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 دهیچک

 Ariusخالدار ) ماهیگربه یعنی ،دو گونه از آبزیان دورریز (50mLپارامتر طول در بلوغ )ابزار مشتا و در این مطالعه میزان صید دورریز 

maculatusو گربه )( ماهی خاکیPlicofollis dussumieri )به مدت  1393در شهر بندرعباس از آذر سال برداری نمونه. برآورد شد
گیری از روش حدّاقل با بهره، Biswas(1993 ) ها به روش جهت محاسبه طول در بلوغ، پس از تعیین بلوغ نمونه .صورت پذیرفتیکسال 
درصد از وزن و  23/65شد.  عملKing (2007 )و به روش  2013نسخه  Excelموجود در محیط  Data Analysis Solverدر  مربعات

ها در درصد از تعداد آن 07/25درصد از وزن و  77/34بندی شده و تنها د شده در چارچوب صید دورریز طبقهدرصد از تعداد آبزیان صی 93/74
ها درصد آن 50/51سانتی متر برآورد شد که  2/28ماهی خالدار دست آمده مقدار طول در بلوغ گربه. طبق نتایج بهزمره صید تجاری قرار گرفتند

 ها زیر اندازه بلوغ بودند.درصد آن 3/62سانتی متر برآورد شد که  32ماهی خاکی همچنین مقدار طول در بلوغ برای گربهزیر اندازه بلوغ بودند. 
صورت نابالغ؛ تهدیدی برای ذخایر از این آبزیان به برخیابزار مشتا با تنوع باالی آبزیان به دام افتاده و صید که  داد انمطالعه نش نیا جینتا

 باشد.های ایرانی خلیج فارس میدر استان هرمزگان و محدوده آب شیالتی

 کیبه ماهی خالدار، گربه ماهی خاگر صید دورریز، ،طول در بلوغ، مشتا کلیدی: واژگان
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 مقدمه. 1

 ابزارهایزمره  در (Trapsهای صیادی )تلهتعبیر کلی، در 
بوده و تحت عنوان ابزار ساکنی  (Passive gears) صید انتظاری

طوری که پس از کنند؛ بهشوند که آبزیان را گمراه میتعریف می
جذب شدن به داخل محوطه تله دیگر قادر به یافتن راه خروج 

 ,Paighambari and Eighani) افتنددام میبه و بنابرایننبوده 

یا همان  بندی سازمان خواربار جهانی تقسیم سبراسا. (2018
 Food and Agriculture Organization) سازمان جهانی فائو

of the United Nations (FAO)ای هستند که ها مجموعه( تله
 Stationaryهای استخری ثابت )(، تلهPotsها )انواع قفس

uncovered pound netsتله ،)( های مخروطیFyke netsتل ،)ه-
 ,Barriers, fencesهای حصاری )(، تلهStow netsهای ردیفی )

weirs, corrals, etc.)تله ،( های هواییAerial traps و سایر )
درواقع (. FAO, 2018) شوند( را شامل میTraps neiها )تله

 داشتهقرار  یحصار هایمشتا در زمره تله دیابزار ص ف،یطبق تعار
(Nédélec and Prado,1990; FAO, 2012; FAO, 

 Nédélec and) شودنامیده می weirو به التین ( 2018

Prado,1990; Al-Abdulrazzak and Pauly, 2013 .)
نرم  یبسترها یجزر و مدّ نیب یفارس در نواح جیابزار در خل نیا

 به محدود هاآن دیصفرآیند  گرفته وو سخت مورد استفاده قرار 
 (Demersal/Benthic) ایر درو بست (Littoral) ساحلی منطقه
 (.FAO, 2012است )

تنها در  رانی)مشتا( در ا یروش صید سنت نیدر حال حاضر ا
 ,Al-Abdulrazzak and Pauly) استان هرمزگان رواج دارد

