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 ماهی مرکب ببریبررسی تولیدات صیادی، فراوانی طولی و فاکتور وضعیت 

(1831Sepia pharaonis Ehrenberg, ) وسیله گرگور صید شده به 

 شمال خلیج فارس، های استان بوشهردر آب
 

 

 

 

 ایران ،شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان گروه: *رضا بدلی 

 ایران ،گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان: سیدیوسف پیغمبری 

 ایرانگنبد کاووس، ، دانشگاه گنبد کاووسطبیعیگروه شیالت، دانشکده علوم کشاورزی و منابع  :هادی رئیسی ، 

 سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور،، بوشهر یگویپژوهشکده م :محمدجواد شعبانی

 ، ایرانبوشهر

 1397 تیرتاریخ پذیرش:            1397 فروردینتاریخ دریافت: 

 چکیده

وسیله گرگور برداری و تعیین برخی از فاکتورهای زیستی ماهی مرکب ببری صید شده بهاین مطالعه با هدف برآورد میزان بهره 

آوری صورت پذیرفت. میزان ساحل 1395اسفند  27 تا  1از تاریخ  هاآوری دادهفارس( انجام شد. فرآیند جمعدر استان بوشهر )شمال خلیج

تن و   833/354ترتیب برابر با ساله، به 12ببری صید شده توسط گرگورها در استان بوشهر، در یک بازه زمانی و محصول ماهی مرکب 

سنجی نمونه زیست 300های مرکب ببری صید شده )کیلوگرم بر کیلومترمربع در سال برآورد گردید. دامنه طولی و وزنی ماهی 260/162

های آماری گرم بود. بررسی 300-4200( 1870±61/791متر )طول جبه( و )سانتی 13-36( 62/24±59/4ترتیب )شده( به

Randomization Test وKolmogorov–Smirnov Z Test  Two Independent Samples داری را در مقایسه های معنیتفاوت

و نوع شناور نمایان ساختند وری گرگورها وری گرگورها، زمان غوطهفراوانی طولی آبزی در شرایط متفاوت صید نظیر عمق غوطه

(001/0p= میانگین فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری .)های مرکب ببری دست آمد که بیانگر شرایط مطلوب زیست ماهیهب 25/1

داری را تنها در مقایسه فاکتور وضعیت تفاوت معنی Independent Samples T Testباشد. آنالیز آماری وسیله گرگور میصید شده به

زمانی فصل صید و پوشانی و هم(. نتایج نشان داد که با توجه به هم=001/0pها متفاوت نمایان ساخت )وری گرگورهای غوطهزمان در

وسیله گرگور مثل ماهی مرکب ببری در استان بوشهر و براساس دامنه فراوانی طولی و وزنی ماهی مرکب ببری صید شده بهفصل تولید

 عنوان یک شیوه انتخابی برای صید ماهی مرکب نام برد.رگور بهتوان از شیوه صید گمی

  ، بوشهررکب ببری، گرگور، صید، فراوانی طولیماهی م کلمات کلیدی:

 rezabadali407@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
و  Teuthida ،Sepiida ،Octopotdaسرپایان با چهار راسته        

