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 چکیده

در های استان بوشهر توده زنده ماهي سنگسر معمولي در آبصید به ازای واحد تالش و واحد سطح وهمچنین میزان 

برداری به سه ناحیه شمالي، مرکزی و جنوبي و هر ناحیه نیز به سه برآورد شد. منطقه نمونه6931 سالبهمن ماه 

برداری تصادفي برای  از روش نمونه،. در اين مطالعهشد تقسیممتر 91-61و  21-91، 61-21زيراليه عمقي 

بین ، برداری شدهآمد. طول کل ماهیان نمونه دست هايستگاه ب 46ها از مجموع شد. نمونه ها استفادهآوری داده جمع

. توده زنده کل آمد دست بهسانتي متر  2/42±36/4طول کل ماهي سنگسر میانگین و  بودسانتي متر  61-22

کیلوگرم  16/3213 و کیلوگرم بر ساعت 26/119به ترتیب کل  CPUAکل و  CPUEتن محاسبه شد.  66/6349

بیشترين کیلوگرم بر ساعت و  12/1متر با  21-91در اليه عمقي CPUEکمترين میانگین  محاسبه شد.برمايل مربع 

در اليه  CPUAبیشترين میانگین  کیلوگرم بر ساعت بدست آمد. 46/26متر با 61-21در اليه عمقي  CPUEمیانگین

متر با  21-91در اليه عمقي  CPUAو کمترين میانگین  کیلوگرم بر مايل مربع 96/263ر با مت 61-21عمقي 

کیلوگرم بر مايل مربع بیشترين،  3/1369ای، ناحیه مرکزی با کیلوگرم بر مايل مربع برآورد شد. از نظر ناحیه 36/36

نتايج اين تحقیق نشان  را به خود اختصاص داد.CPUAمیزان  کیلوگرم بر مايل مربع کمترين 3/29و ناحیه جنوبي با 

 ..است متر 91 از باالتر اعماق در بوشهر استان های آب مرکزی نواحي در معمولي سنگسر ماهي تراکم دهد مي
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 مقدمه. 6

عمان از نظر محیطي دريای فارس و های خلیجآب

های آبزيان منحصر به فرد و دارای تنوع بااليي از گونه

فارس پهنه آبي . خلیج(Carpenter et al.,1997) است

است که از طريق تنگه هرمز به دريای  ای نیمه بسته

ترين قسمت  اين تنگه در باريک؛ عمان متصل است

 96کیلومتر عرض دارد. عمق متوسط خلیج فارس  61

فارس  خلیج .(Reynolds, 1993)  است  شده  متر گزارش

عمق و زيستگاه مناسبي  های کمسطح وسیعي از آب

 ;Sheppard et al., 1992) داردزی  های کفبرای گونه

Reynolds, 1993). 