در ساحل کار گذاشته شده و با  ییهاروش چوب نی. در ا(2013
وارد آن  انیکه هنگام مد آبز شود،یم جادیا یاستفاده از تور حصار

 ادانیشده و با پایین رفتن آب )جزر(، آبزیان داخل آن به وسیله ص
 تی(. فعالPaighambari et al., 2015) شوندیم دصی یمحل

بازه  کی تا اسفند بوده )البته عمدتاً ریت هایماه نیمشتا ب ادانیص
. قابل باشدیمشتاها در زمستان م دیماهه( و اوج فصل ص 8 یزمان

مشتا  دیفعال در ص ادانیتعداد ص 1389ر سال ذکر است که د
از مجموع  1390در سال  نی. همچندینفر برآورد گرد 1288

 Iranian Fisheriesشده در کشور ) دیص یتن آبز 449728

Organization (IFO), 2013 1/0تن ) 494(، تنها بالغ بر 
طبق  (.FAO, 2012درصد( به روش مشتا برداشت شده بود )

های خواربار جهانی آبزیانی از خانوادهآمار سازمان 
Synodontidae ،Nemipteridae ،Haemulidae ،

Serranidae ،Lutjanidae ،Platycephalidae ،
Cynoglossidae ،Psettodidae ،Soleidae ،Mugilidae 
-ن گونهعنوا(؛ بهBrachyura) Brachiuraبه همراه زیر راسته 

 (.FAO, 2012شوند )یهای هدف صید مشتا در ایران شناخته م

( به زبان Hadrahر صید مشتا یا همان حدره )ااستفاده از ابز
-Alعربی، در ایران و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس )

Abdulrazzak and Pauly, 2013( از قرن نوزدهم )Al-

Baz et al., 2007 مرسوم بوده است. با در نظر داشتن این )
حدود در خصوص صید به این قدمت تاریخی تاکنون مطالعاتی م

 Al-Baz et) های خلیج فارس صورت گرفته استروش در آب

al., 2007; Al-Baz et al., 2013; Mahin et al., 2014; 

Chamanara et al., 2018 .)ترین ترین و بدیعیکی از جامع
 Al-Abdulrazzak andمطالعات در این حوزه مربوط به

Pauly (2013می )ای ا توجه به تصاویر ماهوارهها بباشد. آن
وضعیت صید کشورهای حاشیه خلیج فارس به روش مشتا را  از 

ها از میان ارزیابی کردند. طبق مطالعه آن 2005-2010سال 
 37درصد مربوط به بحرین،  50مشتا ثبت شده در تصاویر،  1656

و بقیه مربوط به  درصد مربوط به کویت 5درصد مربوط به ایران و 
ترتیب عالوه بزرگترین ابعاد مشتاها به. بهندبود شورهاسایر ک

غالب این مربوط به امارات متحده عربی، ایران و قطر بود. 
گر اند؛ که خود بیانتحقیقات در یکی دو دهه اخیر صورت پذیرفته

باشد. اهمیت مطالعه در تر در این زمینه میضرورت مطالعه گسترده
ای ها و تنوع گونهار زیادی از گونهبا وجود شناسایی شم زمینهاین 

-Asadi and Akbari, 1998; Al) باالی این ابزار صید

Abdulrazzak and Pauly, 2013 )گردد.بیشتر می 

های حصاری موجود در جهان مشتاها نیز همانند سایر تله
دارای پتانسیل تأثیرگذاری منفی باالیی بر ذخایر هستند؛ به دلیل 

حجم عظیمی از آبزیان نابالغ، غیرتجاری و این که این ابزار 
(. FAO, 2018کند )هدف )صید ضمنی و دورریز( را صید میغیر

های های موجود در خلیج فارس برای تولیدمثل به آباکثر گونه
 ,Paighambari and Daliriکنند )ساحلی مهاجرت می

های (. با توجه به اینکه صید به وسیله مشتا نیز در آب2012
شود و این نواحی جزء مناطق نوزادگاهی به شمار ی انجام میساحل
شود که این روش با صید ماهیان نابالغ بینی میآیند؛ پیشمی

علت به های دورریز اغلب. گونهتهدیدی برای ذخایر آبزیان باشد
داشتن اندازه کوچک ارزش اقتصادی ناچیزی دارند؛ اما در چرخه 

 ,.Valinasab et alکنند )یزیستی دریاها نقش مهمی ایفا م

2006.)  