Nautida شوندمی محسوب جهان در آبزیان در زمره ذخایر با ارزش، 

شرق آسیا عنوان مثال سرپایان در صید تجاری جنوب و جنوببه

(. براساس آمار صید 1998و همکاران، Gabr ) ای دارندجایگاه ویژه

های ماهی یا پایان)ده Sepiida راسته (FAO) جهانی خواروبار سازمان

، Sepiidae ،Sepiolidae ،Sepiadariidaeمرکب( با پنج خانواده 

Idiosepiidae  وSpirulidae  پس از راستهTeuthida  جایگاه دوم

باشد. می Sepiidaeترین خانواده آن را در اختیار دارد که مهم

های صید و گونه عمده در فعالیت 55خانواده مذکور بیش از 

مرکب  ماهی هایگونه میان از (.Jerep  ،2005و Roper) دارد صیادی

در ایران شناسایی  Sepiellaو  Sepiaگونه از دو جنس  8تاکنون 

 یدص هایادوات و روش(. 2006و همکاران،  Valinassabاند )شده

 برخوردار است. انواع ترال، ییمرکب در جهان از تنوع باال یماه

نت ترامل ین،سایگ، پرسمانند ج ها، اقسام قالبهاقفس ها وتله

مرکب  یماه یجهان یدهمه در ص یساحل یکشش هایتور یو حت

(. ماهی مرکب ببری از Jerep  ،2005و Roper) هستند یمسه

نسب باشد )ولیگونه غالب سرپایان در ایران می Sepiidaeخانواده 

 شیرو ترینمهم فارسخلیج ایرانی هایبدرآو  (1379و همکاران، 

 رگرگو با صیدروش د، شومی دهستفاا مرکب صید ماهی ایبر که

گونه (. این 1394)شعبانی و همکاران،  باشدمی سیمی( یها)قفس

های ترین گونههمراه ماهی مرکب معمولی جزو شناخته شدهبه

تجاری ماهی مرکب در دنیا هستند که یکی از دالیل آن پراکنش 

از  یکی یمرکب ببر یماهباشد. جغرافیایی وسیع این دو گونه می

پراکنش  (،1998و همکاران،  Gabr) است یتجار دیص یهاگونه

 هاییماه دیو گونه غالب ص باشدمی قایاز ژاپن تا شرق آفرآن 

 لند،یتا جیآندامان، خل یایعمان، در یایدر فارس، جیمرکب در خل

و همکاران،  Andersonاست ) نیچ یجنوب امتداد ساحل و نیپیلیف

ماهی مرکب ببری در سطح جهانی  توجه به اهمیت گونه با .(2010

گونه که از دیدگاه شیالتی و با توجه به منطقه اصلی پراکنش این 

باشد، تاکنون در زمینه های متصل به آن میاقیانوس هند و دریا

این آبزی  ذخایر و ارزیابی جمعیت پویایی شناسی،زیست شناسی،بوم

 (، بلوغ، باروری، تولیدمثل1391تعیین سن )ثریا و همکاران،  نظیر

(Gabr هم1998 همکاران، و ،)( 1389 ،همکاران آوری )خدادادی و

( آبزی مورد 2010و همکاران،  Anderson) و حتی تبارشناختی

محققین ساکن  ویژهبه سوی محققین از قبولی مطالعات قابل بررسی،

تحقیقات بر پایه فراوانی طولی  غالب گرفته است. صورت این مناطق

گیری از مقادیر آن در تخمین معادله رشد و وزنی آبزی و بهره

نهایت استفاده از این مفاهیم  و در (Von Bertalanffy) برتاالنفیون

 اند در معادالت ارزیابی ذخایر و پویایی جمعیت صورت گرفته

(Al-kharusi  ،2014و همکاران.) آمده در مناطق  دستاما نتایج به

آوری از شیوه صید ترال برای جمع مختلف، متفاوت بوده و غالباً

( 1379نسب و همکاران )ولی مطالعه در است. شده استفاده اطالعات

اختالف  شناسینظر فاکتورهای ریخت که از شد گیرینتیجه چنین

 )خلیج فارس( مرکب دو منطقه بوشهر هایمیان ماهی یدارمعنی

که با توجه به این دارد.وجود  )دریای عمان( بلوچستانوسیستان و

 ادوات صید گرگور ابزار اختصاصی صید این آبزی در منطقه خلیج

آوری و صید ماهی ساحل کمبود اطالعات در زمینه ،باشدفارس می

چنین برخی خصوصیات اساسی وسیله گرگور و هممرکب ببری به

دام افتاده در گرگور های مرکب ببری بهنظیر فراوانی طولی ماهی

شود. بنابراین این مطالعه با هدف برآورد میزان مشاهده می

طولی، وزنی و فاکتور وضعیت ماهی آوری، محصول، فراوانی ساحل

وسیله گرگور در استان بوشهر )در شمال مرکب ببری صید شده به

 خلیج فارس( انجام شد.

