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چکیده
گونه سرخو معمولی ( )Lutjanus johni Bloch, 1792از مهمترین گونههای تجاری در خلیج فارس و دریای عمان به شمار
میآید .این گونه در استان هرمزگان غالبا بوسیله تورهای گوشگیر صید میشود .در این تحقیق از تور گوشگیری با اندازه
چشمه در حالت کشیده (گره تا گره مقابل)  17 cmجهت بررسی انتخابپذیری تور با استفاده از روابط طول–دور بدن در
آبهای ساحلی بندرعباس مورد بررسی قرار گرفت .عملیات نمونهبرداری در ماههای اردیبهشت و تیر  1395انجام گرفته و در
طی  210بار تورریزی  1107نمونه ماهی بدست آمد .وزن ،طول استاندارد و محیط  4نقطه از بدن (محل قرار گیری چشم،
سرپوش آبششی ،ابتدای باله پشتی و بیشترین ارتفاع بدن) نمونهها اندازه گیری شد .با توجه به دادههای حاصل ،رگرسیونهای
طول-وزن و طول-دور بدن و منحنی انتخاب پذیری تور رسم گردید .نتایج نشان داد ،طول بدن با افزایش وزن و اندازه محیط
دور بدن افزایش مییابد .با توجه به محیط بدن در دو نقطه دور برانش و بیشترین ارتفاع بدن ،محدوده انتخاب پذیری تورهای
گوشگیر مورد بررسی بین  62تا  76سانتی متر تعیین گردید که بر اساس آن طول بهینه صید نیز  69سانتی متر تعیین شد .در
نهایت با توجه به باالتر بودن مقدار طول بهینه صید از اولین طول بلوغ جنسی  Lm50تعیین شده برای گونه سرخو معمولی ،می-
توان چنین نتیجه گرفت که تور گوشگیر با اندازه چشمه  17سانتیمتر مناسب صید این گونه میباشد.

حقیقتجو و همکاران
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شکل  :1مناطق نمونه برداری در آبهای محدوده بندرعباس ()
)Figure 1: Sampling area in the waters of Bandar Abbas (

تعداد  1107نمونه ماهی سرخو معمولی توسط تورهای
گوشگیر کفی با اندازه چشمه در حالت کشیده (cm )STR
 17از جنس نایلون با شماره نخ  210 D/42تا  210 D/54به
ارتفاع  10متر متشکل از  50طاقه تور  200یاردی ،توسط 21
فروند شناور کالس لنج در طی  210بار تور ریزی بدست
آمدند .عملیات زیست سنجی و توزین نمونه ها در زمان
پهلوگیری شناورها در اسکلهی پشت شهر (بندرعباس) بر روی
عرشه شناورها انجام گردید .برای این منظور پس از شناسایی
دقیق نمونهها از ترکیب صید ،وزن هر نمونه با ترازوی
دیجیتال با دقت  10 gاندازه گیری شد .سپس طول کل
( )TLنمونهها با کمک تخته بیومتری با دقت  0/5 cmاندازه-
گیری شد .در انتها ،محیط دور بدن هر ماهی با قرار دادن نخ
پلی آمیدی در  4نقطه از دور بدن ماهی شامل دور چشم
( ،)G1دور سرپوش آبششی( ،)G2دور بدن در ابتدای باله
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) Ozekinci, 2003اما کمتر تحقیقی در ایران در این باره
انجام شده است و تحقیقات صورت گرفته قبلی به موضوعات
غیر از انتخابپذیری پرداخته شده است (تمسکی و همکاران،
 Hosseini .)1395و همکاران ( )2017با مطالعهی انتخاب-
پذیری شش تور گوشگیر ماهی قباد با اندازه های مختلف
چشمه در شمال خلیجفارس بر اساس اندازههای محیط دور
بدن ماهی به این نتیجه رسیدند که اندازه چشمه  90میلیمتر
مناسبترین اندازه چشمه برای صید این گونه میباشد .از
آنجایی که ماهی اغلب به یکی از روشهای پوزهگیری ،گوش-
گیری ،تنهگیری و تورپیچ شدن در تور به دام میافتد (Grati
) et al., 2015لذا صید در تورهای گوشگیر بر اساس فرم دور
بدن ماهی و اندازه چشمه انجام میشود ( Karakulak and
 .)Erk, 2008به همین دلیل در مطالعات انتخابپذیری
اندازهگیری محیط دور بدن دارای اهمیت است ( Carol and
 .)Garcı´a-Berthou, 2006با توجه به اهمیت انتخابپذیری

