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 چکیده

( هوور  از  Thunnus tonggolماهی  بهونه گ( یکی  تجاری  مهم  میهای  غالباً  شمار  عمان  دریای  در  این گونه  تور گوشگیر صید    بارود. 
اندازه دور بدن ماهی از دی ماه    –پذیری تورهای گوشگیر صید ماهی هوور براساس رابطه طول  مطالعه جهت بررسی انتخاب   شود. این می

گرفت. برای این منظور، در هر مرحله از برداری بریس، رمین و کنارک انجام  به صورت ماهانه در مناطق نمونه   ۹۸تیرماه    لغایت   ۱۳۹۷
جمع نمونه شده  صید  ماهیان  داده برداری  و  بدن آوری  ارتفاع  حداکثر  و  آبشش  آبشش،  پیش  چشم،  دور  ناحیه  از  هوور  ماهیان  های 
باندازه سپس  شدند.  انتخاب ه گیری  مدل  بوسیله  نسبت  گوشگیر،  تور  انتخاب   محاسبه   هپذیری  منحنی  انتخاب  تعیین  بیشترین  و  تور  پذیری 

نتایج، برای چشمه  انجام گرفت. بر اساس  و    2/۱5،  6/۱4،  ۱۳/ 2،  ۱۱/ 4،  ۱/۱0های  طولی ماهی هوور به تفکیک ترکیب صید چشمه تور 
ماهی    Lm50با توجه به  متر برآورد گردید.  ی تسان  ۸0و    6۸،  65،  56،  50،  40ترتیب  متر بیشترین انتخاب طولی ماهی هوور به سانتی   ۸/۱۷

متری، دارای طول چنگالی بزرگتر از میانگین طول  سانتی   ۱۷/ ۸ماهیان صید شده با چشمه تور    است متر طول چنگالی  سانتی   ۷۳/ ۳هوور که  
، 2/۱۳،  ۱۱/ 4،  ۱/۱0های تورهای  ه مبلوغ جنسی ماهی است. بنابراین، با در نظر گرفتن صید گونه هدف، ماهی هوور نتایج نشان داد که چش

متر با هدف صید  سانتی   ۱۷/ ۸تور  کارگیری اندازه چشمه  به.  متر برای صید ماهی هوور در دریای عمان مناسب نیستندسانتی   2/۱5،  6/۱4
     ای صید پایدار و مسئوالنه را برای این گونه هوور به ارمغان آورد.تواند تا اندازهماهیان بالغ هوور می 
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 مقدمه 
که غالباً متعلق به آبهای    بوده زی  ماهی هوور، ماهی سطح

ساحلی   بیشترین   استناحیه  جهان  در  ناحیه  دو  در  و 
به  را  صید  میمقدار  اختصاص  در  خود  ناحیه  اولین  دهد. 

دومین    سواحل و  مالزی  تا  تایلند  از  چین  جنوبی  دریای 
عمان،   شامل  که  عرب  دریای  همسایه  کشورهای  ناحیه 

پاکستان   و  ایران  عربی،  متحده   Stequert)  استامارات 

and Marsac, 1989هستندای  (. هوورهای کوچک کرانه  
سپری   قاره  فالت  در  را  خود  زندگی  مراحل    کنند میو 

ها را ترجیح  زندگی در اقیانوس  که هوورهای بزرگترحالیدر
نیز  می مهاجرت  کوچک  گروهای  در  ماهیان  این  دهند. 
)شوقی،  می بیشتر 1۳۷1کنند  همانند  هوور  ماهی   .)

تخمگونه سال  طی  یکبار  از  بیش  ماهیان  تون  ریزی های 
تخمکنندمی فصل  دریای  .  آبهای  در  هوور  ماهی  ریزی 

تابس و  بهار  فصل  دو  در  فارس  خلیج  و  انجام  عمان  تان 
اوج  می زیرا  است.  تابستان  در  آن  اصلی  دوره  که  گیرد 

ماه صورت می در مرداد  )درویشی،  رسیدگی جنسی  گیرد 
طول 1۳۸2 بلوچستان  و  سیستان  استان  آبهای  در   .)

است متر برآورد شده  سانتی  ۷2چنگالی ماهی هوور برابر با  
(. این مقدار برای ماهی هوور  1۳95)حسینی و همکاران،  

هرمزگان  د استان  آبهای  بسانتی  ۳/۷۳ر  آمده  همتر  دست 
 (. 1۳۸2است )درویشی، 

گونه از  ماهی  میاین  محسوب  تجاری  مهم  که  های  شود 
خرد   با  صیادان  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  آبهای  در 

گوشگیر  هب تورهای  میکارگیری  صید  را  میزان کنند آنها   .
به    1۳۷6ل  تن در سا  1۷۸۷2بوم از  صید در این دو زیست

سال    5520۷ در  میزان   1۳95تن  است.  یافته  افزایش 
تخلیه صید این گونه در مراکز تخلیه صید استان سیستان  

تن در   ۳094۳به  1۳۷6تن در سال   ۳550و بلوچستان از 
به  1۳95سال   یافته که  طور متوسط در هر سال    افزایش 

)تقوی  10 است  افتاده  اتفاق  صید  رشد  مطلق،  درصد 
قدیمی(.  1۳9۸ از  گوشگیر  پرکاربردترین  تورهای  و  ترین 

می محسوب  جهان  در  صیادی  جهت ادوات  که  شوند 
صیدهای تجاری و برخی اهداف پژوهشی به صورت ثابت و  

عمق در  و  شناور  مختلف  مورد    نیزهای  گوناگون  اندازه 
قرار می )استفاده   Pierce et al., 1994; Guy etگیرد 

al., 1996; Fonseca et al., 2005; Erzini et al., 

2006; Fabi and Grati, 2008  غیر عوامل  میان  از   .)
ب چشمه  اندازه  مهمه  زیستی،  صید عنوان  در  فاکتور  ترین 

گوشگیر   تورهای  ب  سویی،از    است.انتخابی  ادوات    ین در 
  ییباال  یریپذ انتخاب   یدارا  یرگوشگ  یتورها  یگیری،ماه

های  خاصی از گونه  طول های  اندازهکه    معنا . بدین  هستند
د که  ندهها مورد صید قرار میطول  سایرماهی را بیشتر از  

  است مطرح    طولی ترکیب صید  انتخاب  نیشترینوان به ع ب
(Emmanuel et al., 2008; Hosseini et al., 2017.) 

