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چکیده

پژوهشی

قفس سنتی ،تلهای سـﻴﻤی است ﮐه برای صﻴد ماهﻴان ﮐفزی و اغلب در بسترهای صخرهای مورداستفاده
قرار می گﻴرد .این مطالعه با هدف تعﻴﻴن تأثﻴر طعﻤه (شکل و حالت طعﻤه) بر مﻴزان صﻴد انجام شد.
عﻤلﻴات صﻴد در دو ایستگاه نزدیک ساحل (ایستگاه  )1و دور از ساحل (ایستگاه  )2در آبهای شهرستان
بندرلنگه با استفاده از  22گرگور ( 84بار دریاروی) با مدتزمان غوطهوری  28ساعت انجام شد .درون هر
قفس طعﻤههای ساردین ،ماهی مرﮐب و گربهماهی بهصورت تکهای و چرخ شده ( 111گرم) درون پوشش
محافظتی (تور پلیاتﻴلن با اندازه چشﻤه  1سانتیمتر) و روبروی دریچهی ورودی بهصورت آویزان قرار داده
شدند .آنالﻴز نتایج نشان داد ﮐه فقط برای طعﻤه ماهی مرﮐب ،بﻴن شکل طعﻤه (تکهای و چرخ شده)
اختالف معنیداری وجود داشت ( .)p>1/10طعﻤهی ماهی مرﮐب (چرخ شده) در ایستگاه  2در فصل
بهارو گربهماهی (تکهای) در ایستگاه  1در فصل تابستان به ترتﻴب بﻴشترین و ﮐﻤترین مقدار  CPUEرا به
خود اختصاص دادند .هﻤچنﻴن با توجه به نتایج به دست آمده از بﻴن نوع طعﻤهها ،طعﻤه ماهی مرﮐب و از
بﻴن شکل آنها حالت چرخ شده بهترین ﮐارایی را ازنظر مﻴزان صﻴد داشت .بنابراین استفاده از طعﻤهی
ماهی مرﮐب چرخ شده ،برای افزایش مﻴزان صﻴد توصﻴه میشود.
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مقدمـه
گرگور ،تله سﻴﻤی است از جنس گالوانﻴزه با شکل هندسی نﻴمﮐره ﮐه در استانهای جنوبی ﮐشور مورداستفاده قرار میگﻴرد.
این ابزار صﻴد انتظاری بهواسطه قرارگﻴری در بستر دریا ،ماهﻴان ﮐفزی و با ارزش تجاری را در مناطق صخرهای صﻴد میﮐند
(اگرچه در مناطق گلی -لجنی نﻴز استفاده شده است) ( .)Gabriel, 2005گونههای متنوعی از ماهﻴان در این روش ،صﻴد
میشوند ﮐه به دو قسﻤت تجاری ( )Commercial catchو دورریز ( )Discardتقسﻴم بندی میشود ( Al-Husaini et al.,
 .)2015انتخاب پذیری این وسﻴلهی صﻴادی پایﻴن بوده و هر ماهی یا آبزی مﻤکن است در گرگور گرفتار شود؛ حتی ماهﻴان
زیر اندازهی استاندارد نﻴز بهوفور صﻴد میشود ﮐه اینیکی از معایب صﻴد با گرگور میباشد ( .)Shabani et al., 2010به نظر
میرسد استفاده از دریچههای فرار ،برای خارج شدن بچه ماهیها یا ماهﻴان نابالغ ،برای ﮐاهش صﻴد ماهﻴان زیر اندازهی
استاندارد مفﻴد میباشد (.)Shepherd et al., 2002
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تأثیر نوع و شکل طعمه بر کارایی صید گرگور در آبهای شهرستان بندرلنگه

تأثیر نوع و شکل طعمه بر کارایی صید گرگور...