مواد و روش ها
این تحقیق از  6تا  26اردیبهشت و  10تا  23تیر ماه سال
 1395با بررسی ماهیان سرخو معمولی صید شده از آبهای
محدوده بین بندرعباس ،قشم ،الرک ،هرمز و میناب انجام شد
(شکل .)1
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;al., 2017; Pet et al., 1995; Holst et al., 1998

ادوات صیادی و عدم وجود تور گوشگیر اختصاصی برای صید
گونه با ارزش سرخو معمولی در آبهای بندرعباس و ضرورت
تعیین نحوه صید شدن ماهی توسط این تورها ،تصمیم گرفته
شد تا مطالعهای در این زمینه صورت گیرد.
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مقدمه
خلیج فارس در عرض جغرافیایی نیمه استوایی بین 25-35
درجه شمالی و  48-56درجه شرقی قرار دارد (ولی نسب و
هاشمی .)1395 ،موقعیت جغرافیایی خاص این محدوده سبب
شده است که از تنوع باالیی از آبزیان برخوردار باشد
( .)Kuronuma and Abe, 1986از مهمترین گونههایی که
در آبهای این محدوده زیست میکنند ،گونه سرخو معمولی
( )Lutjanus johni Bloch, 1792از خانواده سرخو ماهیان
است .این خانواده بهدلیل ارزش اقتصادی باال ،در میان
صیادان ،دارای طرفداران زیادی میباشند ( Veneza et al.,
 .)2017ماهی سرخو معمولی در آبهای بندرعباس اغلب توسط
تورهای گوشگیر صید میشود .تور گوشگیر در مقایسه با سایر
ادوات صیادی دارای باالترین میزان انتخاب پذیری است
( .)Cilbiz et al., 2014توجه به این ویژگی ،امری ضروری
در مدیریت صید است ( Carol and Garcı´a-Berthou,
 .)2006اندازه چشمه و ویژگیهای مربوط به مورفولوژی ماهی
شامل طول و محیط دور بدن ماهی از عوامل تأثیرگذار در
انتخاب پذیری تور گوشگیر است (.)Santos et al., 2006
اگرچه در خارج از کشور تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص
انتخابپذیری تورهای گوشگیر صورت گرفته (Pramanik et
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پشتی ( )G3و دور بدن در بیشترین ارتفاع بدن ( )G4اندازه-
گیری شد (شکل .)2

Fig 2- Measured points of crimson snapper body

() 1
 :KGillضریب انتخاب پذیری سرپوش آبششی :m ،محیط
چشمه و  :G2میانگین اندازههای محیط محل قرارگیری
سرپوش آبششی جهت برآورد فاکتور انتخاب پذیری بیشترین
ارتفاع بدن ( )Kmaxاز فرمول  Clarkeو )1986( King
استفاده شد:
() 2
که در این فرمول نیز  :Kmaxضریب انتخاب پذیری بیشترین
ارتفاع بدن :m ،محیط چشمه و  :Gmaxمیانگین اندازههای
محیط بیشترین ارتفاع بدن می باشد.

()3

در نهایت ،نمودار انتخابپذیری طولی تور گوشگیر طبق رابطه
 5و  6رسم گردید؛
()5
()6
نتایج
با توجه به عددهای به دست آمده از طول کل و وزن هر یک
از ماهیان ،رگرسیون رابطه طول-وزن نمونهها رسم گردید
(شکل  .)3بر اساس اختالفات مشاهده شده در مجموع مربعات
اثر دور بدن با توجه به طول استاندارد ،بیشترین محیط دور
بدن مربوط به  G4است که بر همین اساس به عنوان Gmax
نامگذاری گردید (شکل  .)4طولهای کل نمونههای بدست
آمده طبق جدول  1به  30کالسه تقسیمبندی گردیده،
میانگین و انحراف معیار برای محیطهای دور بدن و همچنین
13
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جهت محاسبه احتمال عبور ماهیها از داخل چشمهی تور از
فرمول  Petو همکارانش ( )1995استفاده شد:

