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چکیده
خلیج فارس با تنوع باالی آبزیان مختلف ،یکی از مناطق منحصر به فرد در آبهای آزاد جهان است .هرساله در طول فصل صید میگوو
بالغ بر  9975کیلوگرم صید غیر هدف در خلیج فارس همراه با میگو صید میشود که عمدتاً ماهیان استخوانی کمتر از سوایز  LM50و
یا ماهیان غضروفی هستند که ارزش اکولوژیکی باالیی دارند .این آبزیان عمدتاً مصرف بازاری نداشته و ناچاراً در صنایع دیگر نظیور آرد
ماهی مورد استفاده قرار میگیرند .این تحقیق در صدد است تا به بررسی کاربرد ماشین بینایی در تفکیوک گونوهای ماهیوان بپوردازد.
درصورتی که ماهیان به دام افتاده در تور ترال میگو به سرعت تفکیک شده و ماهیان غیر هدف به سرعت بوه دریوا بازگردانوده شووند،
میتوان امید داشت که درصد باالیی از آنها زنده مانده و به چرخهی اکوسیستم بازگردند.

ماشین بینایی
صید ضمنی
ضریب بازماندگی

مقدمه
خلیج فارس در محدوده  24تا  30عرض شمالی واقع شده است که وضعیت نیمه بسوتهای داشوته و جوزو منواطق هوارهای جهوان
محسوب میشود ( .)Carpenter et al., 1997تنوع گونههای مختلف آبزیان در خلیج فارس و دریای عمان آن را به یکوی از منواطق
منحصر به فرد در آبهای آزاد جهان تبدیل کرده است ( .)Raeisi, 2012یکی از چشم انودازهای مهوم مودیریتی در شویدر ،در
تأثیر تغییرار در تنوع زیستی است ( .)Reid and Miller, 1989در واقع تغییر در تنوع زیستی تعامل بین گونوهها را بوه روشهوای
پیچیده تحت تأثیر قرار میدهد ( )Kasulo and Perrings, 2001که میتوان بر اساس آن پایش ذخایر شیدتی را تحت مطالعه قورار
داد ( .)Gerami et al., 2014در  15سال اخیر مطالعار و اطدعار بسیاری در مورد تاثیر انسان بور محوی دریوایی انجوام گرفتوه و
بدست آمده است (.)Roberts, 2003
در سالیان گذشته استراتژیهای مدیریتی در جهت افزایش صید ماهیان بود و این تئووری بیشوتر قوور گرفتوه بوود کوه توسوعهی
شیدر میتواند جمعیت در هال افزایش جهان را ،تعذیه کند .امروزه دیدگاه صید و صیادی به صورر بنیادین تغییر کرده و همگی
بر این نظر معتقدند که؛ ذخایر آبزیان در جهان کاهش یافته و میزان صید جهانی نیز دچار نقصان شده است ( Watson and Pauly,
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شوکارچی،

