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 مقدمه

ای جهوان داشوته و جوزو منواطق هواره یاعرض شمالی واقع شده است که وضعیت نیمه بسوته 30تا  24در محدوده  خلیج فارس

مختلف آبزیان در خلیج فارس و دریای عمان آن را به یکوی از منواطق  یها(. تنوع گونهCarpenter et al., 1997) شودیمحسوب م

(. یکی از چشم انودازهای مهوم مودیریتی در شویدر، در  Raeisi, 2012آزاد جهان تبدیل کرده است ) یهامنحصر به فرد در آب

 یهواها را بوه روشتعامل بین گونوه (. در واقع تغییر در تنوع زیستیReid and Miller, 1989) تغییرار در تنوع زیستی است یرتأث

بر اساس آن پایش ذخایر شیدتی را تحت مطالعه قورار  توانی( که مKasulo and Perrings, 2001) دهدیقرار م یرپیچیده تحت تأث

 و گرفتوه انجوام دریوایی محوی  بور انسان تاثیر مورد در بسیاری اطدعار و مطالعار اخیر سال 15 (. درGerami et al., 2014) داد

 (. Roberts, 2003) است آمده بدست

 یتوسوعه کوه بوود گرفتوه قوور بیشوتر تئووری این و بود ماهیان صید افزایش جهت در مدیریتی هایاستراتژی گذشته سالیان در

 همگی و کرده تغییر بنیادین صورر به صیادی و صید دیدگاه امروزه. کند تعذیه را، جهان افزایش هال در جمعیت تواندمی شیدر

 ,Watson and Pauly) است شده نقصان دچار نیز جهانی صید میزان و یافته کاهش جهان در آبزیان ذخایر که؛ معتقدند نظر این بر

 شیل
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 شوکارچی، بوزر  ماهیان ذخایر امروزه. اند کرده تغییر بسیار خود اولیه محیطی زیست هایوضعیت به نسبت دریاها امروزه (.2001

 ,Myers and Worm) شووندمی زده تخموین( بوود نشوده برداریبهره به شروع هنوز که ایذخیره) خود یاولیه یذخیره دهم یک

2003 .) 

 15 از بعد ماهیان، تجاری مهم یذخیره 25 از درصد چهل که شد بیان شد ارائه Hutchings توس  2000 سال در که پژوهشی در

 مشاهده بدین سان. نشد مشاهده گونه خود توس  ذخیره بازسازی سوی و سمت در عدیمی ذخیره؛ میزان در کاهش و نقصان سال

 در رود.موی پیش است، ذخایر کاهش و نقصان جهت در که پایدار تغییری سوی و سمت به دریایی اکوسیستم و محی  که شودمی

 همگوی اکنوون اما. شوند منقرض که رسدمی نظر به بعید وسیع، پراکنش و ازدیاد به توجه با دریایی هایگونه شدمی تصور گذشته

 Roberts and) هسوتند انقوراض خطور در یوا و دارنود محودود پراکنودگی یوا هاگونوه از بسویاری که اندرسیده بندی جمع این به

Hawkings, 1999; Carlton et al., 1999; Dulvey et al., 2002.)  

 های اسوتان هرمزگوان رونود کاهشوی دارنود. همچنوینای آب( اظهار داشت که ماهیان صخره2005)  Khorshidiدر خلیج فارس،

Behzadi  ( اظهار داشتند که بازسازی ذخایر آبزیان خلیج فارس با مشکل مواجه شده است. آن2011و همکاران ) ها افزایش تودش

 بزیان را از عوامل کاهش ذخایر اعدم داشتند. از هد آ صیادی، محدودیت منابع آبزیان و برداشت بیش

هایی که در جهت کاهش فشار صیادی بر ماهیان مورد مطالعه قرار گرفته است، روش فرار آبزیانی غیر از میگوو از توور یکی از روش

ی ( و پنجورهFish eye(، چشوم مواهی )Grid(، گرید )Naftedترال میگو است. کاهش صید ضمنی با استفاده از وسایلی نظیر نفتد )

. اموا بوا ایون هوال هیچکودام از ایون (Peyghambari et al., 2003) باشود ( امکان پذیر مویSquare Mesh Windowچشم مربعی )