یک مدیریت مناسب در صید تورهای گوشگیر آن است که  
و به ماهیان نابالغ    دکننماهیان بالغ را صید    ،ابزارهای صید

را بدهند   ابزار صید  از  امکان تکثیر و تجدید    تااجازه فرار 
فراهم    ، های ماهیجمعیت گونه آینده  )در   Boothگردد 

and Potts, 2006)  صورتی در  هدف  این  به  دستیابی   .
  صید ماهی برای  که چشمه تور استاندارد    استپذیر  امکان

بر حفاظت از    عالوه یق  تعیین گردد تا از این طر  مورد نظر
نابالغ  ماهیان  پایدار    ،ذخایر  را در سطح  میزان صید  بتوان 

پذیری تور گوشگیر ندازه انتخاب. ادار رساندقم  بیشترینبه  
حداقل سه  )های مختلف  با استفاده از اندازه چشمه  معموالً

گونهچشمه(   صید  هدف برای  می  ،های    گردد برآورد 
(Madsen, 2007  .)گز  یدص تورها  یطول  ینشو    ی در 

  ی ماه  یتور و شکل ظاهر  یاتبه خصوص  یبستگ  یر،گوشگ
ادارد ماه.  بدن  دور  تور    یرتباط  چشمه  اندازه  از    یکیو 

بهیینتع  یفاکتورها تور  چشمه  اندازه  در   است   ینهکننده 
(Hameed and Boopendranath, 2000.)    از یکی 

پایداری برای  مهم  که    اصول  است  این  ماهی  جمعیت 
تخمحداق طبیعی  محل  در  یکبار  باشد.  ل  کرده  ریزی 

ساحل  ،بنابراین اندازه  از  حداقل  بزرگتر  باید  ماهی  آوری 
(. Gabr and Mal, 2016)   طول بلوغ جنسی ماهی باشد

نتیجه صید  ،در  ابزار  انتخابی  مشخصات   دارای   شناخت 
پذیری تور گوشگیر بر اساس محاسبه انتخاب .  است  اهمیت

ها،  این روش گیرد که یکی از  ورت میهای مختلفی صروش
مستقیم   غیر  بار    است  Sechinروش  نخستین  برای  که 

Sechin  (1969  را آن  محاسبه    نمودابداع  (  آن  مزیت  و 
بهانتخاب دادهپذیری  ماهی  وسیله  ریختی  در  استهای   .

روش جمعیت    ،این  طولی  پراکنش  به  مربوط  اطالعات 
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ب فرا  آید میدست  هماهیان  توزیع  جمعیت  و  طولی  وانی 
انتخاب پارامترهای  و  با  ماهیان  محاسبه یکپذیری  دیگر 

) می چه  Hovgêrd and Lassen, 2000گردند  اگر   .)
تورهای گوشگیر از    برتاکنون در کشور مطالعات متعددی  

های مختلف صورت گرفته است )تمسکی و همکاران،  جنبه 
  ؛ حسینی و عنایتی، 1۳9۷؛ حقیقت جو و همکاران،  1۳95
همکاران،  1۳9۷ و  قاسمپور  به  ولی    (،1400؛  توجه  با 

انتخاب گذشته،  گوشگیر مطالعات  تورهای  تمامی  پذیری 
موجود در آبهای استان   T. tonggolویژه صید ماهی هوور 
است نگرفته  بر  در  با  این   از  .را  تا  شد  گرفته  تصمیم  رو، 
دور بدن این گونه در دریای عمان    -استفاده از روابط طول

ای به روش  مطالعه  ،بهای ساحلی سیستان و بلوچستان()آ
Sechin .انجام گیرد 

 
 مواد و روش کار 

 ریزی و عملیات صیادی   منطقه تور
مطالعه سواحل این  در  عمان  دریای  شرقی  شمال  در   ،

عمده تخلیه   سه منطقهاستان سیستان و بلوچستان و در  
  1۳9۷، کنارک و رمین از دی ماه  بریس  صید شامل بنادر  

)شکل    1۳9۸تیر    لغایت پذیرفت  منطقه 1صورت   .)
فعالیتنمونه  محدوده  با  منطبق  لنچ  برداری  های  صید 

ب ماهیان  تون  صید  فعال  گوشگیر  تورهای  هچوبی  ویژه 
  گوشگیر شناور سطحی ماهی هوور بود که براساس تجربه

موقعیت دستگاه  از  استفاده  با  و  این    ( GPS)  یابصیادان 
و   N  1۳′  25ᵒتا    E  4۳′  59ᵒو    N  4′  25ᵒمحدوده شامل  

E 1۸′ 60ᵒ های محل فعالیت  برداری در صیدگاهبود. نمونه
تا  لنج  با منطقه  شناورهای  روی  و  گوشگیر  چوبی  های 

صورت   20محدوده   فراساحلی(  )منطقه  ساحل  از  مایلی 
 گرفت.

 
 عملیات صید 

به  مجهز  چوبی  لنج  صیادی  شناور  از  مطالعه  این  در 
گیر شناور سطحی ماهی هوور که ماهی را با  تورهای گوش

نگه می یخ سرد  از  استفاده شد. مشخصات  استفاده  دارند، 
آنها نمونه از  برداری شد شامل، قدرت  فنی شناورهایی که 

متر، عرض شناور    ۸–11اسب بخار، طول شناور    55موتور  

شناورها    5/۳-5/2 ارتفاع  عملیات    2/1-5/1و  بود.  متر 
ص برای  ساعت  تورریزی  ظهر  از  بعد  در  هوور    16:۳0ید 

دقیقه و در جهت جریان آب یا باد آغاز و حدوداً تا ساعت  
ساعت و در    12انجامید. تورها پس از  طول  دقیقه به  1:۳0

 آوری شدند. ( جمع4:۳0تاریکی سحر )ساعت 
 

 
 برداری در دریای عمانمناطق نمونه :1شکل 

Figure 1: Sampling areas in the Oman Sea 

 
برداری در این مطالعه شامل تور گوشگیر شناور ابزار نمونه 

اندازه شش  با  هوور  ماهی  شامل    چشمه   سطحی  مختلف 
متر سانتی  ۸/1۷و    15/ 2،  6/14،  2/1۳،  4/11،  1/10
( بود. همه تورهای اندازه چشمه کشیده، گره تا گره مقابل)

مولتی نوع  از  استفاده  رشته مورد  )چند  از افیالمنت  ی(، 
پلی نخجنس  شماره  با  رنگ ۷2و    ۳۳های  آمید  به   ،

ها  بیضی شکل، وزنه  PVCها از نوع  یه بوخاکستری، جنس  
طاقه   هر  طول  سیمانی،  قالب  نوع  تعداد    ۸۸/1۸2از  و 

ارتفاع  چشمه  در  ضریب    200ها  همچنین  بود.  عدد 
 تورها یکسان بود.  آویختگی همه

 

 برداری ماهی هوور روش نمونه

صیادی انجام  لنج و اسکله  درصورت روزانه  برداری بهنه نمو
شده  گرفت.  می صید  ازماهیان  استفاده  کلیدهای    با 

