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چکیده
مطالعه حاضر با هدف مقایسه ترکیب و تنوع گونهای آبزیان صید شده در گرگورها در اعماق و زمانهای غوطهوری متفاوت در فصل زمستان انجام
شد .این مطالعه در بندر بوشهر و در اسفند ماه  1395صورت پذیرفت .گرگور مورد استفاده دارای اندازه چشمه  3/5-4سانتیمتر ،سطح مقطع 150
سانتیمتر ،ارتفاع  87-92سانتیمتر ،اندازه دهانه خارجی  70-79سانتیمتر و اندازه دهانه داخلی  35-36سانتیمتر بود .مقایسههای ترکیب گونهای
برا ساس وزن و تعداد و مقای سههای تنوع گونهای طبق شاخص شانون برر سی شد .ترکیب گونهای آبزیان صید شده در گرگورها شامل  12گونه از
ماهیان استتتتنوانی متعلق به  7خانواده 1 ،گونه از ستتتنتپوستتتتان و  1گونه از نرمتنان (ماهی مرکب ببری) بود که در اعماق همچنین زمانهای
غوطهوری منتلف ت فاوت معنیداری داشتتتت ( .)p >0/05شتتتاخص شتتتانون گرگورها برای اع ماق  25-40متر و  10-25متر بهترت یب (S.D.
 1/421)0±/362و ( 1/229)0±/345 S.D.بود .این شتتتاخص برای زمانهای غوطهوری  8-14روز و  2-8روز بهترتیب ( 1/441)0±/302 S.D.و
( 1/228)0±/393 S.D.بود .شاخص شانون بیانگر تنوع زی ستی بی شتر گرگورها در اعماق  25-40متر ن سبت به  10-25متر و همچنین زمانهای
غوطهوری  8-14روز نستتبت به  2-8روز بود ( .)p ˃0/05در فصتتل زمستتتان با ورود ماهی مرکب ببری به صتتیدگاههای گرگور در بندر بوشتتهر،
اثرگذاری باالی آن بر ترکیب گونهای گرگورها قابل م شاهده ا ست؛ زیرا این گونه م سئول بی شترین عدم ت شابه ایجاد شده در ترکیب گونهای اعماق
همچنین زمانهای غوطهوری متفاوت بود .ضمناً با در نظر گرفتن اثر متقابل عمق و زمان غوطهوری ،بیشترین مقادیر شاخص شانون در گرگورهای
اعماق  10-25متر همراه با  8تا  14روز غوطهوری مشاهده خواهد شد.

