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 چکیده
سیل ماهیگیری اکثر ماهیگیران از روش سایی مناطق دارای پتان شنا سنتی برای  ستفاده میهای  ضا برای ماهی و نیاز به بهرها رداری بکنند. افزایش تقا

های جدید را به مالحظات مهمی تبدیل کرده است. استفاده از های انسانی، معرفی و کاربرد روشمقرون به صرفه و کاهش فعالیتشیوة بهمنابع دریایی 

در این تحقیق سننعی شنند با گردد. های انسننانی میهای ماهیگیری و فعالیتهآمیز و کاهش هزینموفقیتسننن ش از دور در ماهیگیری من ر به صننید 

ستفاده از  سن یسامانة ا سایی و  گیدر پراکنش ماهی ،دور شنا شة در دریای عمان  سیم ها آناحتمال حضور نق الگوهای پراکنش  منظور،بدین .دشوتر

های سال، شوری و سرعت باد( برای از سطح دریا ، ارتفاعa-دورسن ی )دمای آب، کلروفیلهای ماهانه دادهو  ماهیگیریهای ماهیان تون از طریق داده

سیستم اطالعات جغرافیایی و ارزیابی 0932و  0931) 6102و  6102 ستفاده از  شان نتایجمورد بررسی قرار گرفت.  ،معیارهچند( در دریای عمان با ا  ن

ستفاده داد، سن ی هایداده از ا صد 21 از بیش گیدر ماهی مکانی و زمانی پراکنش الگوهای تعیین برای دور سی خروجی رد. دا دقت در شة با برر نق

مدل ارائه شده از توان مطلوبی جهت شناسایی مناطق دارای پتانسیل ماهیگیری تون گیدر برخوردار که  مشخص شد ،های آزموندادهپراکنش صید و 

ساس می ست. بر این ا شاره نمود که ا سن ی میدادهتوان ا شان دهدهای دور سیل ماهیگیری را با حداقل خطا ن در  رواین از. تواند مناطق دارای پتان

شنهاد آتی مطالعات سن ی هایداده از صیادان راهنمایی و صید یابی مکان برای گرددمی پی شود دور ستفاده  تواند به همچنین نتایج این پژوهش می .ا

 کند.کمک یابی ماهیکاهش تالش ماهیگیری در و اکوسیستم پایة ماهیگیری بر مدیران شیالت برای مدیریت 
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Abstract 
Most fishermen use traditional methods to identify areas with fishing potential. Increasing demand for fish and 

the need to exploit marine resources in a cost-effective manner and reduce human activities have made the 

introduction and application of new methods important considerations. The use of remote sensing in fishing 

leads to successful fishing and reduces the cost of fishing and human activities. In this research, we have tried 

to identify the distribution of Yellowfin tuna in the Oman Sea using Remotely Sensed system and draw a map 

of their possible presence. For this purpose, the distribution patterns of tuna fishes were studied through catch 

data and monthly remotely sensed data (sea surface temperature, chlorophyll-a, sea surface heights, salinity 

and wind speed) for the years 2016 and 2017 in the Oman Sea using GIS and multi-criteria evaluation. The 

results showed use of remotely sensed data to determine the spatial and temporal distribution patterns of 

Yellowfin tuna is more than 70% accurate. By studying, the output of the catch distribution map and the test 

data was determined the proposed model is of optimal power for identifying Yellowfin tuna. On this basis, it 

can be mentioned that remotely sensed data could show potential fishing zone with a least error. Therefore, in 

future studies, the use of remotely sensed data for location of fishing and fishermen guidance is suggested, 

Also the results of this research could help fishery managers to ecosystem fisheries based on management and 

reducing the fishing effort for fish finding. 
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 مقدمه. 1
ند ماهی پذیری هسنننت ید غذایی ت د نابع  که ها م

شت روزانه میلیون سر جهان برای معی سرا خود ها نفر در 

ته ماهیگیران از  (.Gillett, 2011)ند ابه آن وابسننن اکثر 

سیل روش سایی مناطق دارای پتان شنا سنتی برای  های 

ستفاده می ، این (Nurdin et al., 2015) کنندماهیگیری ا

ستگاهبهمناطق  ساس زی صادفی برا   های تکراریصورت ت

(Nurdin et al., 2015)یژگی نننند ، و طبیعی مننا هننای 

های روی آب، ها، حبابهای دلفینهای دریایی، گروهپرنده

شیاچوب سطح و یا اطالعات  ءها یا دیگر ا شناور بر روی 

.  ((Nurdin et al., 2017 شننوددیگر ماهیگیران تعیین می

  یبرداری منابع دریایافزایش تقاضا برای ماهی و نیاز به بهره

های انسنننانی، مقرون به صنننرفه و کاهش فعالیت ةشنننیوبه

کاربرد روش ظات مهمی معرفی و  به مالح ید را  جد های 

سن ش از دور  ستفاده از  ست. در این مورد، ا تبدیل کرده ا

در ماهیگیری نه تنها من ر به دستیابی به اهداف فوق شده 

ست بلکه باعث کاهش هزینه ای ههای ماهیگیری و فعالیتا

سانی نیز می نوبة که به  ؛(Williams et al., 2010) گرددان

ها آوری سریع و در مقیاس بزرگ از دادهخود من ر به جمع

. اسننتفاده از دورسننن ی (Yen et al., 2012)خواهد شنند 

ندازه با ا مد برای گیریهمراه  کارآ یک روش  یدانی  های م

 .(Williams et al., 2010) بهبود ماهیگیری است

سر  سرتا سن ش از دور در ماهیگیری در  ستفاده از  ا

 ;Nguyen and Doan, 2014)جهان افزایش یافته اسننت 

Gaol et al., 2015; Kumar et al., 2015;  

Setiawati et al., 2015; Tijani et al., 2016).  متغیرهای

ندازه بل ا قا با سنننن ش از دور اغلر برای محیطی  گیری 

گاه حات زیسنننت ماهیهادرک ترجی بینی تون و پیش ی 

  شنننودمناطق دارای پتانسنننیل ماهیگیری اسنننتفاده می

(Zainuddin et al., 2004; Zainuddin et al., 2008; 

Kumari et al., 2009; Rajapaksha et al., 2010; 

Davies et al., 2014.)  ،برای مثالZainuddin  و همکاران

  Setiawatiو (6101و همکاران ) Rajapaksha( و 6112)

ماهواره Tanaka (6102)و  محیطی ای زیسننننتاز داده 

سطح آبشامل  سطح آب α-کلروفیل، دمای  با  و ارتفاع 

های صنننید برای بررسنننی مناطق دارای پتانسنننیل داده

عات در مورد  طال ند. در ایران م فاده کرد ماهیگیری اسنننت

ستفاده از دادهپراکنش ماهی سن ی های تون با ا های دور

عات  به مطال و  (6102)(، 6102ن )و همکارا Haghiتنها 

شنننود، که از متغیرهای اقیانوس هند ختم می در (6160)

محیطی دما، شوری، عمق الیه مخلوط شونده، تولید اولیه 

خالص و ارتفاع سننطح دریا برای بررسننی ا رات شننرای  

، (Thunnus albacares) یانوسی بر زیستگاه تون زرد بالهاق

و تون چشنننم ( Katsuwonus pelamis)هوور مسنننقطی 

 استفاده کردند. (Thunnus obesus)درشت 

  قرار پاکستان و عمان ایران، کشورهای بین عمان دریای

 311شرق جنوب تا غرب شمال از آن دارد. حداکثر طول

  جنوب غرب به شرق شمال از آن پهنای حداکثر و کیلومتر

(. Azadbaksh, et al., 2015) کیلومتراسنننت 941حدود 

گوننننننه  43جنننننن  و  01دارای  ماهیان خانواده تون

شنننندمی های تون گونه، (Paighambari et al., 2018) با

 ,.Hosseini et al) (Thunnus albacares) (زرد باله )گیدر

از ماهیان  (Katsuwonus pelamis) هوور مسقطی، (2014

 های هوورگونهو  (Parsa et al., 2018) تون گرمسنننیری

(Thunnus tonggol)زرده ، (Euthynnus affinis) ، 

شیر(Auxis thazard) تون منقوش  ، (Scomberomorus 

commerson) باد نیز  (Scomberomorus guttatus) و ق

های خلیج فارس و دریای آباز ماهیان تون سننناحلی در 

. صنننید غالر این (Naderi, 2013) عمان پراکنش دارند

س  تور گوشهگونه صورت میا تو شناورهای گیر  گیرد و 

های گیدر، هوور و هوور مسقطی را رساین گونهوصنعتی پ

یای عمان صنننید  فاده از دادهمیدر در ند. اسنننت های کن

و کارایی شننناورهای بازدهی تواند سننن ش از راه دور می

 .(IOTC, 2019) دصنعتی را افزایش ده

های درسننالبر اسنناس داده های صننید اقیانوس هند 

، پنج کشننور اصننلی در صننید گیدر سننهم 6102تا  6104

سپانیا با تورهب شامل: ا ساینوپ سزایی دارند که  به میزان  ر

، درصنند 09درصنند، مالدیو  توسنن  روش صننید قالب 09

شگ س  تورهای گو شل 09یر ایران تو سی صد،  س  در تو

ساینوپ سریالنکا  3 ر صد،  شگیر و س  تودر تورهای گو
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 (.IOTC, 2019)ند ادرصد 3 النگ الین ساحلی

صید ماهیان تون و در  ایران مطالعاتی در مورد ارتباط 

شننناسننی و دورسننن ی با یکدیگر شننده های اقیانوسداده

و در این ( Haghi, et al., 2018; Haghi, 2021)اسنننت 

سعی  ستفاده از شتحقیق  سن یسامانة د با ا  مناطق ،دور

نقشننة گیدر در دریای عمان شننناسننایی و  پراکنش ماهی

 د.شوترسیم ها آنپراکنش 

 

 ها. مواد و روش2

 مورد مطالعهمنطقة . 2.1
صید به روش حضور ماهی گیدر و دلیل بهیای عمان در

اطالعات صید )موقعیت جغرافیایی، دربرگیرندة که  نیساورپ

سننت، انتخاب شنند. ماهیگیری به میزان و روزهای صننید( ا

صنعتی در دریای  نیساورپروش  صید ت اری و  یک روش 

ست و مطالعات  صید ماهیان به این روش در دربارة عمان ا

 (.Parsa et al., 2018) این ناحیه اندک است

 هاداده. 2.2
، از دو نوع داده، ماهیگیری و اقیانوسنننی مطالعهدر این 

سال ستفاده 6102تا  6102) 0932تا  0931های برای  ( ا

ی هاشند و برای دسنتیابی به هدف، بر ت زیه و تحلیل داده

دورسن ی برای شناسایی مناطق دارای پتانسیل ماهیگیری 

شکل  س   0تمرکز گردید.  صید ماهی گیدر را تو موقعیت 

 دهد.ایرانی در دریای عمان نشان می ینرهایساورپ

 

 موقعیت صید ماهی گیدر در دریای عمان پراکنشنقشة  -1شکل 

 

 ایهای ماهوارهداده .2.2.1

اقیانوسننی دورسننن ی شننامل: دمای ماهانة  هایداده

(، Sea Surface Temperature: SSTسننطح آب در روز )

 Night Sea Surfaceدمننای سنننطح آب در شننننر )

Temperature: NSSTکلروفیل ،)- a (Chlorophyll-a: 

Chl-a،)  فاع یاسنننطح از ارت  :Sea Surface Height) در

SSH( شنوری ،)Sea Surface Salinity: SSS و سنرعت )

 0که در جدول شنند  اسننتفاده( Wind speed: Spdباد )

 ها ذکر شده است.دریافت این داده ةنحو

SSH ای برای تشنننخیصعنوان نمایندهبهتوان را می 

نننند جریننانبسنننینناری از پنندیننده  هننا جبهننه ،هننا مننا

(Setiawati et al., 2015جریان ) جریانهای فراچاهنده یا

سطح  .(Kumar et al., 2015بکار برد ) های گردابی رنگ 

دهد که را نشنننان میa -وجود یا عدم وجود کلروفیل ،آب

 هنناسننننت. شنننناخصنننی برای حضنننور فیتوپالنکتون

(Rajapaksha et al., 2010 .)SST سطحی آب را، دمای 

دمای آب (. Brewington et al., 2014) دهدنشنننان می

سبی شاخص  ( و Mugo et al., 2011برای مهاجرت )منا
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ها اسننت، همچنین بر تولید زیسننتی دریا ا ر ماهیت مع 

 (.Nurdin et al., 2017) گذاردمی

اهمیت شنننوری برای توزیع ماهی تون همچنان بحث 

ست، بر شوری بر برانگیز ا شمندان معتقدند که  خی از دان

ت ماهی  نداردأتوزیع  که (Feng, 2003)  یری  حالی  ، در 

یه نقش  ماهیبق ند را عنوان کردهها شنننوری بر توزیع  ا

(Yen et al., 2012; Arrizabalaga et al., 2015 .)های باد

به یانوسنننی  یانوس تعری  اق به سنننطح اق عنوان حرکت جو 

سرعت باد یکی می کننده در تالطم آب از عوامل تعیینشود، 

ست که رفتار ماهی شد  (،Zagaglia et al., 2004) هاا نرخ ر

 (.Teo et al., 2007) دهدرا تحت تأ یر قرار میها آنتغذیة و 

 های ماهیگیریداده. 2.2.2

صید در این مطالعه داده ساوپهای  شتی نیر های از ک

شیال در دریای و  9، هوور 6، هوور 0بلوچ، هوور  سیان  پار

دریافت گردید،  0932و  0931های عمان مربوط به سننال

شامل موقعیت جغرافیایی، نوع گونهاین داده صید ها  های 

صید و وزن کل ماهی صید شده، روزهای  شده بود. های 

رسنناین در دریای وشننناورهای پ جغرافیایی صننیدمحدودة 

شرقی و ة درج 22/13تا  42/12عمان در طول جغرافیایی 

 شمالی بود.درجة  69/61تا  11/64عرض جغرافیایی 

 های اقیانوسی دورسنجی مورد استفاده در بررسی پراکنش صید ماهی گیدرداده -1جدول 

 آدرس Level (Kmقدرت تفکیک مکانی ) ماهواره )سن نده( متغیرهای محیطی

SST & NSST Aqua  (MODIS) 4 9 https://oceancolor.gsfc.nasa.gov 

Chl-a Aqua  (MODIS) 4 9 https://oceancolor.gsfc.nasa.gov 

SSS SMAPSMAP_RADIOMETER)) 61 9 https://podaac.jpl.nasa.gov 

SSH Jason-2 (OSTM) 61 4 http://marine.copernicus.eu 

Spd 
SMAP 

SMAP_RADIOMETER)) 
61 9 https://podaac.jpl.nasa.gov 

 

 روش کار. 2.3
یدر ) هدف Thunnus albacaresماهی گ ید  ( صننن

ساوپشناورهای  صید داده .ستعمان ادر دریای  نریر های 

( از سننازمان نریرسنناوپهای توراندازیو تالش ماهیگیری )

شد. این اطالعات به  شکلیشیالت ایران دریافت  ز ا فایل 

ید در ماه  وارد شنننند  ArcGIS 10.5افزار نرمهای صننن

(Mugo et al., 2011 .)به دو بخش داده های ماهیگیری 

ها در طی فرآیند و بخش دوم تقسیم شدند بخشی از داده

ستفاده گردید.  فرمت برای آزمون میزان دقت مدل نهایی ا

بود، و تبدیل  NetCDFای مورد اسننتفاده تصنناویر ماهواره

از طریق ابزار تبدیل  TIFFبه  NetCDFفرمت تصنناویر از 

NetCDF  با اسنننتفاده از ابزارگرفتصنننورت  . سنننپ  

 اندازةها را به یک قدرت تفکیک و گیری م دد، دادهنمونه

سان، مطلوب کرده (، Setiawati et al., 2015) سلولی یک

ستفاده از سپ   شکلیبا ا صید، از طرداده فایل  ق یهای 

 Darvishsefat and Pir) های رسننتریابزار برش نقشننه

Bavaghar., 2012 ).برش داده شد 

با با روی هم ها  یک از تصنننناویر متغیر گذاری هر 

های ماهیگیری در آن ماه مشننخص، از طریق تابع موقعیت

  دسننت آورده شنندبههای مربوط اسننتخرام مقادیر سننلول

(Mugo et al., 2011; Rayegani et al., 2019; 

Rayegani et al., 2020a; Rayegani et al. 2020b.) 

های طول و نتایج اسنننتخرام، جداولی اسنننت که موقعیت

یت یایی را از موقع قادیر عرض جغراف ماهیگیری و م های 

طه در آن های مربو حل متغیر هد ها را نشننننان میم  د

(Mugo et al., 2011; Zainuddin, 2011  سننننپنن .)

های آماری که شننامل رسننم نمودار هیسننتوگرام و تحلیل

رگرسنننیون چننند متغیره بود، صنننورت گرفننت. نمودار 

ستوگرام  ستانهافتن منظور یبههی  های مطلوبیت متغیرهاآ

، در این روش تابع سنننیگموئید متقارن برای ان ام شننند

https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/
https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/
https://podaac.jpl.nasa.gov/
http://marine.copernicus.eu/
https://podaac.jpl.nasa.gov/
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اسنننتانداردسنننازی متغیرهای محیطی اسنننتفاده شننند، 

ی گیراندازهدلیل متفاوت بودن واحدهای بهاستانداردسازی 

 ;Nurdin et al., 2013) این متغیرهننا صنننورت گرفننت

Rayegani, 2017; Bahraminejad et al. 2018; 

Raygani et al. 2020a; Rayegani et al. 2020b)،  که به

 شرح زیر بود:

𝑦 =  
1

𝜎√2𝜋
𝑒

(𝑥−𝜇)2

2𝜎2  

معننادلننه  ین  گین، μدر ا ن میننا :σ ،عیننار م حراف  ن  : ا

π :904013/9 ،𝑒 :20262/6 هستند (Wolfram, 2003) .

رگرسننیون چند متغیره برای یافتن میزان اهمیت  سننپ 

هر یک از پارامترها در پراکنش ماهیان تون با اسننتفاده از 

ید ان ام شننند های محیطی و دادهشننناخص  های صننن

(Nurdin et al., 2015 .) رگرسنننیون چند متغیره معادلة

 مطالعه به شرح زیر است: مورد استفاده در این

𝑌𝑖=𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2+⋯+𝛽𝑝−1𝑥𝑖,𝑝−1+𝜀𝑖 

له  عاد ید بر حسنننر کیلوگرم، : 𝑌𝑖در این م  وزن صننن

𝛽0 : ،عدد  ابت𝛽1 : سیونی ضریر : SST ،𝛽2ضریر رگر

سیونی کلروفیل سیونی دیگر : 𝛽𝑝−1و  a-رگر ضریر رگر

هاسنننت.  یل و : SST ،𝑥𝑖2متغیر : 𝑥𝑖1متغیر متغیر کلروف

𝑥𝑖,𝑝−1 : سننایر متغیرهاسننت. اسننتانداردسننازی تصنناویر

های هیسنننتوگرام از ماهواره با اطالعات نمودار ای همراه 

بعند مرحلنة طریق منطق فنازی صنننورت گرفنت و در 

های نهایی از طریق ارزیابی چندمعیاره از تصننناویر نقشنننه

شده با میزان اهمیت داده ستاندارد   دستبههای محیطی ا

  آمده از رگرسیون چند متغیره با روش ترکیر وزنی خطی

(WLC)  شنند حاصننل(Wood and Dragicevic, 2007; 

Rayegani et al. 2020a)  راب وZ  ترکیر وزنی خطی به

 شرح زیر بود:

𝑠 = ∑𝑤𝑖𝑥𝑖𝑋∏𝑐𝑗 

: مقدار فاکتور 𝑥𝑖: مقدار سنننازگاری، S، رابطهدر این 

: وزن اختصاص داده شده به 𝑤𝑖سازی، استانداردحاصل از 

فاکتور،  یت: 𝑐𝑗هر  حدود فاکتور بولی(، م : م موع ∑ها )

باشننند ها میمحدودیتضنننرب حاصنننل:∏ها، فاکتوروزن 

(Estoque, 2011 .)رویداد مدل در مورد چند  ،در گام بعد

نقشة نهایت و در ( Lee et al., 2017) صید آبزیان آزمون شد

 (.Nurdin et al., 2013) گردیدپراکنش ماهیان تون ترسیم 

 

 . نتایج3

ماهیگیری گیدر  تانسنننیل  تشنننخیص مناطق دارای پ

ساس  طور بههای ماهیگیری و دورسن ی ان ام شد. دادهبرا

ستقیم با به( SSTکلی، دما ) ستگاهطور م های های گروهزی

ماهیان ارتباط دارد، و دمای مطلوب برای صنننید گیدر در 

درجة  96تا  91فصنننل تابسنننتان )جوالی تا سنننپتامبر( 

باشنند. دمای صننید، مربوط به این ماهی در گراد میسننانتی

گراد سنننانتیدرجه  63محدودة ماه: اکتبر( در مهرپاییز )

هار ) برآورد ماه: می( در اردیبهشنننتشننند. همچنین در ب

 شد.گراد صید ان ام درجة سانتی 96تا  63دمایی  محدودة

ساعاتی بعد  سپیده دم تا  صید که از  با توجه به زمان 

از غروب آفتاب ادامه داشننت از دمای سننطح آب در طول 

( نیز در ان ام تحقیق استفاده گردید. در این NSSTشر )

ای هآب مربوط به صید گیدر در فصلشبانة ها دمای نقشه

ترتیر تابسننتان )جوالی تا سننپتامبر(، در بهمختل  سننال 

، پاییز )مهرماه: اکتبر( گراددرجة سانتی 90تا  91محدودة 

می(  ماه:اردیبهشننتو در بهار نیز )گراد سننانتی 63تا  62

 گیری شد.اندازهگراد درجة سانتی 91دمای شبانه 

دهد، آب های فراچاهنده رخ میجریان، وقتی واقعدر 

ند. کمیسمت پایین حرکت به و آب گرم سمت باالبهسرد 

مواد مغذی به سطح آمده و من ر به رشد و در این حالت، 

یر یافته ها تکثپالنکتون اًها شده و اساسپالنکتونشکوفایی 

در  میزان و درصنند صننیدکنند. و از مواد مغذی تغذیه می

باال بوده که نشننان  6102و  6102های سننالماه جوالی 

ندة  یل و افزایش ده میزان  بود. CPUEمصنننرف کلروف

یدر در  ید گ مان برای صننن یای ع یل در در ظت کلروف غل

های ماهبرای گرم/متر مکعر میلی 22/0تا  02/1محدودة 

( SSSشوری )محدودة ترین مناسرشد.  محاسبهمختل  

 .بوددر هزار  92تا  92محدودة در دریای عمان نیز در 
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 2112همراه صید ماهی گیدر در ماه سپتامبر سال بهکلروفیل نقشة  -2شکل

 

در فصننل تابسننتان همچنین بادهای موسننمی جنوب 

صید پایدار ماهی گیدر  ست.  غربی در دریای عمان حاکم ا

هایی در باددر تابسننتان )جوالی تا سننپتامبر( با سننرعت 

یه  1تا  9/4حدود  هار متر/ ان تاده اسنننت. در ب فاق اف ات

تا  49/9صننید محدودة ترین مطلوبماه: می( اردیبهشننت)

ماه: مهردر فصننل پاییز ) وشنند مشنناهده متر/ انیه  12/4

باد در حدود محدودة اکتبر( نیز بهترین   m/s9سنننرعت 

 گیری شد.اندازهمتر/ انیه 

تابسنننتان، را می SSHعلت افزایش  توان در فصنننل 

سرعت  صل با توجه به مقادیر  سرعت باد در این ف افزایش 

های موسنننمی جنوب غربی در منطقه در نظر  باد  باد و 

صید مطلوب ماهی گیدر به گرفت. ارتف سطح آب برای  اع 

)جوالی تننا سنننپتننامبر(، بهننار  ترتیننر در تننابسنننتننان

شت) سه با مهرماه: می( و پاییز )اردیبه ماه: اکتبر( در مقای

 12/1و  1/1، 22/1تننا  14/1میزان صنننینند در حنندود 

سبت به میانگین تراز آب سانتی شد.  برآوردمتر اختالف ن

سپتامبر  الگوی پراکنش ماهی، 6شکل  گیدر در طی ماه 

سال  شهریور(  سن ی را داده(، از 0931) 6102) های دور

های هیستوگرام نمودارطور کلی از طریق . بهدهدمینشان 

 عاملهای مطلوبیت برای هر آسنننتانهها، متغیرهر یک از 

سننازی الیه با اسننتانداردو از آن در مد دسننت آبهمحیطی 

(  TerrSetترسنننت )افزار نرماسنننتفاده از منطق فازی در 

 .استفاده شد
 متغیرهچنداز رگرسنننیون خطی  دسنننت آمدهبهنتایج 

شان داد که  سبتاً باالییمدلن جز در دو مورد  ها از دقت ن

تا  99/1(: 2R)ضننریر تشننخیص ) 6102و  6102جوالی 

برخوردارند. همچنین از طریق ضننریر اسننتاندارد  (22/1

سیونی اهمیت هر یک از  محیطی در یک های شاخصرگر

های همان ماه مورد اندازهماه مشنننخص در ارتباط با داده

صاویر گیری قرار گرفت. از مقادیر به ست آمده همراه با ت د

ل رای پتانسیهای مناطق داتهیة نقشهاستاندارد شده برای 

 ماهیگیری استفاده شد.

های محیطی در دادهترتیر دقت به 9و  6 هایجدول

های ماهمیت پارامترهای محیطی در ارتباط با صنننید و اه

شان می شرای  نقشه دهد.صید را ن های نهایی با توجه به 

صید ماهی گیدر، به پنج  ضعیت  سطبقة محیطی و و یار ب

خوب، خوب، متوسنن ، ضننعی  و بسننیار ضننعی  تقسننیم 

شنندند. با توجه به نقاط صننید ماهی گیدر که در هریک از 

ان صننید از نظر ها قابل رویت اسننت، بیشننترین میزنقشننه

هایی که صید در آن ان ام ماهتعداد، با در نظر گرفتن تمام 

صات سیار خوب با مخت ست از مناطقی با وضعیت ب   شده ا

 02/61 شننرقی تادرجة  21/12 شننمالی ودرجة  11/64

صد  2/22شرقی حدود درجة  22/12 شمالی ودرجة  در

پراکنش نقشننة ترتیر به 4و  9 های. شننکلمشنناهده شنند
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ماه جوالی در  و 6102تون در ماه سپتامبر در سال ماهی 

 دهد.را نشان می 6102 سال

شهدر نهایت  شده با نق صیدی که دادههای تولید  های 

ت سن ی گردید تا دقاعتباراز ابتدا کنار گذاشته شده بود، 

شه شهها آزمون گردد. با توجه به نق شاهده گرنق شد ها، م

)از نظر تعداد و مقدار  اکثر نقاط صنننید موفق و کارآمدکه 

صید( در مناطقی با وضعیت بسیار خوب رخ داده است که 

نقشننه نهایی مطابقت داشننت که تهیة با نتایج حاصننل از 

شان صید در دریای عمان با توجه به اهمیت  ةدهندن دقت 

های محیطی اسنننت. بر این اسننناس شننناخصهر یک از 

سن ی میدادهکه بیان کرد توان می مناطق  تواندهای دور

 .دارای پتانسیل ماهیگیری را با حداقل خطا نشان دهند

 های محیطی بررسی شده در ارتباط با صیددادهدقت  -2جدول 

دیص یهاماه  

 صیتشخ ریضر

 یجوال

6102 

 آگوست

6102 

 سپتامبر

6102 

 اکتبر

6102 

 یم

6102 

 یجوال

6102 

 آگوست

6102 
2R 901/1 222/1 262/1 232/1 221/1 990/1 240/1 

 

 های صیدماههای محیطی در شاخصاهمیت  -3 جدول

 دیص یهاماه

 پارامترها

 یجوال

6102 

 آگوست

6102 

 سپتامبر

6102 

 اکتبر

6102 

 یم

6102 

 یجوال

6102 

 آگوست

6102 

SST (°C) 109/1 122/1 122/1 120/1 021/1 926/1 699/1 

NSST  (°C) 011/1 102/1 063/1 014/1 099/1 021/1 091/1 

)3a (mg/m-Chl _ 012/1 101/1 022/1 696/1 - 021/1 

SSH (cm) 013/1 926/1 904/1 626/1 022/1 022/1 106/1 

SSS (psu) 411/1 612/1 931/1 144/1 123/1 026/1 124/1 

Wind speed (m/s) 901/1 032/1 122/1 991/1 612/1 122/1 922/1 

Yellowfin CPUE (fish/fishing set) 022111 024111 631111 091111 461111 463111 016111 

 

 

 2112نقشة نهایی پراکنش ماهی تون در ماه سپتامبر سال  -3شکل
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 2112نقشة نهایی پراکنش ماهی تون در ماه جوالی سال  -4شکل

 

 نهایی گیری. بحث و نتیجه4

طور اینکه توزیع بسننیاری از این گونه ها به با توجه به

شاخص ستقیم با  هایی مثل دما، کلروفیل و ارتفاع آب و م

ست ) ضر (؛ Stuart et al., 2011... در ارتباط ا پژوهش حا

مده دسنننتبه اطالعاتتوانسنننت   برای هاماهواره از آ

ترسنننیم  و ماهیان ت مع احتمالی ایهمکان بینیپیش

 را در دسترس قرار دهد.پراکنش ماهی تون نقشة 

مطلوبی از محنندودة دسننننت آمننده بننهطبق نتننایج 

های مختل  برای ماهی گیدر ماههای محیطی در شاخص

 تغییر کندمناسننر اسننت در حالی که اگر از این محدوده 

شان می و  Nurdinدهد که با مطالعات مطلوبیت کمتر را ن

های دورسن ی دادهد ( که به بررسی کاربر6102همکاران )

برای تشننخیص مناطق دارای پتانسننیل ماهیگیری، ماهی 

ندونزی آبدر  (Rastrelliger kanagurta) طالل های ا

تد یدر در  ،پرداخ ماهی گ قت دارد. پراکنش  طاب قة م منط

  ارتفاعای دما، کلروفیل، مورد مطالعه توس  تصاویر ماهواره

که با مطالعات  شنند، شننوری و باد مشنناهده از دریا سننطح

 ;Zagaglia et al., 2004; Davies et al., 2014 ) گذشته

Arrizabalaga et al., 2015 ).نتایج بیانگر  همخوانی دارد

کانی )أت مانی و م یادی و عرض ماه یر متغیر ز های صننن

یایی(  ) های Haghi et al., 2018جغراف با متغیر ( همراه 

های بررسننی(. در Haghi, 2021محیطی اسننت )زیسننت

ا ر متغیر زمانی و مکانی از جمله مهمترین صننورت گرفته 

ماهی  عه پراکنش و ا رات تغییر اقلیم  طال ها در م فاکتور

 ,.Haghi et al)عنوان شده است تون اقیانوس هند و آرام 

صیادی ایران در . (2018 شناورهای  های محدودة آبتمرکز 

طلوبیت شنناخص م طوری کهبه. اسننتدریای عمان )مکران( 

پایین ) یایی  جه( و عرض  21تر از پاییندر طول جغراف در

حضور شناورها و بیانگر درجه(  1/62تا  1/66جغرافیایی باال )

در نتی ه پراکنش ماهی تون هوور مسننقطی در این حوضننه 

. نتایج تحقیقات گذشته روی تون گیدر نشان داده است است

ع سطح دریا به همراه ارتفا αدمای سطحی آب، کلروفیل که 

نقش زیادی در تعیین زیسنننتگاه این گونه در دریای عمان 

 (.Haghi et al., 2018) داشته است

ها در ماهیطور مسنننتقیم با فراوانی بهدما و کلروفیل 

(، Nauyen and Doan, 2014مناطق دریایی مرتب  است )

( 6102و همکاران ) Haghiنتایج این تحقیق با مطالعات 

مطابقت داشنننت، این دما که دمای آب را در اقیانوس هند 

گراد سانتیدرجة  91تا  62برای حضور ماهی گیدر در حدود 

و نشننان دادند که ماهی گیدر در مناطقی با  شنند محاسننبه

به بیان دیگر،  ، بیشنننتر حضنننور دارند.کم مقادیر کلروفیل

ماهی یان تون از  یانماه یدهای م یه زی )میکتوف غذ ها( ت

خوار  ها که فیتوپالنکتونها نیز از زئوپالنکتونکنند که آنمی
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 .(Kumari et al., 2009) کنندهستند، تغذیه می

 جریانات دریایی وبیانگر تواند میسننطح دریا از ارتفاع 

اقیانوسی باشد که در پراکنش عمودی و افقی ماهیان تون 

 ةلیاسنننت و با ای اد منطقه با تولید اومؤ ر ها اقیانوسدر 

شکارچیان به د شوماهیان میویژه تونباال من ر به ت مع 

(Haghi, 2021.) 