يکي از  (Haemulidae) خانواده سنگسر ماهیان

 ,Nelson)های سوف ماهیان است بزرگترين خانواده

گونه وجود  64. در خانواده سنگسر ماهیان (2006

های جنسبه دارد که متعلق 

Plectorhinchus،Pomadasys  ،Conodon ،

Orthopristis ،Haemulon  وAnisotremus است 

(Nelson, 2006)با نام علمي  6. گرونت

Pomadasyskaakan (Cuvier, 1830)ای کفزی ، گونه

شود.  های گرمسیری ساحلي يافت مي است که در آب

ترين ماهیان تجاری در  اين گونه يکي از اولین و فراوان

 ;Al-Husainiet al., 2002) خلیج فارس است

Valinassabet al., 2006). ريزی ماهي  فصل تخم

های فوريه تا جوالی است و  بین ماهمعمولي سنگسر 

-Abu)های فوريه تا آوريل ريزی بین ماه اوج تخم

Hakimaet al., 1983) ( و جون تا جوالیLee et al., 

شود. حداقل طول در بلوغ ماهي مي ( مشاهده1990

متر ثبت شده سانتي 21در اندازه  معمولي سنگسر

گزارش  .همچنین(Mathews et al., 1989)است 

حداکثر به طول معمولي است که ماهي سنگسر  شده

 ,Al-Abdessalam)رسد سانتیمتر نیز مي 11

ت ای شکارچي اسسنگسر معمولي گونه ماهي.(1995

کتها پوستان و پليکه معموال از ماهیان کوچک، سخت

.ماهي (Fischer and Bianchi, 1984)کند تغذيه مي

 های ساحلي نزديک به سنگسر معمولي ساکن آب
                                                           
1.Javelin grunter 

از شرق آفريقا، دريای سرخ،  ها و گسترش آن مصب

فارس و دريای عمان تا سريالنکا است. ماهي خلیج

استان جنوبي  4سنگسر معمولي در آبهای ساحلي 

کشور )از شرق به غرب( شامل سیستان و بلوچستان، 

 محلي ووشهر و خوزستان توسط صیادان هرمزگان، ب

های کفي، از جمله گرگور، ترال روشهای صید مختلف

های جنبه.شودتورهای گوشگیر و قالب صید مي

مختلف زيست شناسي و پويايي جمعیت ماهي 

 ,.Al-Husainiet al)و مرگ و میر  ،سنگسر مثل رشد

2002; Fakhriet al., 2011Majid and Imad, 

 ;Hussain and Abbas, 1995)غذا و تغذيه  (;1991

Kamaliet al., 2011)  .مورد مطالعه قرار گرفته است

اهمیت باالی تجاری ماهي سنگسر معمولي  با وجود

به عنوان يک گونه با ارزش، تاکنون مطالعات و 

گزارشات اندکي در مورد وضعیت ذخیره و توده زنده 

شده انجام فارس و ديگر مناطق خلیجاين ماهي در 

بنابراين، هدف از اين مطالعه ارائه اطالعات کمي است. 

در مورد پارامترهای صید به ازای واحد 

CPUE)تالش
CPUA) ، صید به ازای واحد سطح(2

9) ،

و ترکیب طولي ماهي  (Biomass) توده زندهحجم 

 استان بوشهر است. هایآبسنگسر معمولي در 
 

 هامواد و روش. 2

بهمن  بوشهر و درهای استان اين مطالعه در آب

در  شد. کل منطقه مطالعاتي انجام 6931سال  ماه

به سه ناحیه شمالي،  های استان بوشهرمحدوده آب

هر ناحیه نیز به سه زير اليه عمقي و  و جنوبي مرکزی

بندی تقسیم متر 91-61و  متر 21-91متر،  21-61

 (.6شد )شکل 

برداری برداری از روش طرح نمونهبرای نمونه

. (Sparre and Venema, 1992) شد استفاده 4تصادفي

برداری جهت نمونه 6از شناور تحقیقاتي فردوس 

استفاده شد. اين شناور تحقیقاتي مجهز به تور ترال 

 129اسب بخار، تناژ خالص  6111روب با قدرت  کف

                                                           
.2 Catch Per Unit of Effort 
.3 Catch Per Unit of Swept Area 
.4 Random sampling method 
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متر عرض، حداکثر آبخور  61متر طول،  4/46تن، 

يي و مجهز به گره دريا 62متر، حداکثر سرعت  1/9

، نت ساندر، (GPS)سیستم موقعیت ياب جهاني 

برداری، يک اکوساندر و تور ترال کفي است.ابزار نمونه

متر، اندازه  22تور ترال کفي با طناب فوقاني به طول 

میلیمتر به صورت کشیده در دهانه تور و  411چشمه 

میلیمتر به صورت کشیده در قسمت کیسه تور  11

برداری مشخص ايستگاه نمونه 46العه، بود. در اين مط

و توسط تور ترال تورکشي شد. برای تورکشي در هر 

ايستگاه، اطالعاتي مثل تاريخ تورکشي، مدت زمان 

ترال کشي، عمق آب، موقعیت جغرافیايي هر ايستگاه، 

 Logمساحت تورکشي شده و سرعت ترال کشي در 

Sheet  شناور ثبت شد.متوسط سرعت ترال کشي در

گره دريايي و مدت زمان  4/9تا  2/9ايستگاه بین  هر

در پايان  ترال کشي در هر ايستگاه يک ساعت بود.