دستباز و همکاران

 Fernandez-Carvalhoو هﻤکاران ( ،)2110در تحقﻴقی ﮐه برای صﻴد نﻴزه ماهی توسط رشته قالب انجام دادند ،بﻴان نﻤودند
ﮐه بﻴشترین مﻴزان  CPUEمربوط به استفاده از طعﻤهی اسکوئﻴد به جای ماﮐرل است .صﻴد ضﻤنی (گونههای زیر اندازه و
غﻴرهدف) یکی از معایب صﻴد با قفس میباشد .گزینش طعﻤه یک روش برای ﮐاهش صﻴد ناخواسته است ،زیرا میتواند مﻴزان
صﻴد و نسبت گونههای مختلف و ﮐالسهای اندازهای آنها را تحت تأثﻴر قرار دهد.
با توجه به مطالب گفته شده و اهﻤﻴت استفاده از طعﻤه در ابزارهای صﻴد انتظاری و هﻤچنﻴن از آنجایی ﮐه در گرگورهای در
حال استفاده در منطقه از طعﻤه استفاده نﻤیشود ،این مطالعه با هدف بررسی تأثﻴر استفاده از طعﻤه برای افزایش ﮐارایی صﻴد
گرگور انجام شد ﮐه طعﻤه ها در انواع مختلف (ماهی مرﮐب ،ساردین و گربه ماهی) و اشکال مختلف (تکهای و چرخ شده) در
دو منطقه آبهای نزدیک ساحل و دور از ساحل مورد استفاده قرار گرفتند.
مواد و روشها
تحقﻴق حاضر در آبهای شهرستان بندرلنگه از بهﻤن  02تا بهﻤن  02به وسﻴله  22عدد قفس سﻴﻤی گرگور (با اندازه چشﻤه:
 2/0سانتیمتر ،ارتفاع 1/0 :متر) در طول  84مرحله دریاروی انجام شد (شکل  .)1گرگورها در دستههای  6تایی به هم متصل
شدند .فاصله ی بﻴن گرگورها در هر دسته ،بسته به مﻴزان عﻤق متغﻴر بود ،بهطوری ﮐه در اعﻤاق ﮐم ( 10-20متر) ،فاصلهی
بﻴن گرگورها بﻴن 21-21متر و در اعﻤاق زیاد ( 01-61متر) تقریباً 01متر بود.
عﻤلﻴات نﻤونهبرداری با یک قایق موتوری تحقﻴقاتی (طول 0 :متر ،قدرت موتور 00 :اسب بخار ) دارای وینچ انجام شد .گرگورها
هنگام غروب آفتاب به آب انداخته شد و با دستگاه  GPSموقعﻴت جغرافﻴایی آنها ثبت گردید .قفسها در دو ایستگاه ،نزدیک
ساحل و عﻤق  10متری و بستر گلی (ایستگاه  )1و دور از ساحل و عﻤق  61متری و بستر گلی (ایستگاه  )2ﮐار گذاشته شدند.
هر دسته گرگور  6تایی ،شامل یک نوع طعﻤه و یک حالت برای طعﻤه بود .یعنی در یک دستهی  6تایی ،بهعنوان مثال فقط
ماهی مرﮐب چرخ شده بود .این ﮐار به خاطر این بود ﮐه بوی ساطعشده از هر طعﻤه ،روی دیگر طعﻤهها و مﻴزان صﻴد آنها
تأثﻴر نگذارد .از گربهماهی ،ساردین و ماهی مرﮐب بهعنوان طعﻤه استفاده شد .مقدار طعﻤهی استفادهشده برای قفسها111 ،
گرم از هر طعﻤه بود و برای هر طعﻤه از حالتهای مختلف (طعﻤه بهصورت تکهای و چرخ شده) استفاده شد .مدتزمان
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در مقایسه با سایر روش های صﻴد تجاری موجود در منطقه خلﻴج فارس (مانند ترال ،گوشگﻴر) ﮐارایی صﻴد گرگور ﮐﻤتر است،