واژگان کلیدی :گرگور ،ترکیب گونهای ،تنوع گونهای ،شاخص شانون ،ماهی مرکب ببری.
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Abstract
The present study was carried out with a purpose to compare the species composition and diversity of the
Gargoor's trapped aquatics in different depths and soak times in the winter season. This study was done in the
port of Bushehr from February to March 2017. The using Gargoors had mesh size of 3.5-4 cm, cross section
150 cm, height 87-92 cm, outer span size 70-79 cm and internal span size 35-36 cm. Comparisons of species
composition and diversity were based on weight furthermore number and the Shannon index, respectively. The
species composition of the Gargoor's trapped aquatics included 12 species of bony fishes belonging to 7
families, one species of crustaceans, and one species of mollusks (Pharaoh Cuttlefish); While there was a
significant difference in different depths as well as soak times (p <0.05). Gargoor's Shannon index for depths
of 25-40 meters and 10-25 meters was 1.421 (±0.362 S.D.) and 1.229 (±0.345 S.D.), respectively. This index
for soak times of 8-14 days and 2-8 days was 1.441 (±0.302 S.D.) and 1.228 (±0.393 S.D.), respectively. The
Shannon index represented the more biodiversity of Gargoors between depths of 25-40 meters compared to
10-25 meters, as well as the soak times of 8-14 days compared to 2-8 days (p ˃0.05). In winter, with the arrival
of Pharaoh Cuttlefish in the Gargoor's fishing grounds in Bushehr port is evident, this has high effect on the
species composition of Gargoors and it was responsible for the most dissimilarity in the species composition
of different depths and soak times as well. Also, if the interaction between depth and soak time taking into
account, the highest values of the Shannon index observed in the depths between 10-25 meters, with 8-14 days
of soak time.
Keywords: Gargoor, Species composition, Species diversity, Shannon index, Sepia pharaonis.
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 .1مقدمه
تلههای صتتتیادی ( ،)Trapsدر زمره روشهای صتتتید
انتظاری هستتتتند که در ستتترتاستتتر جهان و در آ های
مح صور نظیر خلیجها و دریاچهها ا ستفاده می شوند .طبق
تقستتتی ب ندی ستتتاز مان خوار بار ج هانی ( )FAOت له ها
مجمو عهای هستتتت ند که انواع قف ها ( ،)Potsت له های
استتتتنری ثابت (،)Stationary uncovered pound nets
تلتتههتتای م نرو طی ( ،)Fyke netsتلتتههتتای رد ی فی
( ،)Stow netsت له های حصتتتتاری ( Barriers, fences,
 ،)weirs, corrals, etc.ت له های هوایی ( )Aerial trapsو
ستتتایر تلهها ( )Traps neiرا شتتتامل میشتتتوند که طبق
تعتتاریف فوق گرگور در دستتتتتته قف هتتا قرار میگیرد
( .)FAO, 2018گرگور ابزاری استتت که به دلیل شتت ل و
ماهیت ستتتاخت همچنین قرار گرفتن در بستتتتر دریا به
عنوان یک ابزار انت نابی و ت جاری برای صتتت ید کفز یان
شناخته میشود (.)FAO, 2012
در خصتتوت ترکیب گونهای صتتید شتتده در گرگور در
آ های ایرانی خلیج فارس اخیراً مطالعاتی انجام شتتتده
استتتت .در مطالعهای که توستتتع شتتتعبانی و هم اران
( )2010bدر اواخر زم ستان تا اواخر بهار در ا ستان بو شهر
انجام شتتد؛ ترکیب گونهای ،میزان صتتید و فراوانی طولی
ماهیان صید شده بهو سیله گرگور برآورد گردید .همچنین
شعبانی و هم اران ( )2010aدر مطالعهای دیگر به بررسی
تأثیر اندازه چ شمه بر ترکیب و فراوانی ماهیان صید شده
به روش گرگور در آ های بوشتتهر پرداختند .دستتتباز و
هم اران ( )2017bنیز ترک یب و تنوع گو نهای ماه یان
صید شده بهو سیله گرگور را ،بر پایه اثر طعمه ،طی یک
بازه زمانی ی ساله در بندر لنگه مورد بررسی قرار دادند .از
طرفی در م طال عات فوق به صتتت ید آبز یان غیر از ماهی
اشارهای نشده است .در حالی که غیر از ماهیان گونههایی
از سایر آبزیان نظیر الکپشت نیز در گرگور مشاهده شده
است ()Yaghmour et al., 2018؛ از سوی دیگر هیچ دام
از آن ها ترک یب و تنوع گو نهای گرگور ها را در اع ماق و
زمانهای غوطهوری متفاوت بررستتی ن ردهاند .در مجموع
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مطالعه حاضتتر با هدف تحلیل و مقایستته ترکیب همچنین
تنوع گونهای آبزیان بهدام افتاده در گرگورهای بندر بوشهر
در اع ماق و ز مان های غو طهوری مت فاوت و در فصتتتل
زمستان صورت پذیرفت.

 .2مواد و روشها
 .1.2منطقه مورد مطالعه و گردآوری دادهها
منط قه نمو نه برداری در م حدوده  10تا  40متری
آ های بندر بوشتتهر قرار داشتتت .در استتفند ماه 1395
مجموعاً از  20شناور صید گرگور در بندر بوشهر به صورت
تصتتادفی نمونهبرداری شتتد .از میان  20شتتناور حاضتتر در
تحقیق  11شناور در عمق  25-40متر و  9شناور در عمق
 25-10متر صتتت ید میکرد ند .ز مان غو طه وری نیمی
ازگرگورها  2تا  8روز و نیمی دیگر  8تا  14روز بود.
گرگورهای مورد مطالعه ،حجمی به شتتت ل یک نی کره با
بافته ستتیمی شتتماره ( 17-19واحد مرستتوم در شتتناستتایی
ضنامت سی فلزی) داشت که از سه جزء اصلی سطح مقطع
(سفره) ،بدنه(تنه) و دهانه(دماغه) تش یل می شد .در گرگورها
اندازه چشتتمه گره تا گره مقابل ( 3/4-5 )Aستتانتیمتر ،قطر
سطح مقطع  150سانتیمتر ،ارتفاع  87-92سانتیمتر ،قطر
دهانه خارجی  70-79ستتتانتیمتر ،قطر دهانه داخلی 34-36
سانتیمتر و حج  1/87متر م عب بود (ش ل .)1
شنا سایی گونههای حا ضر در صید با ح ضور در ا س له
صتتیادی و بررستتی صتتید باقیمانده ( )Retained catchو با
استتتفاده از کلیدهای شتتناستتایی معتبر نظیر اطل ماهیان
خلیج فارس و دریای عمان (،)Asadi and Dehghani, 1996
منابع دریایی زنده کشتتورهای عربی حاشتتیه خلیج فارس
( )Carpenter et al., 1997و ستتترپایان جهان جلد اول
( )Jereb and Roper, 2005صتتتورت گرفت .پ از ثبت
تعداد و وزن گونههای موجود در شتتتناورهای حاضتتتر در
نمو نهبرداری ،درصتتتتد وقوع هر گو نه نیز از فرمول زیر
محاسبه گردید (:)Queirolo et al., 2011
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که در آن  ρتعداد نمونههای (شتتناورهای) دارای گونه
مورد نظر و  Pتعداد کل نمونههای مشاهده شده است.
جهت تحلیل کمّی تنوع گونهای در گرگورها ،شتتاخص
تنوع گونهای شانون ( )Shannonمورد استفاده قرار گرفت.
شتتاخصهای تنوع گونهای در واقع دو مقدار غنای گونهای
و ی نواختی را در یک کم یت جمعآوری میکن ند .به این
متتنتتظتتور از فتترمتتول هیتتل استتتتتتتفتتاده گتتردیتتد
(:)Ludwig and Reynolds, 1998