اطلس ماهیان خلیج    شناسایی معتبر نظیر کلید شناسایی 
عمان دریای  و  دهقانی،   فارس  و  کتاب  1۳۷5)اسدی  و   )

( و    شدند شناسایی    (Fischer and Bianchi, 1984فائو 
اف  نقطه  ناحیهگیر  از  هوور  ماهیان  پیش    تادن  چشم،  دور 



 ...    پذیری تورهای گوشگیرمطالعه انتخاب                                                                                     و همکاران  کهرازهی

4 

باله قسمت  در  بدن  ارتفاع  حداکثر  و  آبشش  های  آبشش، 
با   سپس  و  صیادی  نخ  قطعه  یک  از  استفاده  با  پشتی 

گیری متر اندازهمیلی  1استفاده از خط کش فلزی با دقت  
 (. 2 شد )شکل

 
 

 
 ( D2) دومین باله پشتی( و D1) اولین باله پشتی(، OP) یا آبششآبشش شپی .گیری شدهماهی هوور با نقاط اندازه :2شکل 

Figure 2: T. tonggol with measured points, Operculum or gills (OP), first dorsal fin (D1) and second dorsal fin (D2) 

 

 

بهاداده درهی  آمده  ثبت هافرم  دست  اطالعات  ثبت  ی 
انتها  .  گردید اهبدر  مدل  مرتبط نتخابوسیله  پذیری 

(Sechin, 1969 منحنی تعیین  محاسبه  به  نسبت   ،)

و طول اپتیمم ماهی هوور به تفکیک چشمه  پذیری  انتخاب
 د: تور اقدام گردی

 

 
G/P (maximum girth/mesh perimeter) 
Gc/P (girth at the position where the fish were caught/mesh perimeter) 
Sj = ϕ {(2M -Ghj) / σhj} [1 - ϕ{(2M - Gmaxj) / σmaxj}] 

Sj = ϕ {(2M -KhGhj) / σhj} [1 –ϕ{(2M - KmaxGmaxj) / σmaxj }] 
 

 
Gدور بدن؛    : حداکثر اندازهP  محیط چشمه؛ :cG  اندازه محیط محلی از بدن ماهی که ماهی در زمان صید از آنجا گیر افتاده :

: انحراف استاندارد محیط j ،hjσ یسرماهی طبقه طولمتوسط محیط دور  زهندا: اhjG؛ j : احتمال صید ماهی طبقه طولیjS. است
ماهی طبقه طولی    j    ،maxj:G  سرماهی طبقه طولیدور   استاندارد حداکثر  j  ،maxjσمیانگین حداکثر محیط دور سر  انحراف   :

: نسبت محیط چشمه به محیط   ، : تابع توزیع تجمعی توزیع نرمالϕ،    محیط چشمه  j     ،:2Mیمحیط دور بدن طبقه طول
: نسبت محیط چشمه به محیط حداکثر دور بدن ماهیانی که از .  اندیر افتادهمحل آبشش در تور گ  آبشش ماهیانی که از

: فاکتور ،  i رد با چشمهخوبر در  jاحتمال گیر افتادن ماهی سایز طبقه  :. اندمحیط بدن در تور گیر افتاده محل بیشترین
بیشینه محیط ماهی برای سایز ماهی    :،  j  زانه بیشینه محیط برای اندازه چشمهکشسانی نخ و بافته به می  کنندهترکیب
چشمه  :،   j  طبقه داخلی  چشمه  محیط  سایز  واریانس ،  i  از  فاکتور :  ،  واریانس  :  ،  : 

 iواریانس سایز چشمه  :،  j انی نخ و بافته به میزان محیط برای اندازه چشمه کشس کنندهترکیب
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 هاروش تجزیه و تحلیل آماری داده
انتخاب منحنی  ترسیم  از جهت  هوور  ماهی  طولی  پذیری 

تحلیل    201۳نسخه    Excelافزار    نرم و  تجزیه  برای  و 
بداده واریانههای  آنالیز  از  آمده،  یکدست  نرم    ازطرفه  س 

 استفاده گردید.  22نسخه  SPSSافزار 
 
 
 
 

 نتایج 

 های دور بدناندازه  -رابطه طول
های مختلف بدن  بین طول چنگالی و دور بدن در قسمت

و ابتدای  ماهی هوور شامل آبشش، ابتدای اولین باله پشتی  
که با  برقرار بوده  خطی  رابطه رگرسیون    ،دومین باله پشتی

آز از  از  استفاده  پیرسون  مثبت 2R)  یهمبستگمون   )
  ( 1( برخوردار است )جدول  >05/0pمعنادار بسیار باالیی )
   .است 95/0-9۸/0در محدوده   که میزان همبستگی

 
دور بدن ماهی هوور  : ضرایب همبستگی طول چنگالی با پارامترهای ریختی1جدول   

Table 1: Correlation coefficients of fork length with morphological parameters of T. tonggol body circumference 

 معناداری  سطح همبستگی  معادله رگرسیون خطی   دور بدن  

 x0916/۳ y= 9۸/0r- **000/0+  501/0 آبشش 

 x2641/0 y= 96/0 r- ** 000/0- 5۸91/0 ابتدای اولین باله پشتی

 x۷۸/5 y= 95/0 r- ** 000/0+  4۷25/0 ابتدای دومین باله پشتی

 
های مشاهده شده  همچنین برازش رگرسیون خطی بر داده

شکل طول   ۳  در  افزایش  با  که  است  شده  داده  نشان 
های مختلف دور بدن ماهی هوور نیز افزایش  چنگالی اندازه

طولمی در  ابتدای  ی  هایابد.  در  بدن  دور  افزایش  مشابه، 
بد دور  و  آبشش  دور  به  نسبت  پشتی  باله  در  دومین  ن 

 (. 4 )شکل استابتدای اولین باله پشتی بیشتر 
  

 
ی مختلف دور بدن  هااندازهرابطه خطی طول چنگالی با  :3شکل 

 ماهی هوور 
Figure 3: Linear relationship of fork length with 

different sizes of T. tonggol body circumference 

 

 
گالی با رابطه خطی برازش شده بین طول چن :4شکل 

 پارامترهای ریختی دور بدن ماهی هوور

Figure 4: The fitted linear relationship between fork 

length and body girth morphological parameters of T. 
tonggol 

چنگالی و پارامترهای مختلف نس طول  کوواریا  نتایج آنالیز
شیب   همگنی  فرض  پیش  آزمون  جهت  بدن  دور  ریختی 

اثر خط  بررسی  با  که  است  آن  از  حاکی  رگرسیون  های 
بین   بدن،  دور  پارامترهای  عامل  و  طول  بین  متقابل 

معنادار  اندازه اختالف  بدن  دور  ( >05/0p)  استهای 

م اختالف  رد فرضیه صفر یا فرضیه عد  ( که سبب2)جدول  
توان گردد. بنابراین، میی مختلف میبین شیب روابط خط

بدن    های مشابه مقادیر دورطول فت که درچنین نتیجه گر
مختلف  در آزمون استمتفاوت    ، نقاط  بررسی  با   .