 

 هاشمواد و رو
باتوجه به مرسوم  ها:داده مطالعه و گردآوری مورد منطقه        

وسیله گرگور در استان بوشهر )ولی بودن صید ماهی مرکب به

این استان در شمال خلیج فارس جهت مشاهده و  ،(1381نسب، 

 یمههر گرگور به شکل ن(. 1ها انتخاب شد )شکل آوری نمونهجمع

 یچهدر یک یو دارا یزهگالوان جنس از یمیبا بافته س یکرو یا یضویب

مشخصات فنی  .باشدیم)در بدنه گرگور(  به شکل مخروط ناقص

 صورت زیر بود:گرگور به

مقطع:  سطح ،متریسانت 5/3-4 سیمی(: چشمه) گرگورچشمه  اندازه

 دهانه اندازه ،متریسانت 87-92 گرگور: ارتفاع ،متریسانت 150

اندازه دهانه داخلی گرگور: ، متریسانت 70-79گرگور:  خارجی

 متریسانت 36-35

 در استان بوشهرگرگور  وسیلهمرکب به صید مجاز ماهی فصل       

 1برداری از بود. نمونه 1396فروردین  30تا  1395اسفند  1از 

میزان اطالعات مربوط به پذیرفت. صورت 1395 اسفند 27تا  اسفند

از  1396-1395آوری ماهی مرکب ببری طی فصل صید ساحل

وسیله گرگور در های فعال در زمینه صید ماهی مرکب بهاسکله

ها جهت ظور گردآوری نمونهمندست آمد. اما بهاستان بوشهر به

سنجی ماهی مرکب ببری سه اسکله فعال در صید گرگور زیست

شغاب و  -های بندرگاه، جاللیماهی مرکب در بندر بوشهر به نام

ماهی مرکب  300مجموع در (.1 )جدول شدند انتخاب جفره ماهینی
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آوری قایق( جمع 10لنج و  10شناور صید گرگور ) 20ببری  از 

ها ثبت گردید. از سنجی شدند که طول جبه و وزن آنو زیست

ماهی مرکب ببری انتخاب شده  10و  20ترتیب هر لنج و قایق به

سنجی مورد (. ابزار زیست2و مورد بررسی قرار گرفت )شکل 

 001/0کش فلزی با دقت استفاده در این مطالعه یک عدد خط

کیلوگرم  1/0ای با دقت متر و یک عدد ترازوی آویزانی عقربه

ن متر و زما 10-40ها بین اعماق پراکنش عمودی گرگور بودند.

روز بود. به جهت مقایسه مطلوب و  2-14ها بین وری آنغوطه

 مواردیدر راستای پراکندگی و تکرار مناسب نمونه ها درخصوص 

اعماق به دو  ،وری و حتی نوع شناورزمان غوطهعمق و  از قبیل

وری به دو گروه مدت زمان غوطهمتر،  25-40و  10-25گروه 

 روز و شناور ها به دو گروه لنج و قایق تقسیم شدند. 8-14و  8-2
  

  
 برداریدام افتاده در آن در مدت نمونه( به2( و ماهی مرکب ببری )1گرگور ): قفس سیمی 2شکل

سه اسکله فعال صید گرگور ماهی مرکب و تعداد  :1 جدول

 ها نمونه برداری شدشناورهایی که از آن

( بیانگر عدم فعالیت آن نوع شناور در اسکله مورد نظر جهت 0عدد صفر ) *

 باشد.صید گرگور می
 

منظور برآورد محصول ماهی مرکب ببری به :هاآنالیز داده       

جهت صید گرگور در استان بوشهر )ذخیره افراد جوانی که در 

برداری توسط گرگورها باشند و مورد بهرهمحدوده صید گرگور می

 Luchavezاند( از فرمول برآورد محصول در مطالعات قرار نگرفته

 ( استفاده شد:1996و همکاران ) Amar( و 1984و همکاران )