 :احتمال گیرافتادن ماهیهایی که محیط دور بدن
 :شیب خط
آنها از محیط چشمهی تور بزرگتر است،
معادله رگرسیون طول-دور بدن در قسمت بیشترین ارتفاع
 :عرض از مبدا معادله رگرسیون طول-دور بدن
بدن،
 :میانگین انحراف
در قسمت بیشترین ارتفاع بدن و
معیار اندازههای محیط بیشترین ارتفاع بدن در تمام طبقات
طولی
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دادههای حاصل در نرمافزار  Excelنسخه  2013وارد و سپس
آنالیز دادهها و رسم منحنی انتخابپذیری ،توسط نرمافزار R
صورت گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها به روش  Petو
همکارانش ( )1995و بر اساس فرمولها و محاسبات زیر
صورت گرفت .جهت برآورد ضریب انتخاب پذیری سرپوش
آبششی ( )KGillاز فرمول  )1969( Sechinبه شرح ذیل
استفاده شد:

برای محاسبه احتمال گیر افتادن ماهی با محیط دور بدن
بیشتر از محیط چشمهی تور از فرمول زیر استفاده شد؛
()4
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شکل  :2نقاط اندازه گیری شده دور بدن ماهی سرخو معمولی

 :احتمال عبور ماهیهایی
که در این فرمول
که محیط دور بدن آنها از محیط چشمهی تور کوچکتر است،
 :شیب خط
 :تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد،
معادلهی رگرسیون طول-دور بدن در قسمت سرپوش آبششی،
 :عرض از مبدا معادله رگرسیون طول-دور بدن در قسمت
 :طول بدن در طبقه طولی ،i
سرپوش آبششی،
 :میانگین
 :واریانس اندازه  10چشمه و
انحراف معیار اندازههای محیط سرپوش آبششی در تمام
طبقات طولی

حقیقتجو و همکاران

میانگین وزن در هر کالس طولی مشخص شد .شکل  4رابطه-
ی رگرسیون بین ارتفاعات بدن ( G3 ،G2 ،G1و  )G4و طول
کل را نشان می دهد.

Figure 4: Regression between the total length and body
girth of L. johni
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بحث
در این پژوهش با توجه به تور مورداستفاده برای سرخو
معمولی ،دامنه طولهای صید شده  52-86سانتیمتر مشاهده
گردید .کمالی ( )1380بیشینه طول مشاهده شده ماهی
سرخو را در آبهای هرمزگان  88سانتیمتر بیان کرد .این در
حالی است که حداکثر طول مشاهده شده توسط Allen
) (1985برای این گونه  60سانتیمتر اعالم شد.
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همانطوریکه مشاهده می شود ،بین طول کل و ارتفاع بدن
رابطه مستقیمی وجود دارد .بعالوه با توجه به شیب خط و
عرض از مبدأ ،رابطه دور برانش و طول کل به ترتیب
محاسبه گردید .همچنین
و =-1/2153
=0/5588
شیب و عرض از مبدأ رابطه بیشترین ارتفاع بدن و طول کل
محاسبه
و =4/9443
نیز بترتیب =0/6221
گردیدند .میانگین ،بیشترین و کمترین طول مشاهده شده

چنانچه در شکل  5نشان داده شده است احتمال صید ماهیانی
که دارای طولهای  52-65سانتیمتر بودند ،صفر و برای
طولهای  79سانتیمتر و بیشتر ،این احتمال  1است .بر
همین اساس احتمال گریز ماهیان  52-61سانتیمتر از
چشمه یک و برای طولهای  74سانتیمتر و بیشتر ،این
احتمال صفر میباشد .بر اساس شکل  6محدوده انتخابپذیری
تور گوشگیر با اندازهی چشمهی  17سانتیمتر برای ماهی
سرخو معمولی  66-72سانتیمتر و  Lm50ماهی  67سانتی-
متر مشخص گردید Lm 50 .تعیین شده دارای میانگین وزن
 3419/62گرم ،میانگین اندازهی محیط محل قرارگیری
سرپوش آبششی  36/67سانتیمتر و میانگین اندازهی محیط
محل قرارگیری بیشترین ارتفاع بدن  45/53سانتیمتر بود.
شکل  7نمودار فراوانی بدام افتادن ماهی را در هریکاز بخش-
های دور چشم ،دور سرپوش آبششی و بیشترین ارتفاع بدن
نشان می دهد .در مجموع 46/88 ،درصد ماهیان به تعداد
 519عدد از محل بیشترین ارتفاع بدن 32/15 ،درصد یعنی
 356عدد از ماهیان از محل قرارگیری سرپوش آبششی و
 20/95درصد از ماهیان معادل  232عدد از محل دور چشم به
دام افتادند.
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شکل  : 4رابطه طول کل و محیط دور بدن ماهی سرخو معمولی