آبزیان، با صید  های حصاری بر ذخایراثر تخریبی تله در واقع
انکار ان صید دورریز و نابالغ غیر قابل تحت عنو این آبزیاناغلب 
   ها در از این نوع تله ای شاخص . ابزار صید مشتا نمونهاست
های خلیج سایر کشورجمهوری اسالمی ایران و  سرزمینی هایآب

 که مطالعات محدودی در خصوص اثرات مخرب آن استفارس 
در این مطالعه عالوه بر بررسی بنابراین  صورت پذیرفته است.

 میزان صید دورریز نسبت به کل میزان صید ابزار مشتا، پارامتر
دورریز نیز مورد  آبزیاناز  دو گونه (50mL) طول در بلوغ جنسی
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تواند میطول در بلوغ  برآورد حقیقتمحاسبه قرار گرفت. زیرا در 
که چرا  های حاضر در ترکیب صید کمک کند؛به حفظ ذخایر گونه

ریزی آبزی )به صورت میانگین( در آن طول حداقل یکبار تخم
طول  مقادیرهمچنین . (Mehanna et al., 2014کرده است )

صحیح تحت عنوان مقیاسی راهبردی در راستای هدایت  در بلوغ
( )برای مقادیر متفاوتی از طول در صیدادی رگ و میر صیّمیزان م

 (.Hoggarth et al., 2005باشد )مطرح می

 

 هامواد و روش. 2

در نواحی  استان هرمزگان تراکم عمده مشتاهای
باشد. منطقه مورد مطالعه بندرعباس، جزیره قشم و بندر خمیر می

برداری از هعملیات نمون .دادسواحل بندرعباس را پوشش مشتاهای 
آبزیان صیدشده اعم از . انجام شدبه مدت یکسال  1393آذر سال 

 های شناساییبا استفاده از کلیدتجاری )هدف و ضمنی( و دورریز 
(Asadi and Dehghani Poshteroudi, 1996; 

Carpenter, 1997) ّو سپس توزین وخانواده شناسایی  در حد 
ان مالک تعیین دورریز نظر صیادان محلی، به عنو شمارش شدند.

برای ترسیم تمامی بودن یا نبودن آبزیان صید شده مطرح بود. 
نسخه  Sigma plotنمودارهای مربوط به ترکیب صید نرم افزار 

 مورد استفاده قرار گرفت. 14

جهت برآورد پارامتر طول در بلوغ، طول کل دو گونه از 
( و Arius maculatusآبزیان دورریز یعنی گربه ماهی خالدار )

 ( با دقت یکPlicofollis dussumieriگربه ماهی خاکی )

طول در بلوغ، طولی است که در . گیری شد متر اندازهسانتی دهم
تر درصد آبزیان از منظر جنسی بالغ بوده و به بیان ساده 50آن 

 ,Kingباشد )همان میانگین مقادیر طول در اولین بلوغ جنسی می

های متفاوتی وجود دارد در بلوغ روش برای مطالعه طول. (2007
ها در طول یک سال و ها بررسی گناد ماهیکه یکی از این روش

هاست. برای این منظور ابتدا توسط تشخیص مراحل رسیدگی آن
سازی و دستگاه پردازنده بافت مراحل تثبیت، آبگیری، شفاف

آوری شده اعمال های جمعسازی روی بافت گناد نمونهآغشته
هایی از بافت ید. سپس با استفاده از دستگاه میکروتوم برشگرد