 .)2001امروزه دریاها نسبت به وضعیتهای زیست محیطی اولیه خود بسیار تغییر کرده اند .امروزه ذخایر ماهیان بوزر
یک دهم ذخیرهی اولیهی خود (ذخیرهای که هنوز شروع به بهرهبرداری نشوده بوود) تخموین زده میشووند ( Myers and Worm,
.)2003
در پژوهشی که در سال  2000توس  Hutchingsارائه شد بیان شد که چهل درصد از  25ذخیرهی مهم تجاری ماهیان ،بعد از 15
سال نقصان و کاهش در میزان ذخیره؛ عدیمی در سمت و سوی بازسازی ذخیره توس خود گونه مشاهده نشد .بدین سان مشاهده
میشود که محی و اکوسیستم دریایی به سمت و سوی تغییری پایدار که در جهت نقصان و کاهش ذخایر است ،پیش مویرود .در
گذشته تصور میشد گونههای دریایی با توجه به ازدیاد و پراکنش وسیع ،بعید به نظر میرسد که منقرض شوند .اما اکنوون همگوی
به این جمع بندی رسیدهاند که بسویاری از گونوهها یوا پراکنودگی محودود دارنود و یوا در خطور انقوراض هسوتند ( Roberts and
.)Hawkings, 1999; Carlton et al., 1999; Dulvey et al., 2002
در خلیج فارس )2005( Khorshidi ،اظهار داشت که ماهیان صخرهای آبهای اسوتان هرمزگوان رونود کاهشوی دارنود .همچنوین
 Behzadiو همکاران ( )2011اظهار داشتند که بازسازی ذخایر آبزیان خلیج فارس با مشکل مواجه شده است .آنها افزایش تودش
صیادی ،محدودیت منابع آبزیان و برداشت بیش از هد آبزیان را از عوامل کاهش ذخایر اعدم داشتند.
یکی از روش هایی که در جهت کاهش فشار صیادی بر ماهیان مورد مطالعه قرار گرفته است ،روش فرار آبزیانی غیر از میگوو از توور
ترال میگو است .کاهش صید ضمنی با استفاده از وسایلی نظیر نفتد ( ،)Naftedگرید ( ،)Gridچشوم مواهی ( )Fish eyeو پنجورهی
چشم مربعی ( )Square Mesh Windowامکان پذیر مویباشود ) . (Peyghambari et al., 2003اموا بوا ایون هوال هیچکودام از ایون
روشها در خلیج فارس عملی نشده است .بر طبق مطالعار انجوام شوده سواالنه  3925کیلووگرم بور مایول مربوع صوید ضومنی در
ترالرهای میگوی آبهای استان خوزستان گرفتار میشود که نسبت آن به نسبت کل صوید  0/44میباشود .همچنوین در آبهوای
استان هرمزگان میزان صید ضمنی برابر با  6050کیلوگرم در  36مرتبه تورکشی بود که بالغ بر  67گونه ماهی استخوانی جزو صید
ضمنی بودند ) . (HoseiniNejad et al., 2010این گزارشار هاکی از آن است که بایستی هرچه سریعتر تمهیدار اساسی در جهوت
سازماندهی و یا کاهش مر و میر ماهیان در صید میگو انجام داد.
ضریب بازماندگی در بازگرداندن صید ضمنی به دریا
در صید میگو با تور ترال صید ضمنی بسیاری بر روی عرشه تخلیه میشود .پس از تخلیه صید ملوانان به جداسوازی میگوو از سوایر
آبزیان می پردازند .این عمل بایستی به سرعت انجام شود تا پس از باال کشیدن تور بعدی ،عرشه کشتی از صوید قبلوی خوالی شوود.
عمده ی صید ضمنی شامل آبزیانی هستند که ارزش خوراکی نداشته و تبدیل به آرد ماهی شده تا در صنایع دیگر استفاده شوند .اما
ارزش اکولوژیک این آبزیان بسیار بیشتر از ارزش خوراکی آنها میباشد .محققوین بسویاری ضوریب بازمانودگی پوس از صوید را در
آبزیان بررسی کردهاند .مشابه عملی که در صید ورزشی آبزیان انجام میشود Candy .و همکاران ( )1996از روش دورسنجی مافوق
صووور جهووت بازمانوودگی پووس از رهاسووازی اسووتفاده کوورد .او گووزارش کوورد در هوودود  77درصوود از موواهی چینووو

سووالمون

( )Oncorhynchus tshawytschaکه توس تور اهاطهای ( )Seine netsصید شده و سپس رها شدند ،نجار یافتند .محققان دیگری
نیز درصد بازماندگی را در تور گوشگیر تخمین زدند.
 Murphyو همکاران ( )1971ضریب بازماندگی  Cynoscion nebulosusدر تورگوشگیر منطقه فلوریدا را  72درصد بدست آوردنود.
این ضریب 48

ساعت پس از صید بدست آمد .همچنین  Gallinatو همکواران ( )1997بازمانودگی مواهی Salvelinus namaycush