بترتیب  85/5 ،67/9و  52 cmبود .میانگین ،بیشترین و
کمترین وزن مشاهده شده بترتیب  6550 ،3793/70و 1560
گرم بود .میانگین ،بیشترین و کمترین محیط محل قرار گیری
سرپوش آبششی بترتیب  46/5 ،36/72و  27/5سانتیمتر بود.
میانگین ،بیشترین و کمترین محیط محل بیشترین ارتفاع بدن
بترتیب  60 ،47/18و  35/5سانتیمتر تعیین شد .رگرسیون
رابطه ی طول و وزن (شکل  )3و همچنین رگرسیون های
رابطه دور بدن و طول کل در تمامی نقاط اندازهگیری شده
(شکل  ،)4همگی خطی و مثبت بودند.
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شکل  :3رگرسیون طول کل و وزن ماهی سرخو معمولی
Figure 3: Regression between the total length and weight
of L. johni
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جدول  : 1فراوانی طول کل ماهیان صید شده بر اساس میانگین و انحراف معیار دور سرپوش آبششی و حداکثر محیط بدن
Table 1: The total length frequency of fish based on means and standard deviations of the branch girth (G 2) and the
)maximum girth (Gmax

)TLطبقات طولی(

میانگین دور برانش()G2

انحراف معیار دور برانش()G2

میانگین حداکثر ارتفاع()Gmax

انحراف معیار حداکثر ارتفاع()Gmax

)(gوزن میانگین

طبقات طولی()TL

میانگین دور برانش()G2

انحراف معیار دور برانش()G2

میانگین حداکثر ارتفاع()Gmax

انحراف معیار حداکثر ارتفاع()Gmax

)(gوزن میانگین
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52-53
53-54
54-55
55-56
56-57
57-58
58-59
59-60
60-61
61-62
62-63
63-64
64-65
65-66
66-67
67-68
68-69

27/90
28/60
28/91
29/46
31/23
31/60
32/18
32/39
32/46
32/61
32/85
33/51
33/65
34/02
34/98
36/86
37/53

0/42
0/61
0/70
0/84
0/48
0/58
0/75
0/85
0/78
0/59
0/83
1/29
0/88
0/81
0/95
1/43
1/63

38/90
37/70
39/14
39/71
38/96
41/48
42/07
42/53
43/09
42/95
43/81
43/57
44/54
45/02
45/53
46/02
46/52

0/89
1/38
1/07
1/15
1/82
1/74
1/45
1/71
1/45
1/82
1/76
1/60
2/05
1/67
2/18
2/18
1/92

1682/00
1767/00
1915/45
2057/86
2138/46
2270/50
2562/94
2820/94
2777/57
3006/10
3244/75
3385/39
3496/13
3222/26
3292/76
3432/00
3637/66

69-70
70-71
71-72
72-73
73-74
74-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86

37/10
38/74
39/24
39/56
40/06
41/60
41/90
41/81
42/03
41/07
42/13
43/45
43/32
44/12
45/00
45/50
45/79

1/41
1/70
1/19
1/96
1/55
1/29
1/40
1/54
1/82
1/84
1/48
1/38
1/10
0/94
0/71
0/50
0/49

47/46
48/61
49/24
50/13
50/37
52/43
51/95
51/07
53/72
53/28
54/00
55/45
54/91
55/69
57/80
56/17
57/71

2/18
1/99
2/01
2/26
1/77
2/10
1/80
1/52
2/14
1/95
2/25
2/06
1/38
2/04
1/64
2/08
1/29

3822/89
4020/80
4429/29
4599/02
4602/41
4602/20
4612/00
4823/81
4892/81
5378/39
5408/69
5377/50
5510/00
5816/15
5482/00
5810/00
6094/29
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شکل  :5احتمال به دام افتادن و خروج ماهی سرخو معمولی از تور
Figure 5: The probability of trapping and passing of L. johni.

حقیقتجو و همکاران

Figure 6: Selectivity curve of gillnet with 17 cm mesh
size in relation to L. johni.

Figure 7: Length distribution of fish based on capture
situation.