گنادها تهیه گردید. در نهایت با استفاده از لوپ مراحل تکامل 
 دسته نابالغ و بالغ تقسیم 2گنادها بررسی شد. سپس ماهیان به 

ماهیان نابالغ مرحله  Biswasای مرحله 7بندی شدند. در درجه
باشند را دارا می 6تا  4احل جنسی و ماهیان بالغ مر 3تا  1جنسی 

(Biswas, 1993.) ها براساس تمامی مراحل بلوغ گونه
آوری های جمعدر پایان داده بندی شدند.مشاهدات بصری دسته

 Kingشده و از روش  2013نسخه  Excelافزار شده وارد نرم
و  طول در بلوغ( Logistic curve( منحنی لجستیک )2007)

 مورد نظر ترسیم گردید. هایگونه م فراوانی طولینمودار هیستوگرا
-به (mL) هابلوغ گونه اولین به این صورت که پارامتر طول در

 Data روش حدّاقل مربعات در گیری ازو با بهره( 1) رابطهواسطه 

Analysis Solver  موجود در محیطExcel  محاسبه شد
(King, 2007:)  که در آنP احتمال بلوغ برآورد شده ،a  وb 

طول کل  Lمعادله لجستیک و نهایتاً  ضرایب تخمین زده شده
ها در این آبزی به سانتی متر است. طول در بلوغ جنسی گونه

 (:Kee Cha et al., 2004( بود )2روش برابر با رابطه )

                                                                              (                                      1رابطه )

                                                    (                                                                                     2رابطه )

 

 نتایج. 3

از ماهیان  خانواده 25مشتاهای بررسی شده،  صیدترکیب 
از ماهیان  خانواده 3پوستان، از سخت خانواده 3 استخوانی،

های پشتاز الک خانواده 1از سرپایان،  خانواده 1غضروفی، 
شد. مجموعاً از پرندگان دریایی را شامل می خانواده 1دریایی و 

طور که همان (.1خانواده در ترکیب صید مشاهده شد )شکل  34
 93/74زن و درصد از و 23/65مشخص است، مقدار  2در شکل 

درصد از تعداد آبزیان صید شده در چارچوب صید دورریز طبقه 
درصد از تعداد  07/25درصد از وزن و  77/34بندی شده و تنها 

 ها در زمره صید تجاری قرار گرفتند. آن

 سنجی گردید کهماهی خالدار زیستگربه 765مجموعا 
. طبق نتایج دست آمدمتر بهسانتی 13-49ها بین فراوانی طولی آن

انتی متر س 2/28ست آمده مقدار طول در بلوغ برای این گونه د به
 50/51، سنجی شدهماهیان خالدار زیستبرآورد شد. از میان گربه

 (.3 ها زیر اندازه بلوغ بودند )شکلعدد( آن 394درصد )

سنجی گردید که ماهی خاکی زیستگربه 824مجموعا 
دست آمد. طبق نتایج متر بهانتیس 7-61ها بین فراوانی طولی آن

سانتی متر  32دست آمده مقدار طول در بلوغ برای این گونه به
 3/62سنجی شده، ماهیان خاکی زیستبرآورد شد. از میان گربه

  (.4ها زیر اندازه بلوغ بودند )شکل عدد( آن 513درصد )
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 حسب درصد های موجود در صید برتعداد )الف( و وزن )ب( خانواده -1شکل 

Fig. 1- Number (a) and weight (b) of caught families in percentages 

 

 

  

 های متفاوت ترکیب صید بر حسب درصدتعداد )الف( و وزن )ب( گروه -2شکل 

 Fig. 2- Number (a) and weight (b) of different catch composition groups in percentage 
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نحنی لجستیک برآورد پارامتر طول در مماهی خالدار و گربه فراوانی طولی برای گونههیستوگرام  -3شکل 

 بلوغ 

Fig. 3- lengh frequency histogram for Arius maculatus and logistic curve estimation of length at 

maturity parameter for that species. 