اما ویژگیهایی مانند اعﻤال فشار ﮐﻤتر بر زیستگاهها (ثابت بودن قفس در بستر و امکان رهاسازی ماهﻴان زیر اندازهی
استاندارد پس از باال ﮐشﻴدن قفس) ﮐاهش نﻴروی ﮐار و انرژی ،و صﻴد ماهیها بهصورت زنده ،آنها را متﻤایز ﮐرده است
( .)Gabriel, 2005در سراسر دنﻴا تحقﻴقات متعددی در رابطه با جذب گونهی هدف به وسﻴله استفاده از طعﻤه انجام شده
است .صﻴد تلهها ی حاوی طعﻤه ناشی از یک سری اثر متقابل بﻴن موجودات جذبشده به طعﻤه ،محﻴط و تله است .بهطوری
ﮐه بسﻴاری از عوامل زیستی (مرحله پوستاندازی و شرایط تولﻴدمثلی گونههای هدف ،رژیم تغذیهای ،رقابت) و غﻴر زیستی
(دما ،چرخه جزر و مدی ،شکل و اندازه دریچه ورودی تله) بر مﻴزان صﻴد این ابزار صﻴد ،مؤثر میباشند (.)Bennet, 1974
مدتزمان غوطهور ی ،ساعات روز و دسترسی به طعﻤه ،از جﻤله عوامل اصلی اثرگذار در فرایند صﻴد تله میباشند ( Bennet
 .)and Brown, 1979انتشار بو توسط طعﻤه باعث تحریک آستانه بویایی ماهی یا آبزی شده و آنها را به سﻤت منشأ بو
ﮐشانده و به وسﻴله مکانﻴسم فریب دادن ،در تله یا قفس گرفتار میشوند ( .)Gabriel, 2005; Thomsen et al., 2010در اطراف
قفس ،ماهﻴان مختلف رفتار متفاوتی دارند .برخی با احتﻴاط به قفسها نزدیک میشوند (ماهیهامور) ،برخی بهصورت گروهی
(سنجاب ماهی و بزماهی) و بعضی بهصورت جفتی (پروانه ماهی و برخی از طوطی ماهیها) وارد قفس میشوند .فعالﻴت
ماهی ها درون قفس مﻤکن است ﮐارایی صﻴد قفس را تحت تأثﻴر قرار دهد .زمانی ﮐه ماهیهای درون قفس به یک تعداد معﻴن
برسند نرخ ورود بهشدت ﮐاهش مییابد ( .)High and Beardsley, 1970قفسها در ابعاد و اشکال مختلفی ساخته میشوند؛
اندازه قفس بر مﻴزان و ظرفﻴت صﻴد اثر گذار میباشد (.)Sobrino et al., 2011
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غوطهوری قفسها 28 ،ساعت بود .پس از باال ﮐشﻴدن گرگورها ،محتویات هر گرگور در سبدهای جداگانه قرار داده میشد و در
صورت باقی ماندن طعﻤه ،توزین و ثبت میشد.
برای هر قفس در هر بار صﻴد ،اطالعاتی نظﻴر تاریخ به آب انداختن قفس ،زمان ،مکان ،عﻤق ،مدتزمان غوطهوری و شرایط آب
و هوایی ثبت گردید .گونههای صﻴدشده توسط ﮐلﻴد شناسایی (Carpenter et al., 1997; Assadi and Dehghani, 1997؛
 ) Froese and Pauly, 2015مشخص شدند و مﻴزان صﻴد به تفکﻴک گونهها در هر گرگور محاسبه و وزن ﮐل بدن با ترازوی
دیجﻴتالی آویزانی با دقت  1/11گرم توزین شد.