کشي در هر ايستگاه، اطالعات صید در فرم های ترال

با استفاده از منطقه جاروب  مخصوص صید ثبت شد.

میزان صید در هر ايستگاه، پارامترهای صید به شده، 

ازای واحد سطح و توده ازای واحد تالش، صید به 

زنده ماهي سنگسر در نواحي مختلف شمالي، مرکزی 

تعداد  شد. های عمقي مختلف محاسبهو جنوبي و اليه

های ترال کشي شده، مساحت جاروب شده در  ايستگاه

است.  شده آورده 6هر اليه عمقي و هر ناحیه در جدول 

در اين مطالعه، ترکیب طولي ماهي سنگسر نیز مورد 

( با Total lengthي قرار گرفت. طول کل )بررس

استفاده از تخته زيست سنجي و با دقت يک سانتیمتر 

 ثبت شد.

 

 . نتایج3

، ترکیب طولي ماهي سنگسر معمولي را 2شکل 

 413دهد. در کل مي در منطقه مورد مطالعه نشان

-آوری و طول کل آنها اندازهماهي سنگسر جمعقطعه 

کل ماهي سنگسر بین  دامنه طول گیری و ثبت شد.

، میانگین 9 آمد. شکل دست سانتیمتر به 61تا  22

CPUE های عمقي مختلف ماهي سنگسر را در اليه

کیلوگرم بر ساعت  26/119کل  CPUEدهد. مي نشان

، کمترين میانیگن 9با توجه به شکل  شد. محاسبه

CPUE  کیلوگرم  12/1متر با  21-91در اليه عمقي

ماهي سنگسر  CPUEمیانیگین  بر ساعت و بیشترين

کیلوگرم بر  46/26متر با  61-21در اليه عمقي 

  ساعت مشاهده شد.

 
 های تورکشي شده در طول ساحل استان بوشهر. موقعیت جغرافیايي ايستگاه6شکل
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. تعداد ايستگاه های ترال کشي شده، مساحت 6جدول

)مايل مربع  و کل مساحت)مايل مربع دريايي( جاروب شده 

 مختلف)بر حسب متر( در اليه های عمقي  دريايي(

 اليه عمقي تعدادايستگاه  مساحت کل شده جاروب مساحت

4/6 6/699 61 21-61 

6/6 1/121 62 91-21 

6/6 1/6991 62 61-91 

 کل 46 2/2432 4

جهت محاسبه صید به ازای واحد تالش از فرمول زير استفاده 

 (Gulland, 1983)شد:
CPUE= Cw/h 

:CPUE  ،)صید به ازای واحد تالش )کیلوگرم بر ساعت:Cw  میزان

: مدت زمان ترال کشي hصید در هر نوبت ترال کشي )کیلوگرم( و 

 در هر ايستگاه )ساعت(

از روابط زير برای محاسبه صید به ازای واحد سطح و توده زنده 

 (Sparre and Venema, 1992)استفاده شد: 
CPUA= Cw/a 

CPUA صید به ازای واحد سطح )کیلوگرم بر مايل مربع :

 :a: وزن کل گونه صید شده در ايستگاه )کیلوگرم(، Cwدريايي(،

 مساحت جاروب شده در هر ايستگاه )مايل مربع دريايي(

 از رابطه زير محاسیه شد: (a)مساحت جاروب شده 
a= d × h × x2 

d ،)مايل( مساحت طي شده :h ،)طول طناب فوقاني تور )مايل :x2 :

مساحت طي در نظر گرفته شد.  16/1ضريب گستردگي تور ترال که 

 متر محاسبه شد.پالتيتوسط دستگاه در هر ايستگاه (d)شده 
b= CPUA/x1 

b متوسط توده زنده در مناطق تورکشي شده )کیلوگرم بر مايل مربع :

صید به ازای واحد سطح در منطقه  :CPUAدريايي دريايي(، 

: ضريب صید که x1تورکشي شده )کیلوگرم بر مايل مربع دريايي(، 

اهیان ای زياد مدر مناطق حاره و نیمه حاره به دلیل تنوع گونه

 Sparre and) شود در نظر گرفته مي 6/1کفزی، اين ضريب 

Venema, 1992) . 