𝑌 =
𝐶𝐷

𝑑𝐴
 

تعداد روزهای  D)کیلوگرم(،  شده کل میزان صید ثبت Cکه در آن 

ای مساحت منطقه Aو  برداریتعداد روزهای نمونه d صید در سال،

باشند. جهت برداری قرار گرفته )کیلومتر مربع( میکه مورد بهره

افزار های بیسیمتریک و نرمآوردن مساحت منطقه از نقشه دستبه

Google Earth Pro  استفاده شد. 1.3.7نسخه 

طبقات طولی و وزنی ماهی مرکب  بندیتعیین و دسته جهت       

( استفاده شد. دقت ابزار زیست 1926) Sturgesببری از فرمول 

گیری وزن متر و برای اندازه 001/0گیری طول سنجی برای اندازه

 کیلوگرم بودند. 1/0

 
𝑅 = (𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛) + 1 
𝐶 =

𝑅

𝐾
 

 : دامنه تغییراتR ، ها: تعداد نمونهn ، : تعداد طبقاتK که در آن، 

 : طول طبقات.C و 

 
های بوشهر )شمال منطقه مورد مطالعه در آبنقشه  :1شکل

 خلیج فارس(

 شناور
 اسکله

 جفره ماهینی شغاب -جاللی  بندرگاه

 5 5 0* لنج

 5 0 5 قایق
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شده در  مرکب ببری صید ماهیجهت مقایسه فراوانی طولی        

از آنالیز  متفاوت هایوری و شناورهای غوطهزمان وری،اعماق غوطه
Kolmogorov–Smirnov Z Test Two Independent Samples 

چنین برای مقایسه استفاده گردید. هم 20نسخه  SPSS افزارنرم در

با  ها،ها و قایقفراوانی طولی ماهی مرکب ببری صید شده در لنج

 ریزی کامالً توجه به این که دو مقوله از جهت محدوده گرگور

تر نتایج، نیز متفاوت و قابل تفکیک هستند و به جهت تایید بیش

افزار طریق نرم استفاده شد. این آزمون از Randomization Testاز 

Excel  ها از جهتی که صورت پذیرفت. این آزمون 2013نسخه

در این مطالعه فاقد توزیع نظیر توزیع نرمال طولی  فراوانی هایداده

وضعیت  فاکتور آوردن دستبه جهت گرفتند. قرار استفاده مورد بودند،

، Htun-Han)ماهی مرکب ببری از فرمول فاکتور وضعیت فولتون 

𝐾                                 استفاده گردید:( 1978 = 100
𝑤

𝑚𝑙3
 

 mlوزن کل بدن به گرم،  wفاکتور وضعیت فولتون،  Kکه در آن 

جهت محصور کردن  100متر و مقدار عددی طول جبه به سانتی

K  باشد. اگر می 1و  0در بازه عددیK   باشد 3/0و  2/0بین ،

شد باشد، شرایط ر 5/0تا  3/0اگر  ،شرایط رشد آبزی ضعیف بوده

ی رایط رشد آبزباشد، ش 5/0تر از آبزی متوسط بوده و اگر بیش

جهت مقایسه فاکتور وضعیت  (.Froese ،2006خوب بوده است )

 وریهای غوطهزمان اعماق، ببری در مرکب ماهی دست آمده برایبه

ز اها و شناورهای متفاوت، با توجه به نرمال بودن توزیع داده

Independent Samples T Test افزار در نرمSPSS  20نسخه 

 استفاده گردید.