مقدار  CPUEبه روش زیر محاسبه شد (.)Sparre and Venema, 1992
مدت ماندگاری قفس × تعداد قفس= تالش صﻴادی
در معادله باال ﮐل صﻴد برحسب گرم و مدت ماندگاری قفس برحسب شبانهروز محاسبه شد.
این آزمایش با استفاده از طرح ﮐامالً تصادفی در قالب اسپلﻴت پالت در مکان (نزدیک ساحل و دور از ساحل) با دو فاﮐتور نوع
طعﻤه (گربهماهی ،ساردین و ماهی مرﮐب) و شکل طعﻤه (تکهای و چرخ شده) با  6تکرار (قفس) با استفاده از آنالﻴز واریانس
دوطرفه در سطح  %0صورت گرفت .برای این تحقﻴق از نرمافزار SPSS 17استفاده شد.
نتایـج
در پایان نﻤونهبرداری  1200/266ﮐﻴلوگرم ماهی با ارزش تجـاری صـﻴد شـد ﮐـه گرگورهـای حـاوی طعﻤـهی مـاهی مرﮐـب
( 602/482ﮐﻴلوگرم) و گربهماهی ( 126/008ﮐﻴلوگرم) به ت رتﻴب بﻴشترین و ﮐﻤترین مﻴزان صـﻴد را داشـتند .گرگـور حـاوی
طعﻤهی ساردین نﻴز  014/021ﮐﻴلوگرم از ﮐل صﻴد را به خود اختصاص داد  .در شـکل  2سـهم (درصـد وزنـی) هـر ﮐـدام از
گروههای گرگور (بر حسب نوع طعﻤه) (از مﻴزان ﮐل صﻴد آورده شده است .آنالﻴز نتایج نشان داد ﮐـه در فصـول بهـار و پـایﻴز
فاﮐتورهای ایستگاه و نوع طعﻤه روی تغﻴﻴرات  CPUEاثرگذار بودند؛ در فصل زمستان تنها نوع طعﻤه بهعنـوان عامـل اثرگـذار
روی مﻴزان صﻴد شناسایی شد و در فصل زمستان نﻴز فاﮐتورهـای نـوع و شـکل طعﻤـه در تغﻴﻴـرات در مﻴـزان  CPUEنقـش
داشتند (جدول .)1
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شکل  .1موقعﻴت جغرافﻴایی منطقه
نﻤونهبرداری در آبهای استان هرمزگان.
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با توجه به نتایج ،بﻴشترین و ﮐﻤترین مﻴزان  CPUEبه ترتﻴب مربوط به طعﻤهی ماهی مرﮐب چرخ شده در ایستگاه  2و در
فروردینماه ( 220/80گرم بر ساعت×قفس) و طعﻤهی گربهماهی چرخ شده در ایستگاه  1و در آبان ماه ( 1گرم بر
ساعت×قفس) بودند .در ایستگاه  ،1برای تﻤام تﻴﻤارها بهجز فصل پایﻴز ،اختالف معنیداری وجود داشت ( ،.)p<1/10در حالی
ﮐه در ایستگاه  2بﻴن تﻤامی تﻴﻤارها اختالف معنیداری بود .در ایستگاه  1در ﮐل فصول بهجز تﻴﻤارهای گربهماهی تکهای و
چرخ شده ،برای سایر طعﻤهها اختالف معنیداری وجود داشت .در ایستگاه  2تنها برای تﻴﻤار گربهماهی تکهای بﻴن فصول
اختالف معنیداری وجود نداشت (جدول .)2
در ایستگاه  1برای تﻤام تﻴﻤارها ،فصل زمستان بﻴشترین مﻴزان صﻴد را نشان داد و در این فصل استفاده از طعﻤه ،مﻴزان صﻴد
را افزایش داد .در ایستگاه  2برای تﻤام طعﻤههای استفادهشده ،در فصل بهار و اواخر فصل زمستان بﻴشترین مقدار CPUE
