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) با استفاده از مدل Sardinella sindensis Day, 1878سند ( نیسارد یماه رهیذخ تیوضع یبررس

  عمان) يایفارس و در جی(خل رانیا یجنوب يهادر آب داریحداکثر محصول پا- دیص

 
 

  2مهرناز قنبرزاده و *1قانیوا یحق یعل

  

 )17/03/1401 پذیرش: تاریخ ؛ 06/10/1400 دریافت: (تاریخ

 

  

  دهیکچ

اقتصـادي  هـاي  ترین گونه) یکی از مهم Day, 1878Sardinella sindensisگونه ساردین سند (، ریززيسطح ماهیان مختلف هايگونه درمیان

هاي محدود، امکان استفاده از صید این گونه افزایش یافته و با توجه به داده اخیر، میزان هايسال دربرداري توسط صیادان است. مورد بهره

هاي تکمیلی براي ارزیابی ذخایر آن وجود ندارد. در مطالعه حاضر، جهت تعیین وضعیت ذخیره ماهی ساردین سند در دادهمبنی بر هاي دلم

هاي صید مربـوط  داده استفاده شد.  (Catch-Maximum Sustainable Yield, CMSY)حداکثر محصول پایدار-مدل صیداز هاي جنوبی آب

 مقـدار محاسـبه شـده بـراي شـاخص      آوري و براي محاسبه نقاط مرجع شیالتی وارد مدل شدند.) جمع1376 -9813سال گذشته ( 23به 

 MSYB/B و مقدار شاخص 0/1توسط مدل بیشتر از MSYF/F  رویه از ذخیره این گونـه در  تخمین زده شد که بیانگر عدم صید بی 0/1کمتر از

هزار تن تخمین زده شـد   86 (Maximum Sustainable Yield, MSY) ول قابل برداشتباشد. مقدار حداکثر محصهاي جنوبی کشور میآب

رویـه  صید بی حالتبه سمت  به تدریجشده است تا ذخیره  باعث این امر کهبیشتر از این مقدار بوده که در چند سال اخیر میزان برداشت، 

اي (بـه ویـژه در   منطقـه  بصورت صید و صیادي هايمدیریت بر فعالیتکنترل و  که شودمی پیشنهاد نتایج حاصل،حرکت نماید. با توجه به 

 عوامـل محیطـی   گـرفتن  نظـر  در بـا  و برداريبهره وضعیت پایش با همراه شیالتی، هايپتانسیل گرفتن نظر در با و هاي استان هرمزگان)آب

  پذیرد. صورت ماهیان این ذخایر بر تأثیرگذار

 
  

  حداکثر محصول پایدار، مدیریت صید، خلیج فارس و دریاي عمان-ي ریز، ساردین سند، مدل صیدزماهیان سطح: يدیلک يهاواژه
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  مقدمه