B= b×A 
B،)توده زنده کل گونه در منطقه پراکنش )کیلوگرم :b متوسط توده :

: مساحت Aزنده گونه در آن منطقه )کیلوگرم بر مايل مربع دريايي(، 

 کل منطقه )مايل مربع دريايي(
 

ماهي سنگسر را در  CPUE، میانگین 4 شکل

مناطق مختلف شمالي، مرکزی و جنوبي استان بوشهر 

در منطقه  CPUEکمترين میانگین  دهد.نشان مي

کیلوگرم بر ساعت و  96/1جنوبي استان بوشهر با 

های  در منطقه مرکزی آب CPUEبیشترين میانیگن 

 کیلوگرم بر ساعت بدست آمد. 29/41استان بوشهر با 

کیلوگرم ماهي  26/119کل  در اين مطالعه، در

و توده زنده ماهي سنگسر  CPUAسنگسر صید شد. 

نشان داده  2های عمقي مختلف در جدول در اليه

است. با توجه به اين جدول، توده زنده کل ماهي  شده

شد. حداقل و  زده تن تخمین 66/6349سنگسر 

 21-91حداکثر توده زنده به ترتیب در اليه عمقي 

تن  9624متر با  91-61اليه عمقي  تن و 122متر با 

 61-21در اليه عمقي  CPUAبرآورد شد. میانگین 

 متر بیشتر از دو اليه عمقي ديگر بود.

 

 
. فراواني طول ماهي سنگسر معمولي در منطقه 2شکل 

 مورد مطالعه

 

 
. میانگین صید به ازای واحد تالش ماهي سنگسر 9شکل

 معمولي در اليه های عمقي مختلف

 

 
. میانگین صید به ازای واحد تالش ماهي سنگسر 4شکل

 معمولي در مناطق مختلف
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 های عمقي مختلف. صید به ازای واحد سطح)کیلوگرم بر مايل مربع( و توده زنده )تن( ماهي سنگسر معمولي در اليه2جدول

معیار خطای±میانگین توده زنده
  CPUA 

حداکثر
CPUA 

 حداقل

CPUA 

اليه 

 عمقي )متر(

66/6232 14/619±93/263 2121 9/6 21-61 

122 16/16±36/36 3/132 1/6 91-21  

9624 12/619±4/299 4/6919 6/66 61-91  

 
( ماهي سنگسر معمولي Biomass( و توده زنده )CPUE، صید به ازای واحد تالش )(CPUA). صید به ازای واحد سطح 9جدول

 شمالي، مرکزی و جنوبي استان بوشهردر مناطق 

 منطقه اليه عمقي CPUA CPUE بیوماس تعداد ايستگاه

61 26/22 164/42 36/9 21-61 

 21-91 3/6 4/13 2/49 2 شمالي

6 4/944 263 4/63 61-91 

 کل  26/23 26/996 16/464 22

1 9/6221 6/4612 9/993 21-61 

 21-91 611 6/6116 1/621 9 مرکزی

2 1/9629 3/9224 6/992 61-91 

 کل  1/226 3/1369 2/6622 61

- - - - 21-61 

 21-91 - - - 2 جنوبي

6 1 3/29 2/2 61-91 

 کل  2/2 3/29 1 2

 

و توده زنده ماهي  CPUA ،CPUEمقدار  9جدول 

سنگسر را در مناطق مختلف شمالي، مرکزی و جنوبي 

 CPUA ،CPUEدهد. با توجه به اين جدول، مي نشان

و توده زنده ماهي سنگسر در ناحیه مرکزی استان 

 بوشهر بیشتر از نواحي شمالي و جنوبي بود.