سوی ایشان ،این منحنی به شکل گستردهتری بود بطوریکه
منحنی انتخابپذیری و نمودار فراوانی تقریبا با هم تطابق
داشتند .بر همین اساس میتوان علت عدم همپوشانی بخش-
هایی از نمودار فراوانی در محدودهی انتخابپذیری را این
دانست که در حدود  21درصد از محل هایی جز محل
قرارگیری سرپوش آبششی و حداکثر دور بدن به دام افتاده
بودند ( .)Pet et al., 1995اما در نهایت با مقایسه طول بهینه
صید به دست آمده در این تحقیق با مقدار بدست آمده اولین
طول بلوغ جنسی ( )Lm50توسط کمالی ( )1380یعنی 44
سانتیمتر ،میتوان به این نتیجه رسید که تورهای گوشگیر
منطقه در بازه زمانی مورد مطالعه از لحاظ زیستی برای صید
ماهی سرخو مناسب میباشند.
در این پژوهش اندازه هیچ یک از ماهیان مشاهده شده کمتر
از اندازه اولین بلوغ برای گونه مورد نظر نبود .با این وجود از
آنجایی که نسبت هایی از ماهیان از طریق غیر چشمهگیر صید
گردیدند ،پیشنهاد میشود که این تحقیق با استفاده از
و از طریق برازش آزمایش چشمه تورهای مختلف در دریا
منحنی های انتخاب پذیری ترکیبی (اشکال مختلف منحنی-
های یک نمایی و منحنی دو نمایی بی نرمال) در بازه

] [ DOR: 20.1001.1.10261354.1397.27.1.10.4
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ماهی سرخو معمولی

] [ DOI: 10.22092/ISFJ.2018.116310

یکی از علل این اختالف ها را می توان در عمق استقرار
این گونه در فصول تخم ریزی و سایر فصول دانست .بطوری
که تحقیقات گذشته نشان دهنده اختالف در عمق استقرار
ماهی های ماده و نر در فصل تخم ریزی است ( Fitzhugh,
 .)1993حسینی ( )1382با بررسی تورهای گوشگیر ماهی
گیدر با اندازهی چشمهی  170 ،197 ،215 ،145و 237
میلیمتر در دو گروه سطحی و عمقی به این نتیجه رسید که
مناسبترین اندازه چشمه برای این گونه چشمهی  215میلی-
متری است ،زیرا در این چشمه  96درصد ماهیان گوشگیر
شدند.
در این تحقیق  46/88درصد ماهیان سرخو از محل حداکثر
ارتفاع بدن 35/15 ،درصد از محل دور برانش و  20/95درصد
از محل دور چشم به دام افتادند .پس از رسم نمودار فراوانی و
منحنی انتخابپذیری مشاهده شد که این دو نمودار با هم
تطابق نداشته و بخشی از نمونههای صید شده در زیر منحنی
انتخابپذیری قرار نگرفتند Ozekinci .در سال  2003بیان
کرد که شکل منحنی انتخابپذیری بستگی زیادی به تفاوت
بین محیط بدن ماهی و محیط چشمه دارد .وی بیان کرد که
اگر این تفاوت اندک باشد ،منحنی انتخابپذیری باریکتر بوده
و اگر تفاوت زیاد باشد منحنی سطح گستردهتری از نمودار
فراوانی را بخود اختصاص خواهد داد .در تحقیق انجام شده از

شکل  :7فراوانی طول بر اساس حالت صید ماهی در رابطه با
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شکل  :6منحنی انتخاب پذیری تور گوشگیر  17سانتی متر
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Investigating the selectivity of gillnet used for catching the Crimson snapper (Lutjanus johni
Bloch, 1792) by length-girth relationships in the coastal waters of Bandar Abbas
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Abstract
Crimson snapper (Lutjanus johni Bloch, 1792) is the most important commercial species in the
Persian Gulf and the Oman Sea. This species is caught by gillnets in the coastal waters of Bandar
Abbas. In the present study, the gillnet with 17 cm stretched mesh size (knot to knot) is used for
investigating the selectivity of gillnet used for catching the crimson snapper by length-girth
relationships in the coastal waters of Bandar Abbas. Sampling was performed in May and July
2017. The total numbers of 1107 specimens were caught after 210 times of gillnetting. The weight,
total standard length and girth of 4 points of body (locations of eyes, operculum, beginning of the
dorsal fin and maximum girth) were measured for all specimens. Regression of length-girth, lengthweight and selectivity curve were drawn based the data. Results showed that the total length was
increased by increasing the body girth and weight of fish. Based on the body girth of two points
including branch girth and maximum body girth, the selectivity of gillnet ranged from 62 to 76 cm
in which the optimum length was 69 cm that is higher than Lm50. Therefore, it can be concluded that
gillnet with 17 cm mesh size is suitable for catching crimson snapper.
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