که توس تور گوشگیر در دریاچه  Superiorصید شده و  48ساعت در تانک نگهداری شدند را بین  68تا  77درصد بدست آوردند.
 )2004( Laptikhovskyبر روی صریب بازماندگی جنسهای  Bathyrajaاز خانوادهی سفره ماهیان  Rajidaeتحقیق کرد .او اظهوار
داشت که از میان  100درصد سفره ماهی به دام افتاده در تور ترال میگو 59/1 ،درصد سفره ماهیان در صورر بازگرداندن بوه دریوا
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نجار پیودا میکننود کوه در آن ضوریب بازمانودگی مادههوا  66/7درصود و ضوریب بازمانودگی نرهوا  56/4درصود بوود .همچنوین
 Wassenbergو  )1989( Hillاظهار داشتند که در هدود  85درصد سخت پوستان و  20درصد ماهیان استخوانی پس از  8سواعت
از دسته بندی ماهیان بعد از تخلیهی صید ترال میگو بر روی عرشه ،زنده ماندند.
مهمترین مسئله در بازماندگی بهتر آبزیان پس از صید ،رهاسازی به موقع آنها بعد از تفکیک گونوهای صوید اسوت .از آنجوایی کوه
بیشترین صید ضمنی مربوط به تور ترال میگو است ،اهمیت تفکیک سریع گونهای در این نوع صوید بیشوتر اسوت Wassenberg .و
 )1989( Hillاظهار داشتند که هرچه تفکیک گونهای بر روی عرشه سریعتر انجام پوذیرد ،ضوریب بازمانودگی صوید ضومنی بواالتر
خوهد بود .البته آنها اظهار داشتند که ضریب بازماندگی در گونهها با یکدیگر متفاور بوده و هساسویت برخوی گونوهها بوه شوکلی
است که در  5دقیقهی اول پس از تخلیه صید بر روی عرشه از بین خواهند رفت.
ماشین بینایی و کاهش صید ضمنی
آبزیان تخلیه شده بر روی عرشه پس از صید ترال بایستی به شکل گونهای تفکیک شوند .زمان مهمترین اصول در بازمانودگی صوید
ضمنی میباشد .بدین شکل که هرچه خدمهی مستقر بر روی عرشه ،سریعتر آبزیوان را تفکیوک کورده و صوید ضومنی را بوه دریوا
بازگردانند ،ضریب بازماندگی صید ضمنی نیز باالتر خواهد بود .مسولماً سورعت عمول ملوانوان از ماشوین کمتور بووده و اسوتفاده از
ماشینی که بتواند به سرعت این آبزیان را تفکیک کند بسیار مفید خواهد بود.
ماشین بینایی شاخهای از هوش مصنوعی میباشد که در آن بینایی انسان شبیه سازی میشود .این سیسوتمها روز بوه روز در هوال
گسترش هستند و هر روز کاربرد جدیدی برای آنها یافت میشود .سیسوتمهای بینوایی مصونوعی از کاربردهوای نظوامی پزشوکی
گرفته تا کاربردهای ساده و روزمره مورد استفاده قرار میگیرند .پایه و اساس این سیستمها علم پردازش تصویر است .ایون علوم بوه
سرعت به یکی از پر کاربردترین علوم در تمامی زمینهها تبدیل شده است ).(Gonzalez and woods, 2002
بیش از بیست سال است که در مورد کاربرد ماشین بینایی و پردازش تصویر در کشاورزی و صنایع غذایی تحقیق شده است که بوه
دلیل سرعت و دقت باالی آن ،کاربرد آن روز به روز افزایش پیدا کورده اسوت .ماشوین بینوایی میتوانود بوا دقوت بواالیی آبزیوان را
شناسایی ،تفکیک و یا هتی تخمین وزن نماید .تحقیقار متنوعی با محوریت کاربرد ماشین بینایی در علوم آبزیان انجام شده است.
 )1994( Strachanتوانست ماهیها را به وسیلهی ماشین بینایی با دقت  99درصد و بر اساس گونهی آنها جدا و بر اسواس انودازه
درجهبندی کند .برای این کار چندین نوع گونهی ماهی از جمله سه نمونه ماهی تخت و  12نمونه ماهی گرد

انتخاب گردیودZion .

و همکاران ( )1999توانست الگوریتمی طراهی کند که این الگوریتم توانست سه نوع ماهی در دو گروه را از یکدیگر تمیز دهد .ایون
الگوریتم گروه اول را با دقت  94 ،100و  86درصد و سه نوع ماهی گروه دوم را با دقت  96 ،98و  100درصد از یکدیگر تمیز داد.
این کار بر اساس تفاور در سر و بدن این سه نوع ماهی انجام گرفت .همچنین  Zionو همکاران ( )2000تحقیقواتی در موورد جودا
کردن سه گونهی ماهی شامل کپور ،تیدپیا و کفال خاکستری از یکدیگر را به صورر زنده با استفاده از ماشین بینایی انجام دادند.
با تهیهی  143عکس از مجموع این سه نوع ماهی ،ماهیهای کپور و تیدپیا با دقت  91درصد و ماهی های کفال خاکستری با دقت
 100درصد از یکدیگر جدا شدند .یکوی از کواربردیترین تحقیقهوا ،پوژوهش  Whiteو همکواران ( )2006بوود .آنهوا بوه بررسوی
اندازهگیری خودکار طول و نوع ماهی روی نقالههای انتقوال دهنودهی درون کشوتیهای مواهیگیری بوا اسوتفاده از ماشوین بینوایی
پرداختند .برای این کار از یک تسمه نقاله ،محفظهی المپها و دوربین و واهد تغذیه کننده استفاده شد .شکل  1نمای طرح وارهی
مکانیزم طراهی شده توس آنها را نشان میدهد.
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شکل :1طرح واره سامانه استفاده شده برای اندازه گیری خودکار طول ماهی و نوع آن

ماهیها با سرعت  1/5متر بر ثانیه توس تسمه نقاله هرکت داده شده و توس سیستم ماشین بینایی پردازش و آنالیز شدند .از هر
گونه به تعداد  100عدد ماهی مورد آنالیز قرار گرفت .از میان ماهیهای مورد آزمون  5ماهی از یک گونه به اشتباه وارد گونهی
دیگر دستهبندی شد و در تمام این  7گونه ماهی ،هداقل یک ماهی و هداکثر  12ماهی درون هیچ یک از گونههای دسته بندی
قرار نگرفت .آنها بیان کردند که این سیستم توانست  7گونهی ماهی را با راندمان  %99/8و با ظرفیت  30000ماهی در ساعت از
یکدیگر جدا کند .اندازهگیری طول ماهیها نیز با انحراف معیار  1/2سانتیمتر با میانگین طول  413میلیمتر بدست آمد.
همچنین  )2012( Safiyariبوه بررسوی و ارائوه الگووریتم مناسوب جهوت تفکیوک سوه گونوهی مواهی شویر ( Scomberomorus
 ،)commersonهلوا سفید ( )Pampus argenteusو شوریده ( )Otolithes ruberماهی بر اساس گونه ،اندازه و وزن به کمک ماشوین
بینایی پرداخت .این سه گونه جزو ماهیان اقتصادی بوده و جزو صید هدف در سوایر روشهوای صوید نظیور گوشوگیر هسوتند .لوذا
اهمیت بازماندگی این ماهیان در تور ترال میگو بسیار باالست .الگوریتمی که او طراهی کرده بوود توانسوت سوه گونوه مواهی شویر،
شوریده و هلوا سفید را با دقت 100درصد از یکدیگر تفکیک کند.
او گزارش کرد که استفاده از دو ویژگی خصوصیار فیزیکی و رنگی ماهیها دلیل ضریب باالی تفکیک بود که در قسمت ضریب
رعنایی و مولفه رنگی  ،Rاختدفهای معنی داری داشتند .همچنین او اظهار داشت میتوان با استفاده از دیگر خصوصیار فیزیکی و
رنگی ماهیها اقدام به تفکیک دیگر گونههای ماهی نیز نمود ،یعنی میتوان ماهیهایی را نیز که در یک خانواده قرار دارند به
سادگی و به کمک خصوصیار مورفولوژیکی از هم تفکیک نمود.
تحقیقار نشان می دهد که استفاده از ماشین بینایی به سادگی و با سرعت باال میتواند به تفکیک آبزیان بپردازد .میتوان
سیستمهای ماشین بینایی را در طراهی سیستمهای سورتینگ ،به شکلی مورد استفاده قرار داد که به طور پیوسته و بددرنگ
گونه ،اندازه و وزن ماهی را تشخیص دهند .بر این اساس میتوان چرخه یک سیستم سورتینگ اتوماتیک آبزیان را تکمیل کرد.
استفاده از این تکنولوژی به دلیل عدم نیاز به تجهیزار پیشرفته ،از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه میباشد .اگرچه تحقیقار
زیادی با محوریت کاهش صید ضمنی تور ترال انجام شده است اما ما هنوز در مراهل نوپا و اولیهی در تاثیرار در سطح جمعیت
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Abstract
The Persian Gulf is Unique in the world of open waters due to high fish species diversity. Every year in shrimp
catch season about 9975 Kg bycatch and non-target species are caught with shrimp trawl which included teleost
fishes less than LM50 or Chondroepiphysis fishes that have high ecological value. These fishes are not market
species and used in other industries such as fish meal, inevitably. This review tries to investigate current researches
on machine vision ability to sort fishes by species. While trapped fishes in shrimp trawl sorted immediately, nontarget species could be returned to sea and can be hoped that a high percentage of them survive and return to the
cycle of the ecosystem.
Keywords: Machine Vision, Bycatch, Survival rate
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