ثبت شد .بدون در نظر گرفتن ایستگاهها ،بهجز فصل زمستان ،طعﻤهی ماهی مرﮐب چرخ شده بﻴشترین مﻴزان صﻴد را به خود
اختصاص داد .هﻤچنﻴن طعﻤهی گربهماهی تکهای در تﻤامی فصول بهجز فصل تابستان ،ﮐﻤترین مﻴزان صﻴد را نشان داد
(جدول  .)2روند تغﻴﻴرات مﻴزان  CPUEبرای طعﻤههای مورداستفاده در فصول نﻤونهبرداری ،در ایستگاه  1منظمتر از ایستگاه
 2بود .بهطوری ﮐه در فصل تابستان شاهد یک افت نسبتاً شدید و یک اوج در فصل زمستان بودیم.
نتایج نشان داد ﮐه در ﮐل دورهی نﻤونهبرداری ،از بﻴن طعﻤههای استفادهشده ،طعﻤهی ماهی مرﮐب تکهای ،بﻴشترین مﻴزان
صﻴد را به خود اختصاص داده و ﮐﻤترین مﻴزان  CPUEمتعلق به گربهماهی تکهای بود (شکل  .)2در آنالﻴزهایی ﮐه به تفکﻴک
فصل انجام شد ،مشخص شد ﮐه در فصل بهار ،تابستان و پایﻴز بﻴشترین مقدار  CPUEمربوط به ماهی مرﮐب چرخ شده و
ﮐﻤترین مقدار مربوط به گربهماهی تکه ای بود .در فصل زمستان بﻴشترین مﻴزان صﻴد به ازای واحد تالش صﻴادی متعلق به
طعﻤههای ماهی مرﮐب چرخ شده و ساردین چرخ شده بود .بهطورﮐلی از مﻴان طعﻤههای مورداستفاده ،طعﻤهی ماهی مرﮐب و
گربهماهی به ترتﻴب بﻴ شترین و ﮐﻤترین ﮐارایی را داشتند .هﻤچنﻴن نتایج بﻴان میﮐنند ﮐه در ایستگاه  1در فصل بهار و پایﻴز،
ماهی مرﮐب چرخ شده ،در فصل تابستان ساردین چرخ شده ،ماهی مرﮐب تکهای و چرخ شده و در فصل زمستان ،ماهی
مرﮐب چرخ شده و ساردین چرخ شده بهترین عﻤلکرد از نظر مﻴزان صﻴد را داشتند .در ایستگاه  2در فصول بهار ،تابستان و
پایﻴز ،ماهی مرﮐب چرخ شده و در فصل زمستان ،ماهی مرﮐب چرخ شده و ساردین چرخ شده بﻴشترین ﮐارایی از نظر مﻴزان
صﻴد را به خود اختصاص دادند (جدول  .)2بهجز طعﻤهی گربهماهی ،سایر طعﻤهها (ماهی مرﮐب و ساردین) در هر دو حالت
(تکهای و چرخ شده) پس از  28ساعت غوطهوری ،تهی شده بودند .میتوان نتﻴجه گرفت ﮐه طعﻤهی گربهماهی ،برای صﻴد،
جذابﻴت چندانی ندارد .با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان ادعا ﮐرد ﮐه ماهی مرﮐب چرخ شده ،بهﻴنهترین طعﻤه برای صﻴد
گرگور میباشد .از نظر نسبت صﻴد ،در فصول بهار ،تابستان و پایﻴز طعﻤهی ماهی مرﮐب چرخ شده و در فصل زمستان طعﻤهی
ساردین چرخ شده بﻴشترین درصد صﻴد را به خود اختصاص دادند؛ هﻤچنﻴن در فصول بهار ،پایﻴز و زمستان طعﻤهی گربه
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شکل  .2سهم گرگورهای حاوی طعﻤههای
ماهی مرﮐب ،گربه ماهی و ساردین (درصد
وزنی) از مﻴزان ﮐل صﻴد در طول دوره
تحقﻴق.