کیلووگرم بور مایول مربوع صوید ضومنی در  3925است. بر طبق مطالعار انجوام شوده سواالنه  ها در خلیج فارس عملی نشدهروش

هوای باشود.  همچنوین در آبمی 44/0شود که نسبت آن به نسبت کل صوید تان خوزستان گرفتار میهای استرالرهای میگوی آب

گونه ماهی استخوانی جزو صید  67مرتبه تورکشی بود که بالغ بر  36کیلوگرم در  6050استان هرمزگان میزان صید ضمنی برابر با 

تر تمهیدار اساسی در جهوت از آن است که بایستی هرچه سریع . این گزارشار هاکی(HoseiniNejad et al., 2010) ضمنی بودند 

 سازماندهی و یا کاهش مر  و میر ماهیان در صید میگو انجام داد.

 ضریب بازماندگی در بازگرداندن صید ضمنی به دریا

ملوانان به جداسوازی میگوو از سوایر شود. پس از تخلیه صید در صید میگو با تور ترال صید ضمنی بسیاری بر روی عرشه تخلیه می

پردازند. این عمل بایستی به سرعت انجام شود تا پس از باال کشیدن تور بعدی، عرشه کشتی از صوید قبلوی خوالی شوود. آبزیان می

. اما ی صید ضمنی شامل آبزیانی هستند که ارزش خوراکی نداشته و تبدیل به آرد ماهی شده تا در صنایع دیگر استفاده شوندعمده

باشد. محققوین بسویاری ضوریب بازمانودگی پوس از صوید را در ها میارزش اکولوژیک این آبزیان بسیار بیشتر از ارزش خوراکی آن

( از روش دورسنجی مافوق 1996و همکاران ) Candyشود. اند. مشابه عملی که در صید ورزشی آبزیان انجام میآبزیان بررسی کرده

درصوود از موواهی چینووو  سووالمون  77رهاسووازی اسووتفاده کوورد. او گووزارش کوورد در هوودود  صووور جهووت بازمانوودگی پووس از

(Oncorhynchus tshawytschaکه توس  تور اهاطه )( ایSeine nets صید شده و سپس رها شدند، نجار یافتند. محققان دیگری )

 نیز درصد بازماندگی را در تور گوشگیر تخمین زدند.

 Murphy ( ضریب بازماندگی 1971و همکاران )Cynoscion nebulosus  درصد بدست آوردنود.  72در تورگوشگیر منطقه فلوریدا را

 Salvelinus namaycush( بازمانودگی مواهی 1997و همکواران ) Gallinatساعت پس از صید بدست آمد. همچنین  48این ضریب 

 درصد بدست آوردند.  77تا  68ساعت در تانک نگهداری شدند را بین  48و صید شده  Superiorکه توس  تور گوشگیر در دریاچه 

Laptikhovsky (2004بر روی صریب بازماندگی جنس ) هایBathyraja ماهیان  ی سفرهاز خانوادهRajidae  تحقیق کرد. او اظهوار

سفره ماهیان در صورر بازگرداندن بوه دریوا  درصد 1/59درصد سفره ماهی به دام افتاده در تور ترال میگو،  100داشت که از میان 
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درصود بوود. همچنوین  4/56هوا درصود و ضوریب بازمانودگی نر 7/66هوا کننود کوه در آن ضوریب بازمانودگی مادهنجار پیودا می

Wassenberg  وHill (1989 اظهار داشتند که در هدود )سواعت  8درصد ماهیان استخوانی پس از  20درصد سخت پوستان و  85

 ی صید ترال میگو بر روی عرشه، زنده ماندند.سته بندی ماهیان بعد از تخلیهاز د

ای صوید اسوت. از آنجوایی کوه ها بعد از تفکیک گونوهمهمترین مسئله در بازماندگی بهتر آبزیان پس از صید، رهاسازی به موقع آن

و  Wassenbergدر این نوع صوید بیشوتر اسوت. ای بیشترین صید ضمنی مربوط به تور ترال میگو است، اهمیت تفکیک سریع گونه

Hill (1989اظهار داشتند که هرچه تفکیک گونه ) ای بر روی عرشه سریعتر انجام پوذیرد، ضوریب بازمانودگی صوید ضومنی بواالتر