 

 و نتیجه گیری بحث. 4

ماهي سنگسر  قطعه 413در اين مطالعه، در کل 

(. طول کل 2معمولي زيست سنجي شد )شکل 

سانتیمتر بود.  22-61بین  ،ماهیان نمونه برداری شده

آمد.  دست هسانتیمتر ب 2/42±36/4طول کل میانگین 

درصد فراواني طولي متعلق به طبقه  94در حدود 

بود و کمترين فراواني متعلق به طبقه  46-44طولي 

سانتیمتر و در حدود يک درصد بود.  26-21طولي 

 61ترين طول )سانتیمتر( و بیش 2/42میانگین طولي )

متر و در  91-61های اليه عمقي تر( در نمونهسانتیم

شد. در کل با  ناحیه مرکزی استان بوشهر مشاهده

 سنگسرافزايش عمق آب، روند تغییرات دامنه طولي 

و  Fakhriنیز به سمت صید ماهیان با طول بیشتر بود.

-دامنه طولي ماهي سنگسر در آب (2166همکاران )

 همچنین وسانتیمتر  24-19های استان بوشهر را 

که  ندسانتیمتر محاسبه کرد 49±9میانگین طول را 

 . مشابه با نتايج تحقیق حاضر است

Valinassab حداکثر طول کل (2112)و همکاران

را  هرمزگانهای استان در آبمعمولي ماهي سنگسر 

و همکاران  Al-Husaini.گزارش کردندسانتیمتر  16

-در آبمعمولي دامنه طولي ماهي سنگسر (2112)

-تفاوت.آوردند دست هسانتیمتر ب 61-26های کويت را 

شده در ترکیب طولي يک گونه در  های مشاهده

تواند به دلیل خصوصیات مناطق مختلف مي

آن مناطق  در های صیادیو میزان فعالیت اکوسیستم

دهد. تحت تاثیر قرارميباشد که نحوه رشد آن گونه را 
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يکي از عواملي است که  ،نیز نوع روش و ابزار صید