تعقیبیمقایسه چندگانه  جفتی  های  سطح   SNK  یا    در 
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05/0=α  و    هاتنگردد که  مشخص می آبشش  مقادیر دور 
یکسان    درن  بد  دور پشتی  باله  در  دومین  و    سایرهستند 

پارامترها با معناداری دارند )جدول    هم اختالف  موارد این 
می۳ استباط  چنین  نتایج  این  از  دور(.  که  در    شود  بدن 

دور   و  آبشش  دور  با  مقایسه  در  پشتی  باله  اولین  ابتدای 
در   بیشتری  مقادیر  از  پشتی  باله  دومین  ابتدای  در  بدن 

مشا شکل  طول  در  موضوع  این  که  است  برخوردار    5به 
دور بدن در ابتدای خوبی نشان داده شده است. بنابراین،  به

اولین باله پشتی به عنوان حداکثر دور بدن ماهی هوور در  
 شود.نظرگرفته می

 

 

 های رگرسیون مگنی شیب خطنتایج آنالیزکوواریانس طول چنگالی و پارامترهای دور بدن ماهی هوور جهت آزمون پیش فرض ه :2جدول  
Table 2: Results of covariance analysis of fork length and body girth parameters of T. tonggol to test the homogeneity 

of the slope of the regression lines 

 سطح معناداری  F ( MSمربعات )میانگین  (SSمربعات )مجموع  درجه آزادی  منبع تغییرات

 00۷/0 959/4 901/2۳4 ۸0۳/469 2 رگرسیون )اثر متقابل( 

   ۳۷۷/4۷ ۳49/۳5۸1۷ ۷56 مانده باقی

    152/36258 758 کل 

 

 های رگرسیون پارامترهای دور بدن ماهی هوور بندی شیب خطجهت گروه  SNK چندگانه تعقیبی هاییسهمقانتایج آزمون  :3جدول 
 Table 3: The results of the SNK post hoc multiple comparisons test for grouping of the slope of the regression lines of 

T. tonggol body circumference parameters 

 

 پذیری طولیانتخاب  منحنی
اندازه چشمه تور    6نحوه صید و گیر افتادن ماهی هوور در  

براساس تعداد    6گوشگیر مختلف مورد استفاده در جدول  
ر چشمه تور به  ردن ماهی داست. گیرک  ارائه شده و درصد  

سه روش سرگیر )دور چشم و پیش آبشش(، آبشش و تنه  
دور بدن در ابتدای اولین و دومین باله پشتی( مورد  گیر )

گرفت.   قرار  تور    هاتن بررسی  چشمه  متر سانتی  1/10در 
از   )سرگیر(  سر  طریق  از  تور  چشمه  در  ماهی  گیرکردن 

ب های  روش  سایرا  درصد فراوانی صید بیشتری در مقایسه 
نوع دیگر اندازه چشمه  5گیرکردن برخوردار بوده است. در  

به نوع تور، از   با توجهبه روش آبشش و تنه گیر،    تور صید

مورد   در  که  بوده  برخوردار  بیشتری  فراوانی  نسبت 
نسبت   این  آبشش  روش  به  به    25-4۸گیرکردن  و  درصد 

تنه  )جدول  متغیر  ، درصد  9-65گیر  روش  است  (.  4  بوده 
صید چشمه   همچنین  روش  به  هوور  شامل    گیرماهی  که 

و   آبشش  روش  به  بررسی استگیر  تنهتلفیق صید  ، مورد 
تورها چشمه  اندازه  تمام  در  گرفت.  روش  قرار  به  صید 

از درصد فراوانی قابل مالحظهچشمه  با گیر  ای در مقایسه 
غیر چشمه  یا  سرگیر  که  روش  است  بوده  برخوردار  با گیر 

تور،    هتوج چشمه  اندازه  ترکیب   5۷-100به  کل  درصد 
 خود اختصاص داده بود. صید را به

 
 

 

 

 

 فرضیه صفر  بحرانی q محاسباتی q خطای معیار  اختالف شیب مقایسه 

 رد ۳14/۳ 544/4 0256/0 11۷/0 پشتی  دومین باله  اولین باله پشتی 

 رد 2۷۷/2 ۷۳2/۳ 02۳6/0 0۸۸/0 آبشش   پشتی  باله اولین

 قبول 2۷۷/2 09۸5/1 0259/0 011/0 پشتی  دومین باله  آبشش 
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 تورهای گوشگیر مختلف بر اساس درصد )تعداد(  : نحوه صید و گیر افتادن ماهیان هوور صید شده در چشمه4جدول 
Table 4: The method of catching and tangling of T. tonggol caught in the meshes of different gillnets based on 

percentage (number) 

 گیرچشمه گیرتنه آبشش سر متر(چشمه تور )سانتی

1/10 42 (14 ) ۳۳ (11 ) 24 (۸ ) 5۸ (19 ) 

4/11 0 ۳5 (۳2 ) 65 (59 ) 100 (91 ) 

2/1۳ 44 (50 ) 4۸ (55 ) 9 (10 ) 5۷ (65 ) 

6/14 15 (10 ) 40 (2۷ ) 46 (۳1 ) ۷1 (5۸ ) 

2/15 25 (16 ) 25 (16 ) 50 (۳1 ) ۷5 (4۷ ) 

۸/1۷ 12 (6 ) 4۳ (22 ) 45 (2۳ ) ۸۸ (45 ) 

 

تور گوشگیر با اندازه   با شده ماهیان هوور صید  دامنه طولی
متر بدست آمد که  سانتی  ۳2-۸6متر،  سانتی  1/10چشمه  

متر  سانتی  ۳۸-44ترین فراوانی طولی در دامنه طولی  بیش
انتخاب منحنی  غال بود.  با  طوپذیری  فراوانی  ماهیان  ب  لی 

بوده   منطبق  تور  چشمه  این  دارد است  در  همپوشانی  و 
آن  5)شکل   در  که  )طولی  طولی  انتخاب  بیشترین   .)