بوه شوکلی  هاها با یکدیگر متفاور بوده و هساسویت برخوی گونوهها اظهار داشتند که ضریب بازماندگی در گونهخوهد بود. البته آن

 ی اول پس از تخلیه صید بر روی عرشه از بین خواهند رفت.دقیقه 5است که در 

 ماشین بینایی و کاهش صید ضمنی

ترین اصول در بازمانودگی صوید ای تفکیک شوند. زمان مهمآبزیان تخلیه شده بر روی عرشه پس از صید ترال بایستی به شکل گونه

تر آبزیوان را تفکیوک کورده و صوید ضومنی را بوه دریوا ی مستقر بر روی عرشه، سریعهباشد. بدین شکل که هرچه خدمضمنی می

بازگردانند، ضریب بازماندگی صید ضمنی نیز باالتر خواهد بود. مسولماً سورعت عمول ملوانوان از ماشوین کمتور بووده و اسوتفاده از 

 د. ماشینی که بتواند به سرعت این آبزیان را تفکیک کند بسیار مفید خواهد بو

 هوال در روز بوه روز هاسیسوتم این. شودمی سازی شبیه انسان بینایی آن در که باشدمی مصنوعی هوش از ایشاخه بینایی ماشین

 پزشوکی نظوامی هوایکاربرد از مصونوعی بینوایی هایسیسوتم. شودمی یافت هاآن برای جدیدی کاربرد روز هر و هستند گسترش

 بوه علوم ایون. است تصویر پردازش علم هاسیستم این اساس و پایه. گیرندمی قرار استفاده مورد روزمره و ساده کاربردهای تا گرفته

 .(Gonzalez and woods, 2002)است  شده تبدیل هازمینه تمامی در علوم کاربردترین پر از یکی به سرعت

 بوه که است شده تحقیق غذایی صنایع و کشاورزی در تصویر پردازش و بینایی ماشین کاربرد مورد در که است سال بیست از بیش 

توانود بوا دقوت بواالیی آبزیوان را ماشوین بینوایی می. اسوت کورده پیدا افزایش روز به روز آن کاربرد آن، باالی دقت و سرعت دلیل

 لوم آبزیان انجام شده است. شناسایی، تفکیک و یا هتی تخمین وزن نماید. تحقیقار متنوعی با محوریت کاربرد ماشین بینایی در ع

Strachan (1994توانست ) انودازه اسواس بر و جدا هاآن یگونه اساس بر درصد و 99بینایی با دقت  ماشین یوسیله به را هاماهی 

 Zion .گردیود انتخاب گرد ماهی نمونه 12 و تخت ماهی نمونه سه جمله از ماهی یگونه نوع چندین کار این برای .کند بندیدرجه

ماهی در دو گروه را از یکدیگر تمیز دهد. ایون  نوع سه توانست الگوریتم ( توانست الگوریتمی طراهی کند که این1999و همکاران )

 . داد تمیز یکدیگر از درصد 100 و 96 ،98 دقت با را دوم گروه ماهی نوع سه و درصد 86 و 94 ،100 دقت با را اول گروه الگوریتم

 جودا موورد در ( تحقیقواتی2000و همکاران ) Zionهمچنین  .گرفت انجام ماهی نوع سه این بدن و سر در تفاور اساس بر کار این

 . دادند انجام بینایی ماشین از استفاده با زنده به صورر را یکدیگر از خاکستری کفال و تیدپیا کپور، شامل ماهی یگونه سه کردن

 دقت با خاکستری کفال های ماهی و درصد 91 دقت با تیدپیا و کپور هایماهی ماهی، نوع سه این مجموع از عکس 143 یتهیه با

 بررسوی هوا بوه( بوود. آن2006و همکواران ) Whiteهوا، پوژوهش ترین تحقیقیکوی از کواربردی .شدند جدا یکدیگر از درصد 100

 بینوایی ماشوین از اسوتفاده بوا مواهیگیری هایکشوتی درون یدهنوده انتقوال هاینقاله روی ماهی نوع و طول خودکار گیریاندازه

 یواره طرح نمای 1شکل . شد استفاده کننده تغذیه واهد و دوربین و هاالمپ یمحفظه نقاله، تسمه یک از کار این برای. پرداختند