های صید نقش مهمي بر روی روند ترکیب طولي گونه

شده در يک منطقه دارد. در ابزارهای صیدی مثل 

تورهای ترال به دلیل ماهیت اين نوع روش صید، 

 ،ها صید خواهند شدهای طولي مختلفي از گونهدامنه

های صید مثل تورهای گوشگیر ولي در برخي از روش

های های تور، دامنهتخاب پذيری چشمهبه دلیل ان

طولي محدودتری در ترکیب صید وجود 

 داشت.  خواهند

صید به ازای واحد سطح و توده زنده  هایشاخص

جهت بررسي ذخاير ماهیان و مديريت  عموما ،ماهیان

 Sparre)گیرد  ماهیان کفزی مورد استفاده قرار مي

and Venema, 1992) ماهیان، . در برآورد توده زنده

روب مثل تورهای ترال  استفاده از ابزارهای صید کف

عات صیدهای تجاری ترجیح نسبت به استفاده از اطال

زيرا که تالش صیادی و قابلیت  ؛     شوندداده مي

 ,Stauffer) استتورهای ترال قابل کنترل  صید

2004; Kotwickiet al., 2011.) 
CPUE  کیلوگرم بر  26/119کل ماهي سنگسر

در اليه CPUEبیشترين میزان  .آمد دست هساعت ب

کیلوگرم بر ساعت و  6/964متر با  61-21عمقي 

 3/616متر با  21-91کمترين آن در اليه عمقي 

آمد. همچنین میزان  دست هکیلوگرم بر ساعت ب

CPUE  در مناطق مختلف شمالي، مرکزی و جنوبي

در مناطق شمالي، CPUE(. مقدار 9لشد )جدو برآورد

 2/2و  1/226، 26/23مرکزی و جنوبي به ترتیب 

آمد. بیشترين میزان  دست هکیلوگرم بر ساعت ب

CPUEمتر 61-21مرکزی و در اليه عمقي  در ناحیه 

کیلوگرم بر ساعت و بعد از آن نیز در ناحیه  9/993با 

 6/992متر  با  91-61مرکزی و در اليه عمقي 

روند تغییرات میانگین  .آمد دست بهم بر ساعت کیلوگر

CPUEهای گرفت. از نظر اليه نیز مورد بررسي قرار

-91در اليه عمقي CPUEعمقي، کمترين میانیگن 

کیلوگرم بر ساعت و بیشترين  12/1متر با  21

 61-21ماهي سنگسر در اليه عمقي CPUEمیانیگین 

شد.از نظر  کیلوگرم بر ساعت مشاهده 46/26متر با 

در منطقه CPUEمناطق مختلف، کمترين میانیگین 

و  ساعتکیلوگرم بر  96/1جنوبي استان بوشهر با 

آبهای  مرکزیدر منطقه CPUEبیشترين میانیگن 

 ساعتکیلوگرم بر  29/41استان بوشهر با 

ماهي سنگسر در اليه های CPUEمیزان آمد. بدست

یل وجود تواند به دلاين ميعمقي متفاوت متغیر بود 

باشد.  اعماقهايي در شرايط اکوسیستمي اين تفاوت

با افزايش عمق روند CPUEدر ناحیه مرکزی، میانگین 

کاهشي را نشان داد، ولي در نواحي شمالي و جنوبي 

های تفاوت روند افزايشي را نشان داد.CPUEتغییرات 

شده در پراکنش يک گونه در اعماق و مناطق  مشاهده

تواند به دلیل وجود فصول اکوسیستم ميمختلف يک 

خشک و باراني، جريانات آبي فصلي و همچنین 

 ,Vinna and Ameida)دمايي باشد و شرايط تغییرات 

2005; Tonkset al., 2008). 

استفاده از شاخص صید به ازای واحد سطح به 

عنوان مقیاسي از فراواني نسبي ماهیان، شاخصي 

 ذخیره است که برایجهت ارزيابي وضعیت يک 

 هایصید اطالعاتتوان از برآورد اين شاخص مي

های تحقیقاتي اطالعات پروژهتجاری و نیز از 

 CPUA. (Haggarty and king, 2006)کرد  استفاده

 در کل منطقه مورد مطالعه کل ماهي سنگسر

بیشترين  .شد کیلوگرم بر مايل مربع برآورد 16/3213

 2121متر با  61-21در اليه عمقي CPUAمیزان 

. بیشترين میانگین آمد دست بهکیلوگرم بر مايل مربع 

CPUA  96/263متر با  61-21در اليه عمقي 

در CPUAکیلوگرم بر مايل مربه و کمترين میانگین 

کیلوگرم بر مايل  36/36متر با  21-91اليه عمقي 

ناحیه مرکزی با ای، مربع برآورد شد.از نظر ناحیه

کیلوگرم بر مايل مربع بیشترين، و ناحیه  3/1369

میزان  کیلوگرم بر مايل مربع کمترين 3/29جنوبي با 

CPUAداد.  را به خود اختصاصPetrakis  و همکاران

 CPUAتغییرات میزان ( اظهار داشتند که 2116)

تواند بیانگر وجود های کم عمق تا عمیق ميبین آب

توان اين که مي باشدنوعي توزيع افقي در يک گونه 
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موضوع را به نحوه پراکندگي ماهي سنگسر معمولي 