ماهیان   ترکیب صید    ،(استدرصد    100احتمال صید  در 
 متر محاسبه شد. سانتی 41متر، سانتی 1/10چشمه 

  متر، دامنه طولی ماهیان هوور صید سانتی  4/11شمه  درچ
بیشسانتی  ۳۸-90شده   که  بود  طولی  متر  فراوانی  ترین 

طولی   دامنه  در  گرفت.  سانتی  50-56ماهیان  قرار  متر 
انتخاب تور  منحنی  چشمه  به  نسبت   10/ 1پذیری 

پهنسانتی شده    بودهتر  متر  صید  ماهیان  غالب  طول  با  و 
میانی   طولی  طبقات  در  عمدتاً  که  دارد   استمطابقت 

طولی ماهی هوور برای ترکیب ن انتخاب  (. بیشتری6)شکل  
 دست آمد. بهمتر سانتی 50متر، سانتی 4/11صید چشمه 

 

 

 

 

 

 

 
پذیری و فراوانی طولی ماهی هوور  : منحنی انتخاب5شکل 

 متر سانتی 1/10چشمه تور گوشگیر  باصید شده 
Figure 5: Selectivity curve and length frequency of T. 

tonggol caught by the meshes 10.1 cm gillnet 

 

 
هوور صید   پذیری و فراوانی طولی ماهی: منحنی انتخاب6شکل 

 مترسانتی 4/11چشمه تور گوشگیر  باشده 
Figure 6: Selectivity curve and length frequency of T. 

tonggol caught by the meshes 11.4 cm gillnet 

تور   چشمه  بررسی  که  مش  مترسانتی  1۳/ 2در  شد  خص 
این نوع تور گوشگیر  بادامنه طولی ماهیان هوور صید شده 

ترین فراوانی طولی دست آمد که بیشهمتر بیسانت  90-50
طولی   دامنه  منحنی  سانتی  51-62در  گرفت.  قرار  متر 

گروهپذیری  انتخاب در  شده  صید  ماهیان  طولی  با  های 
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ن موضوع  های بزرگتر ایکه در طول  استکوچکتر منطبق  
)شکل  صادق   بیشترین۷نیست  ماهی    (.  طولی  انتخاب 

چشمه   صید  ترکیب  در  برابر  سانتی  2/1۳هوور    56متر 
 دست آمد. متر بهسانتی

 
پذیری و فراوانی طولی ماهی هوور  : منحنی انتخاب7شکل 

 متر سانتی 2/13چشمه تور گوشگیر  باصید شده 

Figure 7: Selectivity curve and length frequency of T. 
tonggol caught by the meshes 13.2 cm gillnet 

ما هوور صید شده  دامنه طولی  در    باهیان  با  تور گوشگیر 
تور   بود سانتی  41-11۳متر  سانتی  6/14چشمه  که    متر 
طولی   بیشسانتی  59-۷۷دامنه  از  فراوانی صید  متر  ترین 

ه تور ولی چشمپذیری ط. دامنه انتخاباستبرخوردار بوده  
محاسبه گردید )شکل  متر  سانتی  59-۷۷  مترسانتی  6/14
ترکیب  بیشترین    (.۸ در  برای  هوور  ماهی  طولی  انتخاب 

 دست آمد.  متر بهسانتی 65 صید این چشمه تور

 
پذیری و فراوانی طولی ماهی هوور  : منحنی انتخاب8شکل 

 متر سانتی 6/14صید شده با چشمه تور گوشگیر 

Figure 8: Selectivity curve and length frequency of T. 
tonggol caught by the meshes 14.6 cm gillnet 

انتخاب  منحنی  چشمه،  این  با  در  از  ها بخشپذیری  یی 
منطبق   شده  هوور صید  ماهیان  طولی  در    استدامنه  که 

پوشانی  این هم  ،های کوچکتر و بزرگترمورد ماهیان با طول
 وجود ندارد.

تور گوشگیر با اندازه   با منه طولی ماهیان هوور صید شده اد
بسانتی  41-122متر  سانتی  15/ 2چشمه   آمد  همتر  دست 

بیش طولی  که  دامنه  در  طولی  فراوانی    59-۷4ترین 
)شکل  سانتی گرفت  قرار  طولی   (. 9متر  انتخاب  بیشترین 

چشمه   صید  ترکیب  در  در  هوور  متر،  سانتی  2/15ماهی 
  6/14متر بود. در این چشمه، همانند چشمه تور  سانتی  ۷1

انتخابسانتی منحنی  ماهیان  پذیمتر،  طولی  دامنه  با  ری 
 پوشانی دارد. های میانی همهوور صید شده در طول

 
پذیری و فراوانی طولی ماهی هوور صید  : منحنی انتخاب9شکل 

 مترسانتی 2/15چشمه تور گوشگیر  باشده 

Figure 9: Selectivity curve and length frequency of T. 
tonggol caught by the meshes 15.2 cm gillnet 

تورگوشگیر با اندازه    بادامنه طولی ماهیان هوور صید شده  

بسانتی  6۸-122متر  یسانت  ۸/1۷چشمه   آمد  همتر  دست 

بیش طولی  ترین  که  دامنه  در  ماهیان   ۷۷-۸9فراوانی 

گرفت  سانتی قرار  انتخاب  (.10)شکل  متر  پذیری  دامنه 

متر نتیسا  ۷۷-95تور    طولی ماهی هوور دراین نوع چشمه

انتخاب طولی ماهی هوور در   محاسبه گردید که بیشترین 

دست آمد. در این  متر بهسانتی  ۸0ترکیب صید این چشمه 

پذیری با دامنه طولی ماهیان هوور چشمه، منحنی انتخاب 

منطبق بوده و ماهیان بزرگتر صید شده برای طول کوچک  

پذیری  اب متر خارج از دامنه منحنی انتخسانتی   9۳از طول  

 بود.
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پذیری و فراوانی طولی ماهی هوور : منحنی انتخاب10 شکل

 متر سانتی 8/17چشمه تور گوشگیر  باصید شده 

Figure 10: Selectivity curve and length frequency of T. 

tonggol caught by the meshes 17.8 cm gillnet 

 

مقایسه شکل    ،جهت  طولی  پذیرانتخاب  منحنی  11در  ی 

چشمه   1برازش  تمامی  صید  شده  در  استفاده  مورد  های 

نشان داده شده   ماهی هوور در آبهای سیستان و بلوچستان

همان استی طوراست.  مشخص  شکل  در  به   ،که  توجه  با 

نی  انتخابی طولی منحتورها، بیشترین    بزرگتر شدن چشمه 

میانتخاب بیشتر  نیز  از  پذیری  بزرگتر سوییگردد.  با   ،

نیز   پذیری  انتخاب  منحنی  شکل  تور  چشمه  اندازه  شدن 

میپهن دامنهتر  مجموع،  در  منحنی   شود.    طولی 

 .استمتر سانتی ۳2-92 پذیری تورهای گوشگیرانتخاب

 

 
ک  زش شده به تفکیپذیری طولی براانتخاب : منحنی11شکل 

 تور گوشگیر مورد استفاده اندازه چشمه
Figure 11: The fitted longitudinal selectivity curve 

according to the size of the mesh gillnets used 

 