 .دهدمی نشان را هاآن توس  شده طراهی مکانیزم
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 و نوع آن یخودکار طول ماه یریاندازه گ یواره سامانه استفاده شده برا: طرح 1شکل

 

 هر از. شدند آنالیز و پردازش بینایی ماشین سیستم توس  و شده داده هرکت نقاله تسمه توس  ثانیه بر متر 5/1 سرعت با هاماهی

 یگونه وارد اشتباه به گونه یک از ماهی 5 آزمون مورد هایماهی میان از. گرفت قرار آنالیز مورد ماهی عدد 100 تعداد به گونه

 بندی دسته هایگونه از یک هیچ درون ماهی 12 هداکثر و ماهی یک هداقل ماهی، گونه 7 این تمام در و شد بندیدسته دیگر

 از ساعت در ماهی 30000 ظرفیت با و %8/99 راندمان با را ماهی یگونه 7 توانست سیستم این که کردند بیان هاآن. نگرفت قرار

 .آمد بدست مترمیلی 413 طول میانگین با مترسانتی 2/1 معیار انحراف با نیز هاماهی طول گیریاندازه. کند جدا یکدیگر

 Scomberomorus) شویری مواهی تفکیوک سوه گونوه جهوت مناسوب الگووریتم ( بوه بررسوی و ارائوه2012) Safiyariهمچنین  

commerson،)  هلوا سفید(Pampus argenteus)  و شوریده(Otolithes ruber) ماشوین کمک به وزن و اندازه گونه، اساس بر ماهی 

هوای صوید نظیور گوشوگیر هسوتند. لوذا بینایی پرداخت. این سه گونه جزو ماهیان اقتصادی بوده و جزو صید هدف در سوایر روش

 شویر، مواهی گونوه رال میگو بسیار باالست. الگوریتمی که او طراهی کرده بوود توانسوت سوهاهمیت بازماندگی این ماهیان در تور ت

  .کند تفکیک یکدیگر از درصد100 دقت با را سفید هلوا و شوریده

 ضریب قسمت در که دلیل ضریب باالی تفکیک بود هاماهی رنگی و فیزیکی خصوصیار ویژگی دو از او گزارش کرد که استفاده

 و فیزیکی خصوصیار دیگر از استفاده با توانمی همچنین او اظهار داشت. داشتند داری معنی هایاختدف ،R رنگی مولفه و رعنایی

 به دارند قرار خانواده یک در که نیز را هاییماهی توانمی یعنی نمود، نیز ماهی هایگونه دیگر تفکیک به اقدام هاماهی رنگی

 .  نمود تفکیک هم از مورفولوژیکی خصوصیار کمک به و سادگی

 توانمی تواند به تفکیک آبزیان بپردازد.دهد که استفاده از ماشین بینایی به سادگی و با سرعت باال میتحقیقار نشان می

 بددرنگ و پیوسته طوره ب که داد قرار استفاده مورد شکلیه ب سورتینگ، هایسیستم طراهی در را بینایی ماشین هایسیستم

 . کرد تکمیل را آبزیان اتوماتیک سورتینگ سیستم یک چرخه توانمی اساس این بر. دهند تشخیص را ماهی وزن و اندازه گونه،

باشد. اگرچه تحقیقار می صرفه به مقرون نیز اقتصادی نظر از یزار پیشرفته،به دلیل عدم نیاز به تجه تکنولوژی این از استفاده

ی در  تاثیرار در سطح جمعیت زیادی با محوریت کاهش صید ضمنی تور ترال انجام شده است اما ما هنوز در مراهل نوپا و اولیه
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توان اظهار . درواقع در  این تغییرار بسیار پیچیده است. نمی(Lewison et al., 2004)یا در سطح اکوسیستم صید ضمنی هستیم 

به عنوان نمونه صید ترال میگو منع شود. منابع غذایی بایستی به مصرف بشر برسد. لذا بایستی به کمک تمامی داشت که 

 م از مصرفی یا غیر مصرفی اهتمام ورزید.بازسازی ذخایر تمامی ماهیان، اع های کاهش صید ضمنی، بهروش
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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, non-

target 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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