 

   نتایج

 صید و صیادی -        

وسیله ببری به مرکب آوری ماهیساحل میزان آوری:ساحل میزان

 1395-1396 صید فصل استان بوشهر در گرگور در های صیدشناور

 ،تن بود. شناورهایی که در امر صید مشارکت داشتند 337برابر با 

 237قایق بودند. در این میان بندر بوشهر با  1487لنج و  568

شغاب -تن(، جاللی 213) ماهینی اسکله جفره 3آوری از تن ساحل

(. 3ترین سهم را دارا بود )شکل تن( بیش 2تن( و بندرگاه ) 22)

وسیله به شده صید ببری مرکب آوری ماهیمیانگین ساحل چنینهم

ساله طی فصول صید  12در یک بازه ها در استان بوشهر گرگور

تن بود  833/354رقمی برابر با 1395-1396تا  1385-1384

 (.4)شکل

محصول ماهی مرکب ببری استان بوشهر از  تخمین محصول:

 بر کیلوگرم 260/162 ،(1984) همکاران و Luchavez فرمول

میانگین میزان صید  Cکیلومترمربع در سال برآورد شد. که در آن 

 1385-1396های وسیله گرگور طی سالماهی مرکب ببری به

که ماهی  سال از روزهایی تعداد میانگین D کیلوگرم(،17/355189)

های سال است طی شده گرگور مشاهده ترکیب صید مرکب ببری در

روزهای مجاز صید طی  تعداد میانگین d روز(، 275) 1396-1385

ای که صیادان مساحت منطقه A و روز( 62) 1385-1396 هایسال

متری  10-40)محدوده اعماق  اندبوده گرگور مشغول آن به صید در

 باشند.کیلومتر مربع( می  29/9709های استان بوشهر( )آب

های مرکب صید شده دامنه طولی ماهی فراوانی طولی: -      

 300-4200وزنی بین متر )طول جبه( و دامنه سانتی 13-36 بین

های مرکب (. میانگین و انحراف معیار طول ماهی5گرم بود )شکل 

و میانگین انحراف  جبه( )طول مترسانتی 62/24±59/4صید شده 

 (.2گرم بود )جدول  1870±61/791 هامعیار وزن آن

 

 

 
آوری ماهی مرکب ببری استان بوشهر در فصل میزان ساحل :3شکل

 بوشهر( استان شیالت کل اداره )منبع: گرگور وسیلهبه 1395-1396 صید

 
آوری ماهی مرکب ببری در استان روند تغییرات میزان ساحل :4شکل

 تان بوشهر(اس شیالت کل اداره )منبع: 1385-1396 هایسال طی بوشهر
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رکب ببری در شرایط متفاوت صید آنآمار توصیفی مربوط به طول و وزن ماهی م :2جدول  

وسیله گرگور فراوانی طولی ماهی مرکب ببری صید شده به       

  Two Independent Samples Kolmogorov-Smirnov از استفاده با

Z Test وری وری، زمان غوطهبر مبنای هر سه پارامتر عمق غوطه

، =001/0pرا نشان داد )داری شناورهای متفاوت، اختالف معنی و

نیز نتایج مقایسه فراوانی  Randomization Test چنینهم (.6 شکل

ها را تأیید ها و قایقطولی ماهی مرکب ببری صید شده در لنج

داری در تکرار بررسی شد و اختالف معنی 1000ها با کرد. نمونه

 مشاهده شد. 002/0سطح 
   

 

 

 

 
وری های متفاوت غوطهوری گرگورها، )ب( زمان)الف( اعماق متفاوت غوطهمقایسه فراوانی طولی ماهی مرکب ببری در  :6شکل

 گرگورها و )ج( شناورهای متفاوت صید گرگور

 شرایط متفاوت صید ماهی مرکب ببری
متر()سانتی طول جبه  )گرم( وزن بدن   

و انحراف معیار میانگین تعداد و انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه   بیشینه کمینه 

هاکل نمونه  300 59/4 ± 62/24  13 36 61/791 ±1870 300 4200 

متر 10-25عمق   110 67/4 ± 31/25  16 34 09/769±36/1936  600 3900 

متر 25-40عمق   190 53/4 ± 22/24  13 36 86/803 ± 57/1831  200 4200 

وریروز غوطه 8-2  120 48/4 ± 49/25  15 35 85/816 ± 33/1888  200 4200 

وریروز غوطه 14-8  180 60/4 ± 05/24  13 36 39/776 ± 77/1857  500 3600 

هالنج  200 50/4 ± 13/24  13 36 23/800 ±1785 200 4200 

هاقایق  100 66/4 ± 61/25  16 34 41/749 ±2040 600 3900 

   