تولید جهانی ماهی طی پنج دهه اخیر بـه سـرعت رشـد داشـته     

میلیون تـن بـوده    5/178، 2018است. کل تولید جهانی در سال 

ها میلیون تن سهم صید از دریاها و اقیانوس 83 مقدار از این که

کشور آسیایی  11کشور شامل  18هاي اخیر، بوده است. در سال

بطور میانگین بیش از یک میلیـون تـن در سـال، از دریـا صـید      

زي ریز بیشـترین سـهم   اند. از این میان، گروه ماهیان سطحداشته

وي پرو رتبه اول صید اند، بطوریکه آنچرا در صید جهانی داشته

گونـه اول   23هاي دیگري از ساردین و آنچوي در زمره و گونه

  ).  12اند (صید جهانی قرار داشته

 عمـان،  دریـاي  و درخلیج فـارس  آبزیان متنوع ذخایر بین از

 از )Clupeidaeسـاردین ماهیـان (   به ویـژه  ریز زيسطح ماهیان

تــرین هــمایــن خـانواده کــه از م  خاصـی برخوردارنــد.  اهمیـت 

مـاهی  باشند، بـه راسـته شـگ   زي ریز میهاي ماهیان سطحگروه

هـاي  ) تعلق دارند که بـه صـورت گلـه   Clupeiformesشکالن (

هـاي پرتولیـد   بزرگ در سـواحل همـه دریاهـا و عمـدتاً در آب    

شـوند  متـر) یافـت مـی    40عمـق (کمتـر از   ساحلی و نواحی کم

قابلیـت   و ايگلـه رفتـار  دارا بـودن  ). این ماهیان بـه علـت   10(

بـه آسـانی توسـط     هـا توده سایر جمعیتترکیب شدن با زیست

منـابع   شـوند؛ از ایـن رو در زمـره   صید مـی  ايمحاصرهتورهاي 

هاي ساحلی خلیج فارس و دریـاي عمـان   تجاري آب-اقتصادي

  ). 4( گیرندقرار می

هاي ایرانی خلیج فـارس و  در آب زي ریزماهیان سطح صید

صـید   عمـده  گذشـته  دارد. در طوالنی ايپیشینه زدریاي عمان نی

 صید روش از با استفاده کشور جنوبی سواحل در ساردین ماهیان

 هـاي سـال  در بوده اسـت. امـا   سطح گوشگیر تور و ساحلی جل

 ،دوقـایقی  )Purse Seine( پرسـاین  صـید  توسـعه روش  بـا  اخیر

 رونـد  هـاي جنـوبی کشـور   درآب آبزیـان  این از برداشت میزان

 ذخـایر  پتانسـیل  وجـود  بیـانگر  این امـر  که زایشی داشته استاف

 بـین  از .باشـد می جنوبی کشور هايآب در ماهیان این ارزشمند

 اهمیت اندکی تعداد تنها ریز، زيسطح ماهیان مختلف هايگونه

 گیرنـد می قرار برداريبهره مورد صیادان توسط دارند و اقتصادي

Day,  Sardinella sindensisکه در این بین گونه ساردین سند (

بـرداري  هاي مـورد بهـره  ترین گونه) به عنوان یکی از مهم1878

زي ریز را درصد از ترکیب صید ماهیان سطح 90 تا  80 که بوده

 ). 42دهد (تشکیل می

 یـا  نشـده  بـرداري بهـره  باارزش هايگونه ذخایر از برداشت

 در شـیالت  شده بینیاهداف پیش از یکی شده، برداريبهره کمتر

 و عمـان  دریاي هايدرآب صیادي و صید هايفعالیت خصوص

 تـور  توسـعه  زمینـه  در شـیالت  رویکـرد  باشـد. فارس می خلیج

 راسـتاي  زي ریز نیز درسطح ماهیان صید براي قایقی دو پرساین

 صید روش توسعه با اخیر سال چند طی بوده است. هدف همین

ریـز (سـاردین    زيسطح انماهی صید میزان قایقی، دو ساینپرس

 رونـد  هاي جنوبی کشـور آب ماهیان و عمدتاً ساردین سند) در

تـن در سـال    9797است بطوریکه از  داشته گیريچشم افزایشی

بـر اسـاس   . رسـیده اسـت   1398تن در سـال   90218به  1376

درصـد کـل صـید     95هاي آمار شـیالت ایـران بـیش از    گزارش

در استان هرمزگـان انجـام    هاي جنوب،زي ریز آبماهیان سطح

  .)1(شکل  شده است

 از محـور یکـی  -اکوسیستم و پایدار صید با رویکرد امروزه،

 تواند ضامنکه می است شیالتی مدیریت هاياستراتژي ترینمهم

 ).48 و 21( باشد بردارانبهره منافع حفظ به تبع آن و ذخایر بقاي

 هايبخش در گذاريسرمایه براي تقاضا از طرفی در حال حاضر،

 و اسـت  رو بـه افـزایش   ریز زيسطح ماهیان صید از پس صنایع

 یک به کشور و به خصوص در هرمزگان در ساردین ماهیان صید

 رشـد  بـه  رو رونـد  شده است بطوریکـه  تبدیل سودآور صنعت

 برآوردهـاي  خصـوص  در هـایی نگرانـی  ذخایر، این از برداشت

بـه   شیالتی مدیران براي آن را از برداشت پتانسیل ذخیره و میزان

 در تـاکنون  صـید  روند که است حالی در این است. آورده وجود

 یا و صید کاهش بر شواهدي مبنی هیچ گونه و بوده رشد مرحله

صـیادان جهـت    بـراي  نیـز  محدودیتی و وجود ندارد صید تالش

  .اعمال نشده است صید

 بـه  علمـی  نگـاه  مسـتلزم  شیالتی هاي مدیریتبرنامه تدوین

  هاي پیشرفته مدل و شیالتی روز دانش استفاده از باشد.می یرذخا
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  .1398تا  1376 يسال ها یط رانیا یجنوب يها) در آبSardinella sindensisسند ( نیسارد یمربوط به ماه يها. نمودار داده1شکل 

  