 
است که در آمار به معنی برازندگی و   Fittingارسی ف برازش معادل  1

   است.  انطباق

میانگین طولی ماهی هوور صید شده با افزایش چشمه تور  
-0/90  به میزاندهد که  مقادیر بیشتری از خود نشان می

توجهمتر،  سانتی  ۸/46 نوسان   با  در  تور،  چشمه  اندازه  به 
ت ضریب  مقایسه  تورهای   Kصحیح  است.  چشمه  بین  در 

که داد  نشان  استفاده  دور  مورد  برای  ضریب  این  میزان 
آبشش در مقایسه با حداکثر دور بدن )دور بدن در ابتدای  

بزرگتر   پشتی(  باله  میانیگن طول  استاولین  به  توجه  با   .
که  Lm50%)  یجنسبلوغ   هوور  گونه  متر سانتی  ۳/۷۳( 
اهیان نابالغ )ماهیان  (، درصد صید م1۳۸2)درویشی،    است

از طول   انتخاب طولی در  Lm50%کوچکتر  بیشترین  ( و 
ترکیب صید چشمه تورهای مختلف نیز مورد مقایسه قرار 

چشمه   گرفت. تمامی  به  در  چشمه  تورها    ۸/1۷جز 
صید  ۷0از  بیش    تقریباً  ، مترسانتی ترکیب  شامل    درصد 

نابالغ   تور    بوده ماهیان  چشمه  در  نسبت  این   ۸/1۷که 
 (. 5جدول درصد بوده است ) 10 تنهامتر سانتی
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 پذیری طولی ماهی هوور و میانگین طولی مشاهده شده در صید چشمه تورهای گوشگیر مختلف : پارامترهای منحنی انتخاب5جدول 
Table 5: parameters of the length selectivity curve of T. tonggol and the length average observed in the mesh catch of 

different gillnets 

 8/17 2/15 6/14 2/13 4/11 1/10 متر( اندازه واقعی چشمه )سانتی

 0/90 ۷/۷1 6/69 1/62 ۳/52 ۸/46 متر( میانگین طولی صید شده )سانتی

 ۸0 ۷1 65 56 50 41 متر( بیشترین انتخابی طولی )سانتی

 ۷92/0 ۸04/0 ۸01/0 ۸26/0 ۸06/0 ۸61/0 دور آبشش  K1 ضریب

 ۷۷9/0 ۷9۸/0 ۷92/0 ۸2۳/0 ۷9۷/0 ۸59/0 حداکثر دور بدن    K ضریب

 4/10 4/69 4/۷2 2/۸5 ۸/95 5/96 )درصد(   نابالغ  یانماه
 دور بدن/ محیط چشمه تور  1

 

 بحث
ر اندازهروابط  افزایش  با  که  داد  نشان  های  گرسیون خطی 

اندازه نقطه  طولی،  سه  در  هوور  ماهی  بدن  دور  دور های 
آبشش، دور بدن در ابتدای اولین باله پشتی و دور بدن در  

می افزایش  نیز  پشتی  باله  دومین  میزان ابتدای  که  یابد 
توجه  95/0-9۸/0  همبستگی بدن    با  دور  خصوصیات  به 

بود رگرسیون  متفاوت  قوی  روابط  تحقیق،  این  در  است.  ه 
بخش و  چنگالی  طول  بین  بدن  خطی  دور  مختلف  های 

هوور نتایج داخل    ماهی    ( در1۳9۷نیری )کشور صدوق با 
  ومورد ماهی هوور در آبهای استان سیستان و بلوچستان  

( در مورد ماهی شیر در  1۳95حسینی و همکاران ) مطالعه
. این نتایج با  استجهت  سو و همآبهای استان هرمزگان هم

نیز مطابقت دارد )  سایر  هایگزارش   Santosنقاط جهان 

et al., 1995; Santos et al., 1998; Mendes et al., 

2006; Jaward et al., 2015  آنالیز همچنین   .)
آزمون   و  تعقیبیکوواریانس  از  SNK  چندگانه  آن   حاکی 

اندازه  است در  مشابهکه  طولی  بدن  ندازها  ،های  دور  های 
( متفاوت هستند  یکدیگر  با  (. =p  ،4/5۸5F  <05/0ماهی 

دور بدن در ابتدای اولین باله    ، دست آمدههبر اساس نتایج ب
پشتی به عنوان حداکثر دور بدن هوور در نظر گرفته شده  

 است.
مختلف   تورهای  چشمه  در  هوور  ماهی  گیرکردن  نحوه 

گیر )از طریق  شمه صورت چه  نشان داد که غالب ماهیان ب
  5۷-100یا در تورگیر کردند که در مجموع    (دور آبشش

دند. این نتایج بیانگر آن درصد کل ترکیب صید را شامل ش
می که  انتخاب است  مدل  از  دادهتوان  پایه  بر  های  پذیری 

بدن   قبیل  )دور  منحنی   ، (Sechinاز  تعیین  برای 
ارانتخاب نتایج  نمود.  استفاده  طولی  در  پذیری  شده  ائه 

اینجا حاکی از آن است که اندازه چشمه تورهای گوشگیر 
به   با توجه  .استسب  برای چشمه گیرکردن ماهی هوور منا

چشمه   در  ماهی  کردن  گیر  نحوه  بدن،  ظاهری  شکل 
متفاوت   گوشگیر  با  استتورهای  ماهیانی  ارتباط،  دراین   .

کشیده  اطراف   ،بدن  در  تور  چشمه  کردن  گیر  با  بیشتر 
 (.  Pet el al., 1995گردند ) صید می ،ر دور بدنحداکث

ضریب میزان  بودن  به    K  باال  تور  چشمه  محیط  )نسبت 
بدن   دور  حداکثر  به  نسبت  آبشش  دور  در  بدن(  به  دور 

 پذیریفانعطاقابلیت   تلفیقی ازثر از أ تفکیک چشمه تور مت
تور در  و    چشمه  ماهی  بدن  در   نقطهفشردگی    گیرکردن 

های گذشته مطابقت  یافتهاین تحقیق با  که نتایج    استتور  
ابتدای  Pet et al., 1995)  دارد در  ماهی  بدن  بافت   .)

این  اولین   و  است  نرم  آبشش  دور  به  نسبت  پشتی  باله 
می ضریب  سبب  مقدار  که  بیشتر   Kشود  نقطه  این  در 

 محاسبه گردد.   