دانشگاه هرمزگان
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مجله بوم شناسی آبزیان

ماهی تکهای و در فصل تابستان ،طعﻤهی گربه ماهی چرخ شده ﮐﻤترین سهم صﻴد را در بﻴن تﻴﻤارها به خود اختصاص دادند
(جدول .)8
جدول  .1تأثﻴر فاﮐتورهای نوع و شکل طعﻤه و ایستگاه بر مﻴزان  CPUEگرگور

1
2
1
2
1
2
2
28
20

1/11
1/11
1/882
1/168
1/412
1/142
1/811

1/104
1/11
1/822
1/621
1/042
1/241
1/204

1/11
1/11
1/211
1/111
1/420
1/116
1/110

1/212
1/11
1/114
1/146
1/110
1/212
1/212

ایستگاه
نوع طعﻤه
شکل طعﻤه
ایستگاه× نوع طعﻤه
ایستگاه× شکل طعﻤه
نوع طعﻤه× شکل طعﻤه
ایستگاه× نوع طعﻤه× شکل طعﻤه
خطا
ﮐل

جدول  .2مقایسهی مﻴزان ( CPUEگرم بر قفس×ساعت) توسط طعﻤههای مختلف برای فصول مختلف

طعﻤه

ایستگاه
ساردین
نزدیک
ساحل

ماهی
مرﮐب
گربهماهی
ساردین

دور از
ساحل

ماهی
مرﮐب
گربهماهی

تابستان

بهار
bc

تکهای

B11/20±21/12

چرخ شده

bc

پایﻴز

ab

B6/20±22/41

زمستان
a

B21/62±24/46

a

A21/82±01/11

a

B2/81±84/11

BC11/22±22/02

C8/20±24/28

A6/66±116/62

AB16/22±61/18b

B4/12±20/64a

B10/64±82/82

A22/12±42/21a

چرخ شده

00/44±110/00a

14/86±82/14a

12/21±80/21

26/20±02/00a

تکهای

11/12±14/11bc

0/08±6/86c

2/12±11/02

16/62±22/21b

تکهای

c

چرخ شده
تکهای

bc

b

11/20±0/60

11/88±10/82

21/22±22/12

12/24±21/01

A01/00±162/04ab

B21/01±06/16ab

AB22/20±02/48b

AB24/68±112/41ab

ab

ab

c

a

چرخ شده

AB08/26±112/21

B22/08±01/42

B4/20±80/88

A01/81±124/21

تکهای

A00/14±161/22ab

B20/82±82/20ab

AB21/22±01/20b

AB28/00±41/12b

چرخ شده
تکهای
چرخ شده

a

a

B21/20±24/20

A00/12±226/20
c

a

AB20/86±101/16
c

b

a

AB6/22±182/21
c

10/24±24/02

22/26±22/14

0/21±21/12

1/00±4/12

A16/24±02/42c

B2/21±4/18b

B6/21±21/61c

B6/00±18/16c

( Aحروف بزرگ)  -مقایسه افقی (مقایسه هر تﻴﻤار در فصول مختلف)( a ،حروف ﮐوچک)= مقایسه عﻤودی (تﻴﻤارهای یک منطقه با یکدیگر)

جدول  .2طعﻤهی بهﻴنه برای فصول و ایستگاههای مختلف

ایستگاه

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

نزدیک ساحل

ماهی مرﮐب چرخ
شده

ساردین چرخ شده -ماهی
مرﮐب تکهای و چرخ شده

ماهی مرﮐب چرخ شده

ماهی مرﮐب چرخ شده-
ساردین چرخ شده

دور از ساحل

ماهی مرﮐب چرخ
شده

ماهی مرﮐب چرخ شده
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CPUE

درجه آزادی

( Pبهار)

( Pتابستان)

( Pپایﻴز)

( Pزمستان)
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جدول  .8نسبت صﻴد تﻴﻤارها در فصول مختلف (برحسب درصد)