([H   

فرمول فوق در حقی قت تنمینی از ترک یب جمع یت
کفزیان ا ست ( .)Dastbaz et al., 2017bدر این معادله ni
تعداد افراد متعلق به گونه  n ،iتعدادکل افراد در نمونه و
' Hمقدار شاخص شانون است.
بهمنظور ستتتازماندهی و ثبت داده ها نرمافزار Excel
ن سنه  2013و جهت تنظی و ر س نمودارها نرمافزارهای
 Sigmaplotنسنه  14و  PRIMERنسنه  7مورد استفاده
قرار گرفتند.

شکل  -1ابزار صید گرگور مورد استفاده در این مطالعه.

 .2.2تجزیه وتحلیل دادهها
در این مطالعه به منظور بررستتتی تشتتتابه در ترکیب
گونهای (اع از نوع گونه ،وزن و تعداد هر گونه متعلق به
یک شتتتناور) در اعماق و زمانهای غوطهوری متفاوت؛ از
آ نالیز چ ند متغیره مق یاسب ندی چ ندب عدی غیرمتری
( )nMDSاستتتتفاده گردید ،که یک روش غیرمستتتتقی
رجبندی استتت و بر پایه ماتری های فاصتتلهای محاستتبه
میگردد .ب نابراین با استتتت فاده از ضتتتر یب تشتتتتا به
نقا
 ،Bray-Curtisماتری تشتتابه ستتاخته شتتد .س ت
دادهها در یک سیست منتصات دو بعدی به صورتی قرار

گرفتند که تفاوتهای رتبهای آنها حفظ شتتود .قابل هکر
استتتت که رجبندی با مقدار استتتترس کمتر از  0/2برای
تفستتیر روابع بین نمونهها در جوامع چندگونهای مناستتب
استتت ( .)Clarke, 1993ضتتمنا برای تأیید بیشتتتر نتایج
حاصتتتل از مق یاسب ندی چ ندب عدی از آ نالیز تشتتتا به
( )ANOSIMاستفاده شد .جهت مشنص شدن گونههای
مسئول عدم تشابه برآورد شده توسع آنالیزهای تشابه ،از
آزمون درصتتتد مشتتتابهت ( )SIMPERاستتتتفاده گردید
( .)Clarke, 1993ت مامی آ نالیز های چ ندمتغیره توستتتع
نرمافزار  PRIMERنسنه  7صورت پذیرفت.
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بهمنظور ارزیابی شاخص شانون بین اعماق غوطهوری
مت فاوت و ز مان های غو طهوری مت فاوت ( به صتتتورت
جداگانه) ،با در نظر داشتن نرمال بودن دادهها که از طریق
آزمون کولموگروف -ا سمیرنوف یک نمونهای ( 1-Sample
 )K-S Testمشتتتنص شتتتتده بود؛ آزمون  Tمستتتت قل
( )Independent Samples T Testمورد استتتت فاده قرار
گرفت .بهعالوه در راستای تبیین اثرگذاری دو فاکتور عمق
و زمان غوطهوری بر شاخص شانون و با در نظر گرفتن اثر
متقابل این دو فاکتور ،مقیاسبندی ستته بعدی به شتتیوه
خطی ( )3D Linear scalingصتتورت پذیرفت .