 های استان بوشهر تعمیم داد.در آب

توده زنده کل ماهي سنگسر در منطقه مورد 

شد.  زده ینمتن تخ 66/6349حدود  در مطالعه

متر  91-61بیشترين میزان توده زنده در اليه عمقي 

وسعت باالی  تن تخمین زده شد که احتماال 9624با 

زيرا اليه  ؛توان دلیل آن دانستاين اليه عمقي را مي

مايل مربع  1/6991متر با مساحت کل  91-61عمقي 

درصد از منطقه مورد  12/69دريايي، در حدود 

مطالعه را به خود اختصاص داده است. عالوه بر اين، 

متر،  91-61به دلیل مساحت بیشتر اليه عمقي 

های شده و تعداد ايستگاه مساحت منطقه جاروب

 6/6برداری در اين اليه عمقي بیشتر و به ترتیب ونهنم

-ايستگاه بود که بیشتر از اليه 62مايل مربع دريايي و 

متر بود. پس از اليه  21-91و  61-21های عمقي 

متر با  61-21اليه عمقي  متر، 91-61عمقي 

تن بیشترين توده زنده را به خود اختصاص  66/6232

د. کمترين میزان توده زنده ماهي سنگسر در اليه دا

تن تخمین زده  122متر و در حدود  21-91عمقي 

متر کمترين مساحت جاروب  21-91شد. اليه عمقي 

 62مايل مربع دريايي( و تعداد ايستگاه ) 6/6شده )

سه توده زنده ماهي سنگسر ايستگاه( را داشت. با مقاي

شد که با افزايش  های عمقي مختلف، مشاهدهدر اليه

های یدگاهعمق، تراکم و توده زنده ماهي سنگسر در ص

يابد. بیشترين میزان توده استان بوشهر افزايش مي

مترمشاهده شد که اين  91-61زنده در اليه عمقي 

درصد از توده زنده برآورد  11اليه عمقي در حدود 

 شده را به خود اختصاص داد.

Valinassab که  عنوان کردند(2166)و همکاران

و توده زنده کفزيان در اليه  CPUAبیشترين مقدار 

متر وجود دارد که با نتايج تحقیق  91-61عمقي 

ماهي  .دارد مطابقت سنگسرحاضر در مورد ماهي 

سنگسر معمولي به عنوان صید ضمني در تورهای 

ترال کفي میگوگیر و همچنین تورهای میان آبي صید 

و Raeisiشود.مي يال اسبي در ترکیب صید مشاهده

اظهار داشتند که ماهي سنگسر ( 2166همکاران )

معمولي در حدود يک درصد از صید ضمني تورهای 

تان بوشهر را های استرال صید ماهي يال اسبي در آب

در سال  Daliriو Paighambariدهد. تشکیل مي

با  سنگسر معموليکه ماهي  عنوان کردند 2162

درصد  31/1کیلوگرم،  31/693متوسط صید به میزان 

-از صید ضمني تورهای ترال میگوگیر را تشکیل مي

در سال  و همکاران HoseiniNezhadهمچنین  دهد.

سنگسر معمولي ، میانگین درصد وزني ماهي 2166

های  در ترکیب صید ضمني ترالرهای میگوگیر در آب

 درصد برآورد کردند. 13/4استان خوزستان را 

میزان توده زنده ماهي سنگسر در نواحي مختلف 

گرفت  شمالي، مرکزی و جنوبي مورد بررسي قرار

(. با توجه به اين جدول، بیشترين توده زنده 9)جدول

در ناحیه مرکزی  تن و 2/6622ماهي سنگسر با 

استان بوشهر برآورد شد. توده زنده در ناحیه شمالي 

تن و در ناحیه  1تن و کمترين توده زنده با  16/464

جنوبي برآورد شد. با مقايسه مقدار توده زنده ماهي 

سنگسر در نواحي مختلف از شمال استان بوشهر به 

سمت مرکز و جنوب، بیشترين توده زنده ماهي 

یه مرکزی استان بوشهر برآورد شد که سنگسر در ناح

حتي در هر ناحیه نیز روند افزايشي توده زنده به 

شد.  های با اعماق بیشتر مشاهدهآب سمت

Valinassab  وده زنده ت 2111و همکاران در سال

ذخاير ماهیان کفزی در خلیج فارس و دريای عمان را 

را در خلیج  معمولي برآورد و توده زنده ماهي سنگسر

درصد از  16/3و  11/4ارس و دريای عمان به ترتیب ف

 د.کل توده زنده کفزيان گزارش کردن

شاخص های صید به ازای واحد تالش، صید به 

ازای واحد سطح و توده زنده از مهمترين پارامترها در 

ارزيابي ذخاير و مديريت شیالتي ذخاير آبزيان است. 