 

 
  

 لجستیک برآورد پارامتر طول در بلوغ نحنیمو  خاکیماهی گربه گونه هیستوگرام فراوانی طولی برای -4شکل 

Fig. 4- lengh frequency histogram for Plicofollis dussumieri and logistic curve estimation of length 

at maturity parameter for that species. 

 

 بحث و نتیجه گیری. 4

ریز آبزیان صید شده توسط در این مطالعه، میزان صید دور
ها بود که یکی از دالیل مشتا به مراتب بیشتر از صید تجاری آن

ها جزو ذخایر کفزی این گونهاز  ریبسیاآن صید آبزیان نابالغ بود. 
 خلیجدر  یبزآ یگونهها ترینهعمداز  کفزیان. فارس بودندخلیج 

 در یکفز یگونهها بیشترهمچنین  هستند. نعما ییاو در رسفا
ای هصخر یاو  شنی ،گلی یبسترهادر  کف به یکدنز یالیهها

-در آب نکفزیا خایرذ انمیزقابل ذکر است که  . کنندمی ندگیز

کاهش یافته خیر ا یهالسادر ایرانی خلیج فارس  های
توان صید غیر (. از عوامل این کاهش میFAO, 2015)است

ید در مجاز و در زمان ممنوعیت صید، صید غیر استاندارد و ص
 Paighambari etمناطق محافظت شده و ممنوعه را نام برد )

al., 2015روش مشتا به دلیل استفاده در مناطق  (. صید به
محافظت شده همچنین صید آبزیان نابالغ از این قاعده مستثناء 

 (.Chamanara et al., 2018نیست )
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  Akbariو Asadi  در یکی از قدیمی ترین مطالعات،
گان را در استان هرمز ماه صید به روش مشتا 13مدت  ( به1998)

 گونه آبزی شامل ماهی 169بررسی کردند. در این مطالعه 
 )استخوانی و غضروفی(، سخت پوست )میگو و خرچنگ(، سرپا

 148ی )اسکوئید و ماهی مرکب( شناسایی شد که ماهیان استخوان
ز صل احا گونه را به خود اختصاص داده بودند. به طور کلی نتایج

ه ه باین بررسی نشان داد که مشتاهای استان هرمزگان با توج
ده ور بوآزیان برای ذخایر آبزیان خلیج فارس هاآنتعداد روزافزون 

 .ی داردماهه اول سال نمود بیشتر 6و اثرات این زیان آوری در 

 .Mahin et alس از گذشت حدود دو دهه از آن تحقیق پ
اس، مشتاهای مناطق ساحلی بندرعب ای( با بررسی گونه2014)

کردند.  خانواده را در ترکیب صید مشاهده 45گونه متعلق به  66
ده ید شصیان ها بیانگر این بود که با توجه به ارزش آبزمطالعه آن

؛ عه صیادی مشتاداراناجتماعی جام -و تحلیل وضعیت اقتصادی
 غالتای نداشته و در اشاین شیوه صید درآمد مقرون به صرفه

 جوانان نقش مؤثری ندارد.

( نیز به مدت یک 2018) .Chamanara et alهمچنین 
ده سال به بررسی صید آبزیان توسط مشتا در منطقه حفاظت ش

گونه از  81ها مجموعاً دریایی جزیره قشم پرداختند. در مطالعه آن
یز های دوررآبزیان مختلف صید شد که بخش عمده آن را گونه

ه ی کطوراهیان تجاری عمدتاً جوان بودند؛ بهتشکیل داده و م
ها نیز . آندندتقریبا تمام ماهیان تجاری زیر اندازه طول در بلوغ بو

رای ی بای تهدیددریافتند که این شیوه صید با این ترکیب گونه
 شود.ذخایر محسوب می

به عبارت دیگر در مطالعات محققین پیشین مشخص شده 
های تجاری نظیر حلوا سفید، شوریده، است که نسبت صید گونه