 توانـد مـی  ریـز  زيسـطح  ماهیـان  ذخـایر  ارتبـاط بـا   در ارزیابی

 نماید و را تا حد زیادي تصحیح هاداده نقصان از ناشی خطاهاي

نمایـد. مطالعـات متعـددي در     ارائـه  را تـري مطمئن هايارزیابی

زي ریز در خلیج فـارس و دریـاي   خصوص ذخایر ماهیان سطح

پتانسیل صـید  . سازمان خوار و بار جهانی عمان انجام شده است

هاي خلیج فـارس و دریـاي عمـان را در    ساردین ماهیان در آب

 Van). 9زي ریـز ارائـه نمـود (   اي منابع سطحطرح منطقه قالب

Zailinge ) ــاران ــطح  ،)48و همک ــان س ــابع ماهی ــز در من زي ری

ــد.    آب ــی کردن ــان را بررس ــاي عم ــارس و دری ــیج ف ــاي خل ه

Salarpouri ) اي در خصـوص سـاختار   مطالعـه  ،)44و همکاران

هاي شـمالی خلـیج فـارس و    جمعیت گونه ساردین سند در آب

)، آمار صـید  23ایرانی ( ) انجام دادند.یایرانآبهاي عمان ( دریاي

ها هاي عمده آنزي ریز (ساردین ماهیان) و صیدگاهماهیان سطح

در جنوب کشور را بررسی نمود. شناسـایی و معرفـی سـاردین    

ماهیان خلیج فارس و دریاي عمان و نیز بررسی زیسـتی ذخـایر   

چنـین  ام شـد. هـم  ) انجـ 32ها در خلیج فارس توسط عوفی (آن

مطالعاتی در خصوص بررسی وضعیت صید ساردین ماهیـان در  

هاي ساحلی جاسک و ارتباط آن با پارامترهاي هیدرولوژیک آب

هـاي سـاردین   محیطـی زیسـتگاه  و برخی از پارامترهاي زیسـت 

ــان در آب ــک ( ماهی ــاحلی جاس ــاي س ــی  37ه ــراه بررس ) بهم

رشد و مرگ و میر  شناسی تولیدمثل، تغذیه و پارامترهايزیست

هـاي  ) و آنـالیز داده 38هاي جنـوبی قشـم (  ساردین سند در آب

) در کشور انجـام شـده   41زي ریز (صید و صیادي ماهیان سطح

جمعیـت سـاردین    پویـایی  همکاران پارامترهـاي  و است. عالیی

ساردین در بنـدر   جل و پرساین تورهاي صیادي و اطالعات سند

تــاکنون مطالعــات . )1( نــدقرارداد بررســی مــورد را جاســک

اي در خصوص بررسی ذخایر ساردین ماهیان به کمـک  گسترده

هاي جنوب کشور انجام هاي ارزیابی ذخایر موجود، در آبمدل

هـاي در دسـترس از   نشده است. با توجه به محـدود بـودن داده  

 ذخـایر  ارزیابی زي ریز در کشور، بررسی وذخایر ماهیان سطح
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ذخایر که مخصـوص ذخـایر    ارزیابی هايمدل از با استفاده هاآن

حـداکثر محصـول   -با منابع داده محدود هستند، مثل مدل صـید 

 ،)CMSY), Yield Catch and Maximum Sustainableپایـدار  

 وضعیت جهت بررسی و سریع هزینهکم هايراه از یکی تواندمی

. ایـن مـدل جهـت ارزیـابی چنـدین ذخیـره داراي       باشـد  ذخیره

هـاي در  ) و بـراي صـیادي  5ضعیف در سطح جهـانی (  هايداده

)، ذخـایر  53)، ذخایر شـرق دریـاي چـین (   17اي (سطح منطقه

) و اخیراً براي ذخایر خلیج فارس و 26 و 25 ،24اقیانوس هند (

  کار برده شده است.  ه) ب20دریاي عمان (

زي ریـز در  با توجـه بـه جایگـاه اکولوژیـک ماهیـان سـطح      

صـورت   بـه  صـید ایـن ماهیـان    رونـد کـه   اکوسیستم، نیاز است

فشـار   تعـدیل ضـمن  . بررسـی رونـد صـید    گـردد  دنبال آگاهانه

در  بهینـه  برداشـت  جهت نیز راهکارهایی آبزیان، سایر بر صیادي

شـیالتی   مدیریت هايبرنامه تدوین به و نمودخواهد ارائه  آینده

. با توجه به ایـن مهـم، هـدف مطالعـه     رداختخواهد پ متناسب

برداري پایدار و نقاط مرجع مدیریتی شـیالتی  عیین بهرهتحاضر 

ساله صید ایـن گونـه    23با دنبال کردن روند ماهی ساردین سند 

  بود.ایران  هاي جنوبیدر آب

  

 هامواد و روش

استفاده شده و  دیص يمشخصات منطقه مورد مطالعه، ابزارها

 هاداده يآورجمع

هـاي سـاحلی   سـتان منطقه مورد بررسی در این تحقیق، شـامل ا 

ــتان      ــان و سیس ــهر، هرمزگ ــتان، بوش ــور (خوزس ــوب کش جن

بلوچستان) بود که در شمال خلیج فارس و دریـاي عمـان قـرار    

از ) S. sindensis(هاي صید مـاهی سـاردین سـند    اند. دادهگرفته

هـاي دوقـایقی،   هاي دریایی روزانه مربـوط بـه پرسـاین   گزارش

جنوبی کشور که توسـط  هاي پرساین لنج و جل ساردین در آب

آوري گردید. با توجـه  سازمان شیالت ایران تهیه شده بود، جمع

زي ریـز در اسـتان هرمزگـان    به اینکه عمده صید ماهیـان سـطح  

 صـید  در اسـتفاده  مـورد  تورهاي فنی شود، مشخصاتانجام می

). 42آورده شده است ( 1ساردین ماهیان در هرمزگان در جدول 

هاي سال گذشته از سال 23ید مربوط به هاي صدر مجموع، داده

آوري و براي محاسبه نقاط مرجـع شـیالتی   جمع 1398تا  1376

  ). 1این گونه، وارد مدل شدند (شکل 

  