 

 

 
 مرکب ماهیوسیله گرگور در فصل صید )الف( توزیع فراوانی طولی و )ب( وزنی ماهی مرکب ببری صید شده به :5شکل
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مرکب ببری در فصل  ماهی فاکتور وضعیت فاکتور وضعیت:       

وسیله گرگور )در بندر بوشهر( در اعماق، زمان ماهی مرکب به صید

(. 3وری و حتی شناورهای متفاوت تخمین زده شد )جدولغوطه

وسیله مرکب ببری صید شده به هایمیانگین فاکتور وضعیت ماهی

تر بوده و بیش 25/1>5/0دست آمد. مقدار به 25/1±42/0گرگور 

باشد. رای مطلوب دانستن آن میاز دو برابر مقدار مورد نیاز ب

 10-25تر از اعماق متر بیش 25-40فاکتور وضعیت در اعماق 

روز  2-8تر از وری بیشروز غوطه 8-14(، در 23/1<28/1متر )

( 22/1<27/1) هاقایق از تربیش هالنج در و (13/1<34/1) وریغوطه

 (.3بود )جدول 
 

 هاآمار توصیفی و مقادیر فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری در شرایط متفاوت صید آن :3جدول

 شرایط صید ماهی مرکب ببری
  فاکتور وضعیت فولتون 

 وضعیت بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین تعداد

 بسیار خوب 20/3 18/0 42/0± 25/1 300 هامجموع نمونه

  20/3 35/0 48/0± 23/1 110 متر 10-25عمق 

 متر 10-25بهتر از  92/2 18/0 44/0± 28/1 190 متر 25-40عمق 

  22/2 18/0 37/0± 13/1 120 وریروز غوطه 8-2

 روز 8-14بهتر از  20/3 49/0 43/0± 34/1* 180 وریروز غوطه 14-8

  22/2 65/0 34/0± 22/1 100 هاقایق

 قایق هابهتر از  20/3 18/0 45/0± 27/1 200 هالنج
 وریروز غوطه 8-14و  2-8عیت بین دار فاکتور وضدهنده تفاوت معنی)*( نشان

 
 

وسیله گرگور فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری صید شده به       

تنها بر مبنای زمان  Independent Samples T Testبا استفاده از 

( اما بر مبنای =001/0p) داری را نشان دادمعنی اختالف وریغوطه

داری را نشان های متفاوت اختالف معنیوری و شناورعمق غوطه

 نداد.

 

   بحث

آوری ماهی مرکب ببری در استان بوشهر به میزان ساحل       

واسطه شناورهای صید گرگور )لنج و قایق( طی سالیان اخیر روند 

سینوسی خود را نشان داده است صورت نوسانات نزولی داشته و به

(. با توجه به نوسانات میزان 4( )شکل1394)شعبانی و همکاران، 

آوری ساالنه ماهی مرکب ببری و مهاجرت ساالنه آبزی به ساحل

مثل، در سواحل استان بوشهر )شمال خلیج فارس( جهت تولید

سال اخیر استفاده شد.  12برآورد محصول از اطالعات مربوط به 

وسیله گرگور ه طولی و وزنی ماهی مرکب ببری صید شده بهدامن

علت وجود یک دریچه ورودی در بدنه گرگور محدود بود. چراکه به

تری در که دارای قطر محدود در ورودی خارجی و قطر محدود

وسیله آن در های مرکب صید شده بهماهی ،ورودی داخلی است

های مرکب ماهییک دامنه محدود طولی و وزنی قرار دارند. 

