
                                                                      
 

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

 ی جیبروشور ترو                        

 

  علی ساالرپوریدکتر 

 عضو هیات علمی بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر

 

 

 

 

       محسوب یز انیم انیماه گروه از انیماه فانوس

 از تن( ونیلیم 555-665) درصد56 حدود و  شوند یم

 باوجود دهند. یم لیتشک را اعماق انیماه توده یز کل

 تنها حاضر حال در جهان، یها انوسیاق در آن یفراوان

 تیقابل یتجار صورت به رهیذخ نیا از یکم یها بخش

 یاقیآفر شامل ها آن اتیعمل محدوده که دارد دیص

 .باشد یم عمان جیخل و جنوب قطب ریز در ،یجنوب

 

 در انیماه فانوس از جنس 33 و گونه 645 یکل طور به

 اند. شده گزارش عرب یایدر در زین نهگو 66 و  ایدن

 عمان یایدر در انیماه فانوس یاصل گونه

pt er ot um Bent hosema از درصد 65 و باشد یم 

 خود به یقاتیتحق یها یبردار نمونه در را دیص بیترک

 است. داده اختصاص

 

 

 

 شیالت مناطق مدیران 

 شیالت انکارشناس

  صیادان 

اهمیت زیستی و آشنایی فراگیران با 

 ماهیان فانوس اکولوژیک

فانوس اهمیت اقتصادی  شناخت

 ماهیان

 هدف مندی بهره برداری از ذخایر

با تاکید بر پایداری  فانوس ماهیان

 ماهیگیری مسئوالنهصید و 
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 فانوس ماهی

 هستند. الرشد عیسر و عمر کوتاه یا گونه یماه فانوس

 انیماه نیا کند. یم عمر کسالی از کمتر یماه نیا

 سخت انواع الرو و پودا کوپه یها زوپالنکتون از عمدتا

 ییغذا هیپا عنوان به خود و کنند یم هیتغذ پوستان

 الی مثل انیماه ریسا یغذا عمان، یایدر ستمیاکوس

 شود. یم محسوب ها کوسه و دهیشور شبه ،یاسب

 رددا یمثل دیتول تیقابل سال طول تمام در یماه فانوس

 طول تمام در  است. بهار در آن یزیر تخم فصل یول

 3555 تا ماده یماه هر و دارد مثل دیتول تیقابل سال

 فانوس کل طول میانگین باشد داشته تواند یم تخم

 گرم 6/5ـ46/5 آنها وزن میانگین و متر میلی 45 یماه

 است. شده گزارش

 

 ستمیاکوس کی عمان یایدر در انیماه فانوس ستگاهیز

 بیش لبه در عمدتاً که باشد؛ یم فرد منحصربه و بسته

 تا 065هیال در آب توده یانیم اعماق در و قاره فالت

 میعظ یها دسته در و یا گله بصورت ، متر 465

 روزانه یعمود مهاجرت انیماه نیا کنند. یم یزندگ

 کینزد به زئوپالنکتونها از هیغذت منظور به شب در دارند،

 تا یعمق یها هیال به روز در و یمتر 35 هیال تا سطح

 هنگام انیماه فانوس کنند. یم مهاجرت یمتر 465

 هیال در یمتراکم توده خود، روزانه یعمق مهاجرت

      لیتشک آب ستون یمتر 055-065 حدود یعمق

 نیتر مناسب و است معروف D1 هیال به که دهند یم

 باشد. یم دیص یبرا هیال

 

 روز شبانه در ماهیان فانوس عمودی مهاجرت رفتار

 

 عدم صورت در و بوده عمر کوتاه ماهی فانوس ذخایر

 دسترس از یعیطب ریم و  مرگ لیدل به  برداری بهره

 عالوه ذخایر این از مناسب برداری بهره .شوند یم خارج

 ییایدر نیپروتئ منبع عنوان به زایی، اشتغال قابلیت بر

 نظر از یفرادست عیصنا ازین از بخشی تواند یم ارزشمند

 .دینما رفع یماه آرد

 

 0365 درسال ماهیان فانوس ناوگان صید اصلی ترکیب

0

5

10

15

20

ی
اه

س م
نو

فا
 

ی
سب

ل ا
یا

 

ده
ری

شو
ه 

شب
ن 

زیا
 آب

یر
سا

 

د 
صی

ن 
زا

می
(

ن
رت

زا
ه

) 



 
 ماهیان در آبهای دریای عمانصید فانوس 

 

 اند پراکنده عمان یایدر سرتاسر در یماه فانوس ریذخا

 نیتر متراکم عمان یایدر غرب شمال منطقه یول

 یایدر در انیماه فانوس ریذخا زانیم باشد. یم ستگاهیز

 455 تا که است شده برآورد تن ونیلیم 3/6 عمان

 یبردار بهره باشد. یم یبردار بهره قابل درسال هزارتن

 سال در است. شده آغاز 0331 لسا از ریذخا نیا از

 فانوس دیص زانیم ترالر یکشت 66 یریبکارگ با 0365

  است. دهیرس هزارتن 6/01 به انیماه

 

 عمان دریای در ماهیان فانوس تراکم و پراکنش

 

 عمودی مهاجرت دلیل به زی میان ماهیان این صید

 تجهیزات از استفاده مستلزم ای، گله رفتار و روزانه

 از گیری بهره و آبی میان ترال تور ناوبری، مناسب

 گیری قرار محل تنظیم  باشد. می ساندر نت سامانه

 فانوس صید موفقیت در گله حضور عمق با صید ادوات

   دارد. ای ویژه اهمیت ضمنی صید کاهش و ماهیان

 

 استاندارد روش از ماهیان فانوس صید در که صورتی در

 تواند می ضمنی صید حداکثر شود، استفاده مناسب و

 ناوگان ضمنی صید میزان که حالی در باشد. درصد 05

 درصد 35 که رسد. می درصد 45 به یانماه فانوس

 شامل دیگر ماهیان را مابقی و اسبی یال ضمنی صید

 انواع طالل، حسون، گوازیم، سیاه، دهان شوریده شبه

 مهم از یکی دهند. می تشکیل آبزیان سایر و ها کوسه

 صید پایین ارزش ماهیان، فانوس صید مشکالت ترین

 اسبی( )یال ضمنی صید برابر در ماهی( )فانوس هدف

 در ماهی فانوس خالص صید که طوری به باشد، می

 می نظر به اقتصادی غیر برداشت کنونی های شاخص

    رسد.

 

 