  به کمک مدل  هاتجزیه و تحلیل داده

- هـا در ایـن تحقیـق بـر اسـاس مـدل صـید       تجزیه و تحلیل داده

ان یکـی از  که به عنـو  )55 و 28، 20، 16(حداکثر محصول پایدار 

هاي توسعه یافته در شرایط محدودیت داده است، انجام شـد.  مدل

این مـدل، متکـی بـه مـدل تولیـد شـیفر اسـت کـه ارتبـاط بـین           

) تعریف rتوده و صید را بر اساس نرخ رشد آنی جمعیت (زیست

تـوده تولیدکننـده حـداکثر    کنـد کـه زیسـت   کند و فـرض مـی  می

برابر بـا   )MSY), Yield eMaximum Sustainablر محصول پایدا

توده صید نشـده اسـت. بـر اسـاس یـک سـري       درصد زیست 50

پـذیري مفـروض گونـه    زمانی از صیدهاي ثبـت شـده و انعطـاف   

هـاي  هدف مطالعه (خیلی کم، کم، متوسـط یـا زیـاد) و محـدوده    

حـداکثر محصـول پایـدار    - ، مدل صیدrمرتبط با مقدار قابل قبول 

کـه بـر   خیره مورد استفاده قرار گیرد تواند براي آنالیز کاهشی ذمی

هاي معتبر مدل شیفر براي تخمین نقاط مرجـع  بینیاساس آن پیش

تـوده  مدیریت بـراي حـداکثر محصـول پایـدار و کـاهش زیسـت      

  .)20 و 19( شوداستنباط می

حداکثر محصـول پایـدار   -همانگونه که اشاره شد مدل صید

 یت جـانب اطالعـا  یو برخـ  صـید  یزمـان  يهـا يعمدتاً به سـر 

، 1وري طبـق معادلـه   که از صید و بهـره  است ی) متک"نیشیپ"(

 ):29کند (توده استفاده میبراي برآورد زیست
  

)1(                      
1

21

1  
 

s

s

y
e

By
B By rBy e Cy

k



  

 
 
 

  

 

بـرداري شـده در سـال    توده بهرهزیست y+1B،1در معادله شماره 

ــد   ,y+1  ،yB )Biomassبعـ Byــت ــاري، ) زیسـ ــوده جـ   تـ

Cy )Catch,  Cy صید در سال (y )Year,  y ،(r  وk    ،بـه ترتیـب

 )instantaneous growth rate, rمیانگین نرخ رشد آنی جمعیـت ( 

ــرد (  ــت بُـ  carryingو ظرفیـ capacity,  K .ــد ــی باشـ   ) مـ
1se )eor, process  err و (

2se)eobservation  error, (  
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  ).42ساردین ماهیان در استان هرمزگان ( صید در استفاده مورد تورهاي فنی . مشخصات1 جدول

  پرساین لنج  جل ساردین  پرساین دوقایقی  نوع تور  مشخصات

  360  480  240  طول تور (متر)

  36  10  20  ارتفاع تور (متر)

  20  20  20  متر)اندازه چشمه (گره تا گره) در بدنه تور (میلی

  20  20  20  متر)اندازه چشمه (گره تا گره) در کیسه تور (میلی

 
  ترتیب، مربوط به خطاي پردازش و خطاي مشاهده هستند.به

کـارلو  بـا رویکـرد مونـت    kو  rي بـرا  یاحتمال يهامحدوده

پذیر شناسـایی گردنـد. در   دوام "r-k"هاي شود تا جفتفیلتر می

معموالً منجر به یـک ابـر    "r-k"پذیر هاي دواماین حالت، جفت

براي محاسبه مقادیر ایـن   شود.مثلثی شکل در فضاي نمودار می

ــارامتر از  ــاهش ( دو پـ ــه کـ  ,Depletionمعادلـ d ــباع ) و اشـ

  شرح ذیل استفاده گردید:) Saturation, Sسازي (ذخیره

)2(                                                            d = 1- s 
  

)3(                                                         y

y

B
S = 1-

K
 

  

بـرداري و حـداکثر محصـول    توده، نرخ بهرهبراي تخمین زیست

معـادالت  حداکثر محصول پایـدار از  -پایدار به کمک مدل صید

  ):55زیر استفاده شد (
  

)4(                                                       
rk

MSY =
4

  
  

)5(                                                          msy

r
F =

2
 

  

)6(                                                          
msy

k
B =

2
 

  

بنـدي  بـر اسـاس طبقـه    r یک محدوده اولیه براي شـاخص 

) و بـا توجـه بـه    16بـیس ( پذیري در سـایت فـیش  انعطاف

اي بـــا اینکــه گونـــه ســاردین ســـند بــه عنـــوان گونــه    

 7/0 - 1شود، بصورت پذیري باال در نظر گرفته میانعطاف

  تنظیم گردید.  