ها از قطر ورودی داخلی گرگور ای که اندازه دور بدن آنببری

های مرکب با اندازه توانند وارد آن شوند و ماهیتر باشد نمیبزرگ

توانند از دهانه گرگور خارج شوند. دور بدن بسیار کوچک هم می

فاکتور وضعیت فولتون محاسبه شده برای ماهی مرکب ببری صید 

آل زیستی آبزی گور در این مطالعه بیانگر شرایط ایدهشده در گر

با توجه به انتظاری بودن ادوات  باشد.در منطقه مورد مطالعه می

(، کوتاه عمر بودن ماهی 1389صید گرگور )شعبانی و همکاران، 

( 1389خدادادی و همکاران،  ؛1391)ثریا و همکاران،  ببری مرکب

محدوده صید گرگور در های مرکب ببری به و مهاجرت ماهی

، (1394ریزی )شعبانی و همکاران، هایی از سال جهت تخمماه

آوری تا حد زیادی وابسته به توانایی بازسازی میزان ساحل بنابراین

های مرکب ببری است. این جمعیت در هر کوهورت از ماهی

کند واقعیت تا حدودی نوسانات میزان ساحل آوری را توجیه می

های مرکب ببری موجود در ماهی (.1394 ،کاران)شعبانی و هم

 ،(4اند )جدول با ادوات صید ترال صید شده سایر مطالعات غالباً

تر است )صالحی ها از گرگور گستردهدامنه طول و وزن آن بنابراین

(. از دالیل آن 2014و همکاران،  Al-kharusi؛ 1394و همکاران، 

صید ماهی مرکب به توان به محدودیت شدید زمانی برای می

چنین ساختار و ( و هم1394شیوه گرگور )شعبانی و همکاران، 

ابعاد بسیار متفاوت گرگور در مقایسه با تور ترال اشاره کرد 

 (.1389)شعبانی و همکاران، 

نمونه یعنی  239نمونه  300در بررسی حاضر و از میان        

به مطالعات درصد به بلوغ کامل رسیده بودند. با توجه  66/79

Gabr ( ماهی1998و همکاران ) های مرکب ببری ماده
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متر به میلی 61متر و نرها در طول جبه میلی 122در طول جبه 

ها در طول جبه چنین طبق مطالعات آنرسند. همبلوغ اولیه می

طور قطع هر دو جنس نر و ماده ماهی مرکب متر بهمیلی 210

ترین اسپرم و تخمک و رسیدهاند که ببری به بلوغ کامل رسیده

ترین لقاح صورت ترین درصد حمل اسپرم و در نتیجه بیشبیش

گیرد که برای حفظ ذخایر ماهی مرکب ببری بسیار مفید می

جا که فصل صید ماهی مرکب در استان بوشهر )از از آن .است

ریزی و زادوولد اوایل اسفند تا اواخر فروردین( مقارن با فصل تخم

خدادادی  ؛1394 ،در این استان بوده )شعبانی و همکاران گونه این

 Gabrها )چنین با درنظر داشتن بلوغ نمونه( هم1389 ،همکاران و

( و با توجه به مقادیر حداقلی و حداکثری طول 1998 ،و همکاران

توان از می ،وسیله گرگورو وزن ماهی مرکب ببری صید شده به

ه انتخابی برای صید ماهی عنوان یک شیوشیوه صید گرگور به

 مرکب نام برد.

 

 دامنه طولی و وزنی ماهی مرکب ببری در مطالعات سایر محققین :4جدول

 تشکر و قدردانی
علوم های مادی و معنوی دانشگاه و سپاس از کمک با احترام       

گرگان و همکاری پژوهشکده میگو کشور  طبیعیکشاورزی و منابع

بوشهر که  چنین ادارات شیالت استان و شهرستاندر بوشهر و هم

چنین بدین نهایت همکاری را داشتند. همطی مدت انجام تحقیق 

پور، بختیاری، ماهینی، تنگستانی، وسیله از آقایان جمالی، ناظری

کامی، پاپری، احمدی، همتی و ایزدپرست به زاده، شادبنیاد، قاسم

 آید.عمل میجهت همکاری ایشان تقدیر و تشکر به
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