طعﻤه /فصل

بهار

تابستان

پایﻴز

زمستان

ساردین تکهای
ساردین چرخ شده
ماهی مرﮐب تکهای
ماهی مرﮐب چرخ شده
گربهماهی تکهای
گربهماهی چرخ شده

14/42
18/62
21/06
22/26
0/86
6/28

21/61
21/22
14/06
24/22
6/00
0/10

21/21
11/46
22/22
21/46
0/18
2/68

21/14
22/61
14/26
20/02
2/26
2/41

بحث
مطالعهی حاضر نشان داد در ﮐل دورهی نﻤونهبرداری بﻴشترین مﻴزان  CPUEمربوط به طعﻤهی ماهی مرﮐب میباشد و با در
نظر گرفتن فصل ،بﻴشترین سهم صﻴد گرگور متعلق به ماهی مرﮐب چرخ شده (با مﻴانگﻴن  )%21بود .به نظر میرسد بوی
طعﻤه و غلظت مواد جذبﮐننده ی موجود در طعﻤه ،سرعت جریان ،آستانهی حساسﻴت ماهی ،سرعت شنا و رفتار ﮐاوشی
ماهیها بر مﻴزان صﻴد قفس مؤثر است ( .)Collins et al., 2002; Pedersen, 2000با توجه به جدول  2بهﻴنهترین طعﻤه برای
صﻴد قفس ،ماهی مرﮐب چرخ شده بود Westberg .و  ،(2011) Westbergبﻴان میﮐنند ﮐه تبدیل ﮐردن طعﻤه به قطعات
ﮐوچکتر باعث افزایش غلظت بوی طعﻤه و به دنبال آن افزایش جذب ماهیها میشود هﻤچنﻴن  Fernandez-Carvalhoو
هﻤکاران ( )2110گزارش ﮐردهاند ﮐه جذاب بودن طعﻤه ماهی مرﮐب برای برخی از ماهیها باعث جذب شدن آنها به سﻤت
منبع انتشار بوی طعﻤه و به دنبال آن افزایش مﻴزان  CPUEشده است Alos .و هﻤکاران ( ،)2110نﻴز بﻴان میﮐنند ﮐه نوع
طعﻤه استفاده شده بر ترﮐﻴب صﻴد و تعداد ماهﻴان صﻴد شده از یک گونه مؤثر است و ترجﻴح برخی از ماهیها نسبت به
طعﻤههای طبﻴعی باعث افزایش مﻴزان صﻴد و تغﻴﻴر در ترﮐﻴب صﻴد میشود.
با توجه به اینکه مقدار طعﻤه در هر گرگور یکسان بود ( 111گرم) ،طعﻤهی ماهی مرﮐب بﻴشترین مﻴزان جذب ماهی و به
دنبال آن بﻴشترین مقدار صﻴد را ثبت ﮐرد .دلﻴل این امر مﻤکن است به خاطر مواد جذاب موجود در طعﻤه باشد .اگر غلظت
مواد جذب ﮐننده بﻴشتر باشد احتﻤال پاسخ آبزیان به طعﻤه افزایش مییابد ( McLeese, 1973; Fuzessery and Childress,
).1975; Pearson et al., 1979; Zimmer-Faust and Case, 1983; Miller, 1990
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شکل  .2مقایسه ﮐلی مﻴزان  CPUEبرای
طعﻤههای مختلف و حالتهای مختلف در ﮐل
دوره نﻤونهبرداری (جعبهها  %01دادهها را
پوشش میدهند ،خطوط عﻤودی بﻴانگر
پراﮐنش دادهها و خطوط افقی مﻴانه را نﻤایش
میدهد).