ــره  ــطح به ــابی س ــراي ارزی ــرداب ــره،  ب ــعیت ذخی ري و وض

   MSYB/Bشـده در سـال آخـر و،   توده نسـبی تخمـین زده  زیست

)Biomass (B) and biomass of the maximum sustainable 

yield  (Bmsy)حداکثر محصول پایدار، اسـتفاده  -صید ) از روش

  ).33، 2شد (جدول 

  

  هاي آماريتجزیه و تحلیل

 Catch-MSY پکـیج هاي آمـاري بـا اسـتفاده از    تجزیه و تحلیل

 Rدر محیط  Rافزار نرم studio  انجام شد، از 1-1-446(نسخه (

ــرم ــزار ن ــخه  SPSSاف ــه و  26(نس ــراي تجزی ــز ب ــل نی ) و اکس

داري و فاصـله  هـاي بیشـتر اسـتفاده گردیـد. سـطح معنـا      تحلیل

  درصد در نظر گرفته شد. 95و  05/0اطمینان به ترتیب 

 

 جینتا

یالتی گونه سـاردین سـند بـر    هاي اصلی نقاط مرجع ششاخص

) بـراي هـر   CMSYحداکثر محصول پایـدار ( -اساس مدل صید

هاي جنوبی تخمین زده شد که نتایج آن در جدول کدام از استان

حـداکثر  -در مـدل صـید   MSYB/B آمده است. مقدار شـاخص  3

ها به جز استان خوزستان بیشـتر از  محصول پایدار در همه استان

MSY F/Fین در حالی است که شـاخص  اتخمین زده شد و  0/1

), fishing mortality of the MSY(F, Fishing mortality and F

maximum sustainable yield) (   هـا بـه جـز    بـراي همـه اسـتان

ـ   0/1استان بوشهر کمتر از  بیـانگر   ن موضـوع محاسبه شد کـه ای

هاي جنوبی کشـور  رویه از ذخیره این گونه در آبعدم صید بی

 Kobe)بر اساس طرح کاب قع و در وا plot)    شـروع ورود ایـن

  .الف و ب) 2باشد (شکل رویه میصید بی حالتگونه به 
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  ).33ذخیره تحت ارزیابی ( MSYB/Bبندي وضعیت ذخیره بر اساس مقادیر . طبقه2جدول 

  MSYB/B  وضعیت ذخیره

 Healthy(  ≤  0/1سالم و در سالمت (

  overfished(  0/1 – 5/0اري شده (بردبیش از حد بهره

  strongly overfished(  5/0 – 2/0برداري شده (خیلی شدید بهره

  Collapsed(  2/0 – 0/0فرو ریخته (سقوط کرده) (

  

  (ب)  (الف)

  
  

  (د)   (ج) 

  

  

 یجنوب يها) در آبSardinella sindensisسند ( نیسارد یماه ي) براCMSY( داریحداکثر محصول پا-دیمربوط به مدل ص جی. نتا2شکل 

مرگ و میر صیادي به مرگ و میر حداکثر محصول پایدار   ) وB/K. الف) تغییرات میزان صید، روند زیست توده نسبی (1376-98از سال 

)F/Fmsy) ب) طرح کاب ،(Kobe plot ج) روند تغییرات صید، ذخیره، مرگ و میر صیادي و وضعیت ذخیره بر مبناي ،(B/Bmsy،  (د

  مقایسه تراکم قبل و بعد ماهی ساردین سند
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حــداکثر محصــول پایــدار از کــل صــید -خروجــی مــدل صــید

)، MSYبینــی شــده در مقابــل حــداکثر محصــول پایــدار (پــیش

بـود کـه    1398تـا   1376دهنده روند افزایشی صید از سال نشان

 1392توده) ذخیره از سال ستاین امر منجر به کاهش اندازه (زی

شد. به تبع این شرایط، میزان حداکثر محصول پایدار نیز از سال 

 ج).  2از سطح بهینه افزایش یافت (شکل  1395

میزان حداکثر  براساس نقاط مرجع شیالتی بدست آمده از مدل،

هـاي  محصول قابل برداشت بـراي گونـه سـاردین سـند در آب    

هاي زار تن برآورد شد که در ساله 86جنوبی کشور، در حدود 

هزار تن بیشـتر از سـطح بهینـه،     4و  2به ترتیب  1398و  1397

برداشت از ذخایر این گونه صورت گرفته است. بیشترین میـزان  

درصد) از این گونه در استان هرمزگان صورت 95صید (بیش از 

  گرفته است.  