در   هوور  ماهی  )چنگالی(  طول  دامنه  تحقیق،  این  در 
تور  مختچشمه  که  سانتی  ۳2-122لف  های  بود  متر 

آن   طولی  بهسانتی  4/60میانگین  آمد.  متر  دست 
ازگزارش  مختلفی  خصوص    های  در  نقاط  سایر  و  ایران 

به هوور  طولی  اختالف  فراوانی  این  که  است  رسیده  ثبت 
بمی چشمه ه  تواند  اندازه  و  صید  ابزار  در  تفاوت  ها  دلیل 

گوشگیر   صدباشد.  تورهای  تحقیق  )وق در    (1۳9۷نیری 
دامنه طول چنگالی ماهی هوور صید شده در آبهای استان 

تورها در  بلوچستان  و  بررسی سیستان  مورد  گوشگیر  ی 
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چشمه    0/1۳  متر،سانتی  1/10متر،  سانتی  10)اندازه 
و  سانتی و  سانتی  ۳2-90  ، (مترسانتی  5/16متر  متر 

طول   شد.سانتی  1/55میانگین  عنوان  همچنین   متر 
Kaymaram  ( همکاران  چنگالی 201۳و  طولی  دامنه   )

ر  متسانتی  ۷4متر و میانگین طول  سانتی  26-125هوور را  
و همکاران   Ahmed  ذکر کردند. در خارج از آبهای ایران،

ماهی  2016) )چنگالی(  طول  دامنه  پاکستان  آبهای  در   )
را   همکاران   Vinod Kumarمتر،  سانتی  4۳-69هوور  و 

متر سانتی  26-10۷شمال غربی هند    ( در سواحل201۷)
و    Hassadeeمتر،  سانتی  22/6۳و میانگین طول چنگالی  

تایلند    (2014)همکاران   خلیج  و  سانتی  10-4/56در  متر 
 متر عنوان کردند. سانتی ۳2/۳5میانگین طول چنگالی را 

انتخابمنحنی   هاتنتحقیق   این  در  مذکورپذیری  های 
نسبی گیرکردن  دامنه   احتمال  به  نسبت  را  های  ماهیان 

می نشان  برخوردطولی  تور  به  که  باشند    دهد  کرده 
(Millar, 1992  .)منحنی این  واقع،  احتمال در  ها 

هایی از جمعیت ماهی که در دسترس تور گیرکردن بخش
دهند.  نشان نمی  ،برخورد نکرده باشند نیز  و به تور    نیستند

مدلمهم مزیت  انتخابترین  برپایه  های  طولی  پذیری 
، این است که نیاز  Sechinهای دور بدن، همانند مدل  داده

آزمایش انجام  مختلف    هایبه  تورهای  و    نیستمیدانی 
گیری از محاسبات پیچیده ریاضی استفاده از آن بدون بهره

 (. Hamley, 1975آسان است )
انتخابمنحنی با های  تحقیق  این  در  شده  برازش  پذیری 
دادهنسبت  از  مهمی  هوور صید شده  های  طولی    6  باهای 

هم گوشگیر  تور  چشمه  یکنوع  که  دارد  دی پوشانی  گر  بار 
ب مدل  بودن  تعیین همناسب  برای  را  شده  برده  کار 

میانتخاب بیان  گونه  این  طولی  حائز  پذیری  نکته  کند. 
جمعیت ماهی هوور به   هایی ازاین است که بخش   اهمیت

چشمه  غیر  تورهای    بایر  گصورت  صید   مذکورچشمه 
عموماً  شوندمی دامنه  و  )ب  هایدر  کوچک  صورت  ه  طولی 

شود  صورت سرگیر( ماهی مشاهد میه  ب)گ  تور پیچ( و بزر
های طولی ماهیان صید شده  پوشانی دادهکه سبب عدم هم

منحنی دامنه  انتخابو  )شکلپذیری میهای    5های  گردد 
 (. 11 الی

،  2/1۳،  4/11،  1/10تورهای    در چشمهدر تحقیق حاضر،  
طولی   ،مترسانتی  ۸/1۷و    2/15،  6/14 انتخاب  بیشترین 

متر سانتی  ۸0و    6۸،  65،  56،  50،  40ترتیب  ور بهماهی هو
گردید.   صدوق برآورد  تحقیق  آبهای 1۳9۷)نیری  در  در   ) 

سی بر س استان  طولی  انتخاب  بیشترین  بلوچستان  و  تان 
انتخاب مدل  چشمه  Sechinری  پذیاساس  تورهای   برای 

ترتیب  به  مترسانتی  5/16و    0/1۳،  1/10،  0/10  گوشگیر
مورد    مترسانتی  5۷و    46،  ۳۸،  ۳5 در  که  گشت  حاصل 

( مشابه  تور  بیشترین   ،متر(سانتی  1/10چشمه  نظر  از 
اختالف    ،و تحقیق حاضر  مذکورانتخاب طولی بین تحقیق  

تورهای در چشمه . در سایر موارد به علت اختالف  استکم  
 نیست.پذیر این مقایسه امکان ،مورد بررسی

تحقیق حاضر، کوچک ادر  بیشترین  بودن  نتخاب طولی  تر 
،  2/1۳،  4/11،  1/10هوور در ترکیب صید چشمه تورهای  

بهسانتی  2/15و    6/14 نسبت  بلوغ   متر  طول  میانگین 
( )Lm50%جنسی  ایران  آبهای  در  گونه  این   )۳/۷۳  

برای صید  حا  ، متر(سانتی تورها  این  بودن  نامناسب  از  کی 
ای یسهمقا ، بررسی  سویی  . ازاستاین گونه در این منطقه  

نشان   مذکور فوق نوع چشمه    5بت صید هوور نابالغ در  نس
کهمی از    تقریباً  دهد  شامل    ۷0بیش  صید  ترکیب  درصد 

نابالغ   مجدداً   استماهیان  چشمه   که  این  بودن  نامناسب 
گو این  برای  نشان میتورها  ایران  آبهای  در  را  در  نه  دهد. 

صید  ترکیب  در  هوور  طولی  انتخاب  بیشترین  مقابل، 
تور   برآورد شده  سانتی  ۸0  ی،مترسانتی  ۸/1۷چشمه  متر 

از میانگین طول بلوغ جنسی ماهی     استاست که بزرگتر 
منظر   این  از  شامل    10  نهاتکه  صید  ترکیب  از  درصد 

نوجوان   بنابرایناستماهیان  ب .  چشمه  ه،  اندازه  کارگیری 
بالغ میسانتی  ۸/1۷تور   با هدف صید ماهیان  تا  متر  تواند 

به  ای  اندازه هوور  گونه  برای  را  مسئوالنه  و  پایدار  صید 
 ارمغان آورد.