ها و ... به شیر، قباد، سنگسر ماهیان، شانک ماهیان، انواع میگو
باشد های حاضر در ترکیب صید مشتاها ناچیز میمجموع گونه

(Asadi and Akbari, 1998; Mahin et al., 2014; 

Chamanara et al., 2018 .) شیافزااین در حالی است که 
 نیا دیص زانیهای تجاری باعث کاهش مروی گونه ادییفشار ص

های فشار روی گونههمچنین  ؛شد خواهد ندهیها در آگونه
 شودیم ستمیمنجر به برهم خوردن تعادل اکوس زین رتجارییغ
(Hall and Mainprize, 2005.) 

-باید اذعان داشت که روش صید مشتا برای حفظ ذخایر گونه

آور بوده و در حقیقت زیان های بررسی شده در این مطالعه
های شود. زیرا افراد گونهها محسوب میتهدیدی برای ذخایر آن

تر از طول در بلوغ صید ای پایینتحلیل شده در مجموع در اندازه
اهمیت طول در بلوغ و سایر پارامترهایی مانند طول در صید شدند. 

(50cL( و طول بهینه جهت برداشت از ذخایر )optLدر این )  است

هایی با قابلیت بیان وضعیت ذخایر و احتیاجات که آنها شاخص
باشند ها؛ در راستای تحقق اقدام مدیریتی مناسب میآن

(Hoggarth et al., 2006.) 

 اکی،خهای گربه ماهی خالدار و گربه ماهی با بررسی گونه
ونه گاین دو  ریجهت برداشت از ذخا نهیطول بهرسیدن به حدود 

رای اقع بدروباشد. شیوه مشتا بسیار دور از دسترس میدر صید به 
آن  دوم ول وریزی ااندازه آبزی بین تخماغلب آبزیان، این پارامتر 

ت رداشبزه، شود. بنابراین با صید آبزیان در این اندارا شامل می
می تما زیرا شود؛ها از نظر تئوری غیرممکن میرویه از ذخایر آنبی
د کننریزی را قبل از صید پیدا میمها فرصت یکبار تخآن

(Froese, 2006؛Froese and Binohlan, 2000;.) 

ده شاهمتایج محققین داخلی در مطالعات محققین خارجی نیز ن
دنبال تغییر ابعاد ای بهطالعهم( در 2007) .Al-Baz et al؛ شد

ش پذیری حاصل از آن در راستای کاهچشمه و بررسی انتخاب
 هایآب ی ماهیان نابالغ در ترکیب صید مشتا درمرگ و میر صیاد

 احلیر سکویت بودند. هدف از این کار بهبود روند بازسازی ذخای
-ونههای کویت همچنین افزایش نرخ صید آبزیان تجاری و گآب

زار اب های هدف در ترکیب صید مشتاهای کویت بود. چرا که تنها
لی کویت صید حاضر در خلیج کویت و مناطق حفاظت شده ساح

 یهاهاز دادا هآنمایل از ساحل(، ابزار صید مشتا بود.  3)به فاصله 
 دارونم ترسیم ایبر صید دهتودر  غالب یگونهها طولی نیاوافر
به  تایجنطبق و تعین طول در بلوغ استفاده کردند.  یپذیربنتخاا

ز اید دست آمده برای ثبت طول در صید باالتری از آبزیان، با
 ود.شاستفاده  مترمیلی 25اندازه چشمه بیش از مشتاهایی با 

ای دیگر ( در مطالعه2013) .Al-Baz et alهمچنین 
ت نابالغ درصد از کل صید مشتاهای موجود در کوی 40دریافتند که 

ها نآباشد. ترکیب صید درصد از کل صید تجاری می 41و تنها 
ز اگونه  4تن و گونه نرم 2گونه ماهی استخوانی،  89شامل 
ثر ااز  وگیریها بر این باور بودند که برای جلپوستان بود. آنسخت

 گاهیزادمخرب این شیوه صید بر جوامع آبزیان حاضر در مناطق نو
 ا یابایست حذف یا جا به جایی تمامی مشتاهسواحل کویت، می

ین حداقل مشتاهای حاضر در خلیج کویت در دستور کار مسئول
 شیالت کویت قرار گیرد.