دانشگاه هرمزگان
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با نزدیک شدن به اواخر زمستان و اوایل بهار ،برخی از ماهیها برای تخمریزی به سﻤت آبهای ﮐم عﻤق حرﮐت ﮐرده و در
آبهای ساحلی تخمریزی میﮐنند؛ از طرفی افزایش مﻴزان صﻴد توسط طعﻤه ،مﻤکن است به خاطر اختالف در شدت تحریک
پذیری برخی ماهﻴان نسبت به سایر ماهیها باشد ( .)Sobrino et al., 2011با سرد شدن هوا و به دنبال آن سرد شدن دمای
آب ،فراوانی و تراﮐم ماهیها نسبت به ایستگاه های با دمای باالتر ،افزایش یافت .هﻤچنﻴن در تحقﻴقی ﮐه  McLeanو هﻤکاران
( )2110انجام دادند تصاویر ثبت شده از دوربﻴنهای زیرآبی نشان میدهد ﮐه برخی از آبزیان زودتر از سایر آبزیان به سﻤت
طعﻤه جذب میشوند ﮐه به خاطر حساسﻴت باالی آنها به بوی طعﻤه می باشد .شدت جریان آب و مدت ماندگاری طعﻤه بر
مﻴزان غلظت بوی طعﻤه نﻴز اثر گذار است و با گذشت زمان از مﻴزان بوی طعﻤه ﮐاهش مییابد.
پس از  28ساعت غوطهوری گرگورهای حاوی طعﻤه ،شاهد خالی شدن طعﻤههای ماهی مرﮐب و ساردین بودیم .اگر طعﻤه را
در پوشش م حافظتی قرار نگﻴرد ،مﻤکن است با ورود اولﻴن ماهی به قفس ،تﻤام طعﻤه خورده شود ،بنابراین قرار دادن طعﻤه در
پوششی محافظتی باعث افزایش طول عﻤر و دوام طعﻤه میشود ( .)Miller, 1979هﻤچنﻴن افزایش مدت غوطهوری قفس در
آب گاهی مﻤکن است باعث افزایش و گاهی ﮐاهش مﻴزان صﻴد شود ( .)Robertson, 1989; Miller, 1990افزایش مدتزمان
غوطهوری نﻴازمند افزایش مقدار طعﻤه میباشد ،زیرا مﻤکن است طعﻤه در ساعات اولﻴهی قفس گذاری ،تهی شود ( Richards
 .)and Cobb, 1987; Cyr and Sainte-Marire, 1995; Robertson, 1989; Miller, 1990از طرفی اگر طعﻤهای (گربهماهی)
خورده نشود ،افزایش مدت ماندگاری قفس ،باعث ایجاد فساد در طعﻤه و انتشار بوی زننده میشود ﮐه مﻤکن است ماهیها را
از منطقه فراری دهد .در فصل تابستان ،افزایش دما نﻴز بهعنوان عامل تسریع ﮐنندهی فساد در طعﻤه میباشد ( Stoner et al.,
.)2006
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به نظر می رسد فاﮐتورهای آب (دما ،شوری) و شرایط آب و هوایی (بارندگی) نﻴز در مﻴزان صﻴد گرگورهای حاوی طعﻤه مؤثر
میباشند ( .)McLean et al., 2015با نزدیک شدن به فصل زمستان در ایستگاه  ،1مﻴزان صﻴد گرگور افزایش یافت.این مﻤکن
است به دلﻴل وفور مواد غذایی در نزدیکی ساحل و هﻤچنﻴن شرایط مساعد آب و هوایی (دما ،شوری) و مهاجرت جهت
تخمریزی باشد ( . )Sobrino et al., 2011با شروع بهار و گرم شدن هوا ،مﻴزان صﻴد در ایستگاه  2افزایش یافت؛ البته این
افز ایش در بهار رخ داد و در تابستان ﮐاهش یافت .افزایش دما و شوری در مناطق نزدیک ساحلی ،آبزیان را به مناطق عﻤﻴقتر
ﮐشانده و به دنبال مکانی باثباتتر هستند (.)Stoner et al., 2006
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