتی185و حداکثر طول آن را نمود 

حداکثر  این پژوهشدر  متر  سانتی25-70میانگین بین 
 54ماهیان صید شده در میانگین طولی  فراوانی گربه

  .متر مشاهده گردید سانتی
Das ماهی  گربه) 1997( و همکارانA.tenuispinis 

 ،ل مطالعه نمودند، در طی این پژوهش بنگارا در خلیج
رابطه  که طوري ه ب، بررسی شدنام برده عدد از گونه 184

 =Log TL 2562/2 + 8772/0 - Log W وزن - طول کل
  رابطه طول در این پژوهش.دست آمده است هب

ماهیان در فصل تابستان  گربهکل وزن  -چنگالی
0429/3TL0149/0=W و در فصل پاییز 
1077/3TL0107/0=Wهمچنین در .  محاسبه گردید

 و همکاران دیگري که توسط محمدخانی پژوهش
 رابطه ،انجام گرفتدر سواحل دریاي عمان ) 1381(

در فصل صید شده ماهیان  وزن کل گربه - طول چنگالی
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و در فصل زمستان  9373/2TL0207/0=Wبهار 
7156/2TL0492/0=W محاسبه شد.  

 میزان بر طبقنه پراکنش این گو، در این پژوهش
CPAUمورد  محاسبه شده در فصل تابستان و پاییز ،
از بررسی مقادیر صید بر واحد  .قرار گرفتبررسی 
شود که وضعیت صیادي این گونه   نتیجه میمساحت

بسته به فصل گرم یا سرد از استراتژي خاصی پیروي 

ه بنادر این شرح که در فصل تابستان در هم به ،کند می
 تا عمق هعمدطور  بهطقه ساحلی نزدیک صیادي در من

در  گردد و  متري صید می20 متري و حداکثر 10
صید )  متري10-100از ( تمام اعماق فصل پاییز در

ز ابزار مناسب صید گردد ا توصیه می بنابراینشود،  می
  .استفاده گردد
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