نقش سواحل خلیج فارس تحت عنوان مناطق  حالیکه رد
 ,.Eskandari et al) نوزادگاهی آبزیان بسیار محتمل است

2016; Hoveizavi et al., 2017 .) ابزار مشتا با استقرار در
دام افتاده و صید برخی از این این مناطق، تنوع باالی آبزیان به

تی استان آبزیان به صورت نابالغ تهدیدی برای ذخایر شیال
 باشد.های ایرانی خلیج فارس میهرمزگان و همچنین محدوده آب

طبق مستندات ذکر شده در این بخش و مطابق نتایج مطالعات 
سایر محققین حوزه خلیج فارس )اعم از داخلی و خارجی(، صید به 
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اجتماعی  -اثر قابل ذکری بر وضعیت اقتصادیوسیله مشتا نه تنها 
-ای آبزیان منطقه نیز مضر میرای تنوع گونهصیادان ندارد بلکه ب

با این اوصاف و با در نظر داشتن گستره استقرار مشتا در  باشد.
برای حفظ ذخایر شیالتی منطقه نیاز  قاعدتاًهای خلیج فارس، آب

از سوی  –در سطح منطقه  –های فرا ملی به سیاست گذاری
کارهایی راهدارد. وجود ( RECOFIای )کمیسیون شیالت منطقه

نظیر کنترل منظم عدم استقرار این ابزار صید در مناطق محافظت 
شده همچنین سوق دادن صیادان فعال در این زمینه به سمت 

( و رشته Hand Lineصید قانونی با قالب )رشته قالب دستی )
 کارسازتوانند بسیار (( میPole and Lineقالب و چوب دستی )

   باشند.

 سپاس گزاری. 5

مطالعه برگرفته از نتایج دو طرح تحقیقاتی انجام شده با این 
در دانشگاه علوم  92-314-105و  91-306-27های شناسه

های کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بوده که به ترتیب در سال
دانند بر خود الزم مینویسندگان اند. لذا به تصویب رسیده 92و  91

پژوهشی و فناوری  های مالی و معنوی معاونتکه از حمایت
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان قدردانی نمایند. 

ما را یاری  مطالعهاز تمامی افرادی که در اجرای این  همچنین
 .آیدکردند؛  بدین وسیله تشکر و قدردانی به عمل می
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Abstract 

This study estimated the discarded catch of the Moshta gear and the length at maturity 

parameter (Lm50) of two species of discard aquatics Arius maculatus and Plicofollis dussumieri. 

Sampling carried out in the city of Bandar Abbas since December 2014 for one year. After 

specifying the maturity of samples by the Biswas (1993) method, to calculate the length at 

maturity the least-squares technique under the king (2007) method was performed in Data 

Analysis Solver of Excel 2013. Discard catch included 65.23% of the weight and 74.93% of the 

number while commercial catch included 34.77% of the weight and 25.07% of the number. 

According to the results, the length at maturity of Arius maculatus was 28.2 cm, 51.50% were 

below puberty. The length at maturity of Plicofollis dussumieri was 32 cm, 62.3% were below 

puberty. The results of this study showed that Moshta with a high diversity of trapped aquatics, 

while some of these aquatics are caught immature, was a threat to fisheries stocks in Hormozgan 

province and the Iranian waters of the Persian Gulf. 

Keywords: Moshta (Weir), Lm50, Discard, Arius maculatus, Plicofollis dussumieri. 
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