شاخص صید به ازای واحد سطح از دو جنبه در 

مديريت صید مفید است. از يک طرف اين شاخص 

نشان دهنده وضعیت ذخاير ماهیان و تغییرات آنها 

توان بر ذخاير است که با برآورد اين پارامتر مي

توان مديريت مناسب را اعمال کرد و از طرف ديگر مي

بر شناورهای صیادی نیز مديريت کرد. با وجود اين، 
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 اشت که کاهشنظر ددر بايد اين موضوع را نیز 

صید به ازای واحد سطح  شاخصدر شده  مشاهده

صرفا به معني کاهش ذخیره يک گونه نیست و اين 

تواند به دلیل عدم دسترسي به ذخیره در  کاهش مي

عدم کارايي ابزار صید در روند طي عملیات صید و يا 

با وجود اينکه در يک  اين مطالعه. فعالیت صید باشد

اولین  است، ولي شده بازه زماني کوتاه مدت انجام

در مورد پارامترهای صید به ازای واحد  جامع گزارش

طح و توده زنده ماهي تالش، صید به ازای واحد س

های استان بوشهر است. مقايسه صید سنگسر در آب

به ازای واحد تالش، صید به ازای واحد سطح و توده 

های استان بوشهر در آبمعمولي هي سنگسر زنده ما

نشان داد که بیشترين پراکنش اين ماهي در نواحي 

متر  91و در اعماق باالتر از مرکزی استان بوشهر 

تواند مورد به نحوی مياست. نتايج اين تحقیق 

و مديران شیالتي در بحث مديريت  محققین استفاده

بیشتر در ای جهت تحقیقات قرار گیرد و زمینهذخاير 

های ماهیان را ايجاد مورد ماهي سنگسر و ديگر گونه

 کند.
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Abstract 

The CPUE, CPUA and biomass of Pomadasys kaakan was assessed in the waters of the 

province of Bushehr in 2011. The study area was divided into three areas (Northern, Central 

and Southern) and depth zones (10-20, 20-30 and 30-50 m).Stratified random sampling was 

used to collect the data. Samples were taken from 45 stations. The total length and total mean 

length were calculated to be 27-56 cm and 42.7±4.95 cm, respectively. The total biomass was 

estimated to be approximately 5943.55 tons. The total CPUE and CPUA were calculated as 

being 803.25 kg/h and 9269.05 kg/nm
2
, respectively. The lowest mean CPUE was observed in 

the 20-30 m depth zone and was 8.82 kg/h and the highest mean CPUE was observed in the 

10-20 m depth zone as 21.45 kg/h. The lowest and highest mean CPUA were calculated in the 

20-30 m and 10-20 m depth zones as being 95.91 kg/nm
2
 and 259.35 kg/nm

2
, respectively. 

Also, the central area of Bushehr showed the highest CPUA with an estimate of 8913.9 

kg/nm
2
. The results of this study demonstrated that the highest distribution and biomass of P. 

kaakan were concentrated in central areas and 30-50 m depth zones.   
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Figure 1: Geographical location of trawled stations along the coast of Bushehr province 

Figure 2: Length frequency of Pomadasys kaakan in study area 

Figure 3: Mean catch per unit of effort of Pomadasys kaakan in different depth layers 

Figure 4: Mean catch per unit of effort of Pomadasys kaakan in different regions 

 

Table 1: Number of trawled stations, swept area and total area in different depth layers 

Table 2: Catch per unit of swept area (kg / nm
2
) and biomass (tonnes) of Pomadasys kaakan 

in different depth layers 

Table 3: Catch per unit of swept area (CPUA), Catch per unit of effort (CPUE) and biomass 

of Pomadasys kaakan in northern, central and southern regions of Bushehr province 
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