این  اگرچه تورگوشگیر    در  چشمه  اندازه   ۸/1۷تحقیق 
عمان  سانتی دریای  آبهای  در  هوور  ماهی  صید  برای  متر 

اده شده است، ولی جهت تعیین حداقل  مناسب تشخیص د
میدانی با چشمه   های اندازه چشمه تور مجاز باید آزمایش

مختلف در مناطق صیدگاه این گونه به اجرا درآید.  تورهای  
شرایطی  در ب  ،چنین  نتایج  میهبا  آمده  با  دست  توان 
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چندجمله  توزیع  از  حداکثر   1ایاستفاده  روش  و 
یکتخابانهای  منحنی  2نمایی درست  و    ۳نمایی پذیری 

دو داده  4نمایی منحنی  بر  تفکیک چشمه  به  طولی  را  های 
بر شده  صید  ماهیان  ماهیان  صورت  این  در  که  کرد  ازش 

پذیری  نیز در محاسبات انتخاب صید شده از طریق تور پیچ
 Millar and Holst, 1997; Fujimoriشوند )شامل می

and Tokai, 2001 .) 
اه حائز  گونهیمنکته  چند  صید  که  است  این  از ت  ای 

که درآن   استموضوعات معمول در صید تورهای گوشگیر  
یک نوع    با تواند  زمان میطور همه  نه هدف بدو یا چند گو

نظر   در  با  بنابراین،  گیرند.  قرار  صید  مورد  تور  چشمه 
ماهی هوور و اطالع از   ،مثال  برایگرفتن صید گونه هدف،  
مکانی و  زمانی  تورهای های موجود میگونه  پراکنش  توان 

را در نتایج    گوشگیر  نمود.  جهت صید گونه هدف هدایت 
،  4/11،  1/10های تورهای  شان داد که چشمهاین تحقیق ن

در  سانتی  2/15،  6/14،  2/1۳ هوور  ماهی  صید  برای  متر 
مناسب   عمان  زیرادریای  قابل  نیستند،  از بخش  توجهی 

بار هم فرصت که حتی یک  دهستنماهیان صید شده نابالغ  
ریزی نداشتند. بنابراین، استفاده از این چشمه تورها با  تخم

ما  صید  میهدف  منطقه  در  هوور  اعالم  هی  ممنوع  تواند 
 گردد. 

 
 منابع

دهقانی و  ه.  ر.،  اسدی،  اطلس    .1375پشترودی، 
ماهیان خلیج فارس و دریای عمان. سازمان تحقیقات  

 صفحه. 226و آموزش شیالت ایران، 
ماهیان اقتصادی خلیج فارس   .1398مطلق، س.ا.،  تقوی

پیش و  عمان  دریای  پایدو  برداشت  ذخایر  بینی  از  ار 
کشور.    مؤسسهآنها.   شیالتی  علوم    660تحقیقات 

 صفحه. 
قره ر.،  قربانی،  گرگین، س.،  م.ص.،  آقاجی، تمسکی، 

عقیل و  س.م.،  ع.ا.  صدمات .  1395نژاد،  بررسی 

 
1 Multinomial 
2 Maximum likelihood method 
3 Unimodal 
4 Bimodal 

تورها استحکام  میزان  بر  انبارداری  اثر  و  ی فیزیکی 
تاس ایران.  ماهیانگوشگیر  شیالت  علمی  ، مجله 

25(4:) 161–155 . 
و  ع.  کمالی،  س.،  بهزادی،  س.ع.،  حسینی، 

بدن    –روابط  .1395زاده، ع.،  اسماعیل گونه   4دور 
در  ماهی  اقتصادی  بندرعباس.  آب  مهم  ساحلی  های 

تیر    ۳1  –  ۳0چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران،  
 1-6سی مشهد.، دانشگاه فردو1۳95ماه 

ش.،   عنایتی،  و  س.ع.  ابزار .  1397حسینی،  کارایی 
شیر ماهی  صید  در  شده  برده  بکار    صید 

(Scomberomorus commerson)   بر تاکید  با 
گوشگیر عمان  در  تورهای  ساحلی  آب-دریای  های 

بلوچستان و  سیستان  شیالت ،  استان  علمی  مجله 
 :DOI.  1۳1–140(:  ۳)2۷ایران،  

10.22092/ISFJ.2018.117174 

و حقیقت س.ع.  حسینی،  س.،  گرگین،  ن.،  جو، 
پذیری طولی ماهی  بررسی انتخاب  .1397بابانژاد، م.،  

معمولی  ( Lutjanus johni Bloch, 1792)  سرخو 
طول رابطه  گوشگیر   -براساس  تورهای  در  بدن  دور 

ایران..  های ساحلی بندرعباسآب   مجله علمی شیالت 
2۷(1:)  11-1۸  .DOI: 

10.22092/ISFJ.2018.116310 
گونه ماهیان استان   5ذخایر  بررسی    .1382درویشی، م.،  

ایران.، تهران،     54هرمزگان. مؤسسه تحقیقات شیالت 
 .صفحه

ح.،   ماهیان،    .1371شوقی،  تون  زیستی  بررسی  گزارش 
  ۷5های دور )چابهار(.  انتشارات ایستگاه تحقیقاتی آب

 صفحه. 

ع.،  صدوق  انتخاب   .1397نیری،  درجه  پذیری  بررسی 
گ تورهای  ضمنی  صید  میزان  و  شناور  چشمه  وشگیر 

( هوور  ماهی   Bleeker, 1851  )Thunnusسطحی 

tonggol  وچستان. های استان سیستان و بلگاهدر صید
و   تولید  گرایش  شیالت،  رشته  دکتری.  رساله 

دانشگاه  بهره دریایی،  فنون  و  علوم  دانشکده  برداری، 
 صفحه. 126هرمزگان. 
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Abstract 

Longtail tuna (Thunnus tonggol) is an important commercial species. This species is often 

caught in the Oman Sea by gill net. This study was conducted to study the selectivity of 

longtail tuna gill net based on the length-body girth relationship from January to July 2019 

monthly in Bryce, Ramin, and Konarak sampling areas. For this purpose, the caught fish were 

collected and the data of Longtail tuna was measured from the eye, pre-operculum, 

operculum, and maximum body height at each stage of sampling. Then, the net selection 

curve and the optimal length of the longtail tuna were calculated by the gill net selectivity 

model based on the net mesh size. From the results, the maximum fish length was estimated at 

40, 50, 56, 65, 68, and 80 cm for the net mesh sizes of 10.1, 11.4, 13.2, 14.6, 15.2 and 17.8 

cm, respectively. According to Lm50 of longtail tuna at 73.3 cm fork length, the fish caught 

with mesh size of 17.8 cm has a fork length greater than the average sexual maturity length of 

the fish. Therefore, taking into account the catch of the target species, T. tonggol, the results 

showed that mesh size of 10.1, 11.4, 13.2, 14.6, 15.2 cm are not suitable for catching T. 

tonggol in the Oman Sea. The use of 17.8 cm mesh size with the purpose of catching adult T. 

tonggol would be suggested for sustainable and responsible fishing for this species. 
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