  

 گیريبحث و نتیجه

صیادي براي ارزیـابی   تالش يهااز نظر اعمال و بکارگیري داده

درصـد از   80بـیش از  بـراي   بـرداري شـده،  ذخایر تجاري بهره

ــاً نیمــی از نظــر صــید،    شــیالت جهــان از نظــر تعــداد و تقریب

. از )22و  7( گـزارش نشـده اسـت   هاي تحلیلی رسـمی  ارزیابی

 یـا فاقـد   ، فاقـد داده و انـد ارزیابی نشده ي کهاکثر ذخایرطرفی، 

مبتنـی  ذخایر ي بکارگیري یک روش ارزیابی اهمیت تجاري برا

رشد سریع رویکردهـاي   باعثموضوع . این )31بر سن هستند (

مـدل  . )10و  3شده اسـت (  ،هاي محدودارزیابی سازگار با داده

CMSY   تـوان آن را  از جمله رویکردهاي ارزیابی است کـه مـی

، زیرا فقـط بـه   نمودها اعمال بهره برداريبراي طیف وسیعی از 

تواننـد بـا   هـاي پیشـین کـه مـی    هاي صید و برخی محدودهادهد

در چنـدین   ایـن مـدل  فرض تولید شوند، نیاز دارد. قوانین پیش

سناریو ضـعیف از نظـر داده و بـراي طیـف وسـیعی از ذخـایر       

هـاي  خاص آزمایش شـده اسـت کـه نتـایج آن بـا سـایر روش      

 ). بـه کمـک  52و 15،14ضعیف از نظر داده قابل مقایسه است (

این مدل پارامترهاي مهمـی از جملـه حـداکثر محصـول پایـدار      

)MSYتوده حداکثر محصول پایدار ()، زیستMSYB  و مـرگ و (

)، کـه بـه عنـوان    MSYFمیر صـیادي حـداکثر محصـول پایـدار (    

ترین نقاط مرجع براي مدیریت ذخیـره هسـتند، بـر اسـاس     مهم

ارلو کـ فیلترشده توسط آزمون مونـت  r-kهاي ترین جفتمحتمل

 مرجـع،  نقـاط  ماهیـت  آنجـا کـه   ). از14شـوند ( تخمین زده می

 یـک  تـوان نمـی  اسـت،  مسـئوالنه  صـید  چهارچوب به دستیابی

). 50(  گرفـت  نظـر  در هـا آن بـدون  را کارآمـد  علمـی  مـدیریت 

MSY      اغلب به عنوان یک نقطـه مرجـع بـراي ارزیـابی ذخـایر ،

 بـراي  دهشـ شناخته موضوعات بهترین شود و یکی ازاستفاده می

باشد؛ وضعیت صیادي نیز معمـوالً برحسـب   می صیادي مدیریت

  ).6شود (گزارش می MSYB/B شاخص

الف وب) براي  2(شکل  CMSYنتایج بدست آمده از مدل 

بیـانگر عـدم صـید    هاي جنوبی کشـور،  ذخیره ساردین سند آب

) در MSYF/F >1؛ MSYB/B <1(رویــه از ذخیــره ایــن گونــه بــی

در واقع شروع ورود این گونه به منطقه صـید  و هاي جنوبی آب

هـاي انجـام   بررسـی ). MSYF/F<1بود (در استان بوشـهر رویه بی

هـاي  هاي اخیر نشان داده اسـت کـه از بـین گونـه    شده در سال

زي ریز، ساردین سند بیشترین سهم را در صید این ماهیان سطح

 امـروزه، افـزایش تقاضـا بـراي     ).40و  39ماهیان داشته اسـت ( 

گذاري در صنایع پس از صید ماهی ساردین سند، منجـر  سرمایه

هـاي جنـوبی کشـور جهـت     به افزایش صید این ماهیـان در آب 

تبدیل آن به یک صنعت پرسود و اقتصادي شده اسـت کـه ایـن    

امر به خصوص در اسـتان هرمزگـان کـه در بـین چهـار اسـتان       

درصد از کـل صـید سـاردین     95بیش از ساحلی جنوبی کشور، 

. )27( ، مشـهود اسـت  ماهیان را به خـود اختصـاص داده اسـت   

هدف اصلی از صید این ماهیـان، اسـتفاده از آن بـراي مصـرف     

انسان است اما از آن به عنوان پودر ماهی جهـت خـوراك دام و   

و متأسـفانه بـیش از    )2(شـود  پروري استفاده میدر صنایع آبزي

آرد مـاهی   درصد ساردین صید شده در استان هرمزگـان بـه   95

توسـط   نتایج بدست آمـده از ایـن مطالعـه   ). 30شود (تبدیل می

روند افزایشی صید این گونـه   ارزیابی مدل استفاده شده مبنی بر

کند که این امر منجر بـه یـک   را تأیید می 1398تا  1376از سال 

. شده اسـت  1392توده) ذخیره از سال کاهش در اندازه (زیست
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صنعت سـاردین ماهیـان در    )،46ي (ساالرپوربر اساس گزارش 