سمی بادبا حاکمیت گیری نتی ههمچنین این  های مو

مان  یای ع یان به من ر  کهجنوب غربی در در ای اد جر

فصل  تطابق دارد. دردریای عمان  در( جهت شمال غربی)

شننمال شننرقی که از های موسننمی بادبرعک  زمسننتان 

ندمی خارم  و وز به  یان میاز آب  مان جر یای ع بددر   یا

(Iranian National Institute for Oceanography and 

Atmospheric Science, 2012)، .مطابقت دارد 

شوری در طور همان شد  مقادیر  دریای عمان که ذکر 

  یکسان اًتقریب 6102و  6102های های مختل  سالماهدر 

شد که با مطالعات اندازه  شوریکه Feng (6119 )گیری 

کامالً پایدار اسنننت، و در میان مناطق و فصنننول مختل ، 

 ،ری بر توزیع ماهی تون ندارد یأچندان متفاوت نیست و ت

 .مطابقت دارد

های ماهیگیری دادهتطابق  ،این مطالعهدر طور کلی به

مورد  0932و  0931های در سننالبا شننرای  اقیانوسننی 

شننود که ، و این موضننوع اسننتنباط میگرفتبررسننی قرار 

شتر محدودة صید گیدر در  سی بی شرای  اقیانو صی از  خا

یدر در منطقة اسنننت. در  عه، گ طال ، های میماهمورد م

 شننمالی ودرجة  11/64 در مختصننات جوالی و سننپتامبر

 22/12 شننمالی ودرجة  02/61 شننرقی تادرجة  21/12

شننرقی فراوان اسننت و شننرای  مطلوب متغیرهای  درجة

های صنننید دادهمحیطی در طول دوره، بسنننیار به نتایج 

 NSSTو  SSTنتایج نشننان داد که مناطقی با  مشننابه بود.

ب SSHAباال،  متر و غلظت سنننانتی  22/1تا  1/1 اًتقری

یل تقریبی  عر، میلی 22/0تا  02/1کلروف گرم بر متر مک

شوری متر  1تا  4سرعت باد  در هزار  92تا  92بر  انیه و 

هدات بازدة  یدر دارد. مشنننا ماهی گ ید  باالتری در صننن

ای از سطح دریا اطالعات قابل توجهی برای ارزیابی ماهواره

دهد. دمای میمناطق دارای پتانسنننیل ماهیگیری را ارائه 

سننطح دریا و غلظت کلروفیل در پراکنش و فراوانی ماهی 

شتون نقش دارد. مطالعات  اند که ماهی گیدر آبدادهان ن

در  اًد و میزان صنننید باال عمدتدههای گرم را ترجیح می

با غلظت متوسننن    .گیردمیصنننورت کلروفیل مناطقی 

 اسننکوئید پشننت ارغوانی و ،ماهی گیدرغذایی  اولویت اول

ستخوانی  انماهی اولویت دوم آن ستا  Kaymaram et) ا

al., 2002)  غذایی را میان سنننطوح شنننبکة که باط  ارت

شکارچیانتغذیه  Varela) کندای اد می باالتر ای پایین و 

et al., 2017). تون زردباله در غرب  ةتغذی ،عبارت دیگربه

های  فاکتور با  ند  یانوس ه  تودةزیمحیطی و زیسنننتاق

باط مسنننتقیم دارد  ,.Kaymaram et al) پالنکتونی ارت

های اقیانوسننی، مانند ویژگی ،ح دریاتفاع سننطار .(2002

یان،  ههجر یانها، جب نده و جر چاه یانهای فرا های جر

های ماهی تون در اطراف . گونهدهدنشنننان میرا  گردابی

شکار در آ های گردابیجریانها و جبهه ن محل ت مع که 

 .(Lan et al., 2017) شوندیابد؛ جمع میمی

 نتیجه گیری نهایی
ه، توان بیان داشت کگیری کلی میعنوان یک نتی هبه

ستای و های ماهوارهدادهتلفیق  تواند برای میشناختی زی

سیل ماهیگیری پیش سایی مناطق دارای پتان شنا بینی و 

های سننن ش از دور، فناوریماهی تون اسننتفاده شننود. 

های موفق و مناطق دارای پتانسنننیل ماهیگیری را صنننید

نقش مهمی در زیست فیزیکی های شاخص دهد.نشان می

کنننند و کنترل پراکنش و فراوانی منناهی تون ایفننا می

به این اطالعات،  ند دسنننترسنننی  نابع و فرآی یت م مدیر

سن ی مناطق دادهبخشد. ماهیگیری را بهبود می های دور

، دهدمیدارای پتانسیل ماهیگیری را با حداقل خطا نشان 

گردد، برای یشننننهنناد میدر مطننالعننات آتی پ ،روایناز 

سن ی دورهای دادهیابی صید و راهنمایی صیادان از مکان

تواند به همچنین نتایج این پژوهش می اسنننتفاده شنننود.

مدیران شیالت برای مدیریت ماهیگیری بر پایه اکوسیستم 

 .نمایدو حمایت از آبزیان کمک 
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