بـه بعـد شـاهد یـک جهـش دو       1395استان هرمزگان، از سال 

بـه   1399برابري در تالش صیادي بوده است، بطوریکه در سال 

عامله پرساینر دوقایقی رسیده است. افزایش کنتـرل نشـده    400

تالش صیادي، منجر به کاهش اندازه ذخیره و در نتیجه کـاهش  

هـاي بعـد طـی یـک     احد تالش ناوگان در سالسرانه صید بر و

رسـد  درصد شده است. از این رو به نظر مـی  32روند نزولی تا 

که کنترل تالش صـیادي بـراي ناوگـان پرسـاین دوقـایقی یـک       

در ) 45ساالرپوري و همکـاران ( ضرورت است و همانگونه که 

بررسی وضعیت ذحیره ساردین ماهیان هرمزگان به کمـک مـدل   

اند، میزان تالش صیادي بهینه که متناسب بـا  شیفر گزارش نموده

  فروند است.  200میزان مجاز برداشت باشد، حدود 

براساس نتایج بدست آمده، میـزان حـداکثر محصـول قابـل     

ر هاي جنـوبی کشـور، د  برداشت براي گونه ساردین سند در آب

به  1398و  1397هاي هزار تن برآورد شد که در سال 86حدود 

هزار تن بیشتر از سـطح بهینـه، برداشـت صـورت      4و  2ترتیب 

بطـور   گرفته است که همین موضوع باعث شده است تا ذخیـره 

 و MSYF>Fرویه یعنی جایی کـه  صید بی حالتبه سمت  آهسته

MSYB<B   د کـه  رسـ است حرکت نماید. در مجموع به نظـر مـی

چنـین جهـت حفـظ پایـداري     جهت جلوگیري از این امر و هم

میـزان   تالش صـیادي تـا حـدي کـاهش یافتـه و      ذخیره بایستی

  شود. مدیریتدر سطح کنونی  نیز برداشت

هاي مهم در بحث مدیریت شـیالتی جهـت   یکی از شاخص

تعیین رشد جمعیت و قابلیت بازیابی آن در برابـر فشـار صـید،    

نیـز از   kMSYB/). شـاخص  55) است (rت (نرخ رشد آنی جمعی

هاي نقاط مرجع شـیالتی، اسـت. ایـن نسـبت     ترین شاخصمهم

تخمـین زده شـد کـه نـرخ      5/0براي ذخیره گونه ساردین سـند  

هاي مـاهی بـا نـرخ    ). گونه33نماید (کاهش متوسط را تأیید می

دارنـد کـه    kMSYB/هاي کمتري از باالتر رشد آنی جمعیت، نرخ

). نـرخ  18دهـد ( گیري در ذخایر ماهی را نشان میکاهش چشم

هاي توانند تحت تأثیر نرختوده جمعیت میبرداري و زیستبهره

را  kMSYB/رشد آنی جمعیت قرار گرفته و در نتیجه نرخ نسبت 

سازي صید (به عنوان تصـمیم  ). بنابراین، متعادل55تغییر دهند (

هاي مهم نقـاط  صتواند شاخابتدایی توسط مدیران شیالتی) می

صید  حالتمرجع شیالتی در ذخایري که احتمال ورود آن ها به 

شده انـد،   وضعیترویه وجود دارد و یا ذخایري که وارد این بی

  را تنظیم نماید.  

یک نکته مهم در بحث مدیریت ذخـایر کـه بایسـتی بـه آن     

توجه شود این است که برآورد وضعیت ذخیره تنها اولـین قـدم   

مدیریت است و تعیـین وضـعیت ذخیـره بـه تنهـایی،       در فرآیند

مدیریت مؤثر و پایدار شیالتی را ضـمانت و یـا حتـی ممانعـت      

). در نتیجه، مدیریت موفق نیازمند آزمایش و تنظـیم  9کند (نمی

هـاي  قوانین کنترل برداشت است که اغلب با ارزیابی اسـتراتژي 

ریت ). از طـرف دیگـر در مـدی   33گـردد ( مدیریت تسـهیل مـی  

ذخایر عالوه بر تأثیر مدیریت صید و صـیادي، توجـه بـه تـأثیر     

عوامل محیطی و تغییرات اقلیم در پـراکنش و کیفیـت زیسـتگاه    

). در ارتبـاط  48و  28اند (گونه مورد بررسی بسیار حائز اهمیت

همـواره   دریاهـا  تمام با ذخیره ساردین ماهیان نیز، این ذخیره در

 ذخیـره  فراوانـی  در بینـی پـیش  بـل قا تغییـرات  و نوسانات دچار

 ماهیـان  سـاردین  ذخایر فراوانی است مسلم ). آنچه47باشد (می

 ایـن  ذخیـره  بنابراین، مطالعـه  باشد، می دریا محیطی شرایط تابع

 توانـد می دریا محیطی زیست شرایط تغییرات بینیپیش و ماهیان

 و ذخیره، صید فراوانی نوسانات بینیدر پیش مؤثري نقش مهم و

  .باشد داشته ماهیان به تبع آن مدیریت صحیح این

در مجموع، در این مطالعه ذخیـره مـاهی سـاردین سـند در     

هاي جنوبی ایران (خلیج فارس و دریـاي عمـان)   هاي استانآب

حـداکثر محصـول پایـدار ارزیـابی شـد و      -به کمک مدل صـید 

وضعیت کنونی ذخیره مشخص گردید. نتایج حاصل از تخمـین  

دهنده وضعیت سـالم ذخیـره   نشان MSYB/Bشیالتی  نقطه مرجع

رویه بود. صید بی حالتاین گونه در منطقه و شروع ورود آن به 

جهـت تضــمین محصــول پایــدار ایــن گونــه در منطقــه، میــزان  

هزار تن به عنوان استراتژي مدیریتی  86برداشت حداکثر ساالنه 

این گونه، پیشنهاد گردید که در چند سال اخیر میزان برداشت از 

 این ذخایر بیشتر از این مقدار بوده است. با توجه به تأثیرپذیري
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روي بازگشـت   مسـتقیماً  کـه  محیطـی زیسـت  شـرایط  از ماهیـان 

 نوسـانات  باعـث  نتیجـه  در و گذاردمی تأثیر ماهیان این شیالتی

کنتـرل و مـدیریت بـر     کـه  شـود مـی  پیشـنهاد  گـردد، مـی  صـید 

 گرفتن نظر در با و ايمنطقه بصورت صید و صیادي هايفعالیت

 در با و برداريبهره وضعیت پایش همراه با شیالتی، هايپتانسیل

صورت  ماهیان این ذخایر بر تأثیرگذار محیطی عوامل گرفتن نظر

درصد صـید از ایـن   95چنین با توجه به اینکه بیش از پذیرد. هم

شــود، بنــابراین هــاي اســتان هرمزگــان انجــام مــیگونــه در آب

هـا در تـالش   هاي مدیریتی در زمینه اعمال محـدویت راتژياست

صیادي براي شـناورها و صـید، عمـدتاً بایسـتی در ایـن منطقـه       

  متمرکز گردد.

هاي ارزیابی ذخـایري کـه فقـط بـر پایـه      طور کلی، روشهب

موقت براي ارزیابی ذخـایر   قدمیشوند، هاي صید تولید میداده

ر منطقه که بـه عنـوان   باشند و جهت درك وضعیت صیادي دمی

یک اصل مهم براي مدیریت شـیالتی اسـت، بایسـتی مطالعـات     

تـر کـه داراي   هاي ارزیـابی قابـل اطمینـان   تکمیلی به کمک مدل

  تري هستند، انجام شود.   منابع داده متنوع

 

  تشکر و قدردانی

پـروري دانشـگاه ارومیـه    بدینوسیله از پژوهشکده آرتمیا و آبزي

از دفتر صید و صـیادي سـازمان شـیالت     جهت حمایت مالی و

  گردد.ها سپاسگزاري میایران جهت تأمین داده
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Abstract 

Among the various species of small pelagic fish, Sardinella sindensis (Day ,1878) has high economic and ecological 
importance and is one of the most important species exploited by fishermen. In recent years, the catch rate of this 
species has increased, and due to the limited data available on its stock in southern waters, it is not possible to use 
models based on the complementary data to assess its stock. In the present study, the catch-maximum sustainable yield 
(CMSY) model was used to determine the stock status of Sardinella sindensis in southern waters. Catch data related to 
the last 23 years (1997- 2019) were collected and entered into the model to calculate fisheries reference points. The 
value for B/BMSY by the model was estimated to be more than 1.0 and the value of F/FMSY was less than 1.0, which 
indicates the healthy stock status of this species in the southern waters of Iran. The maximum sustainable yield (MSY) 
was estimated to be  86,000 tons. In recent years, the catch rate has been exceeded this amount and has caused the stock 
to move gradually towards the overfishing zone. Based on the results, it is suggested to control and manage the fishing 
activities regionally (specially in Hormozgan province) by taking into account the fishery potentials, monitoring the 
exploitation status with regard to the environmental factors affecting the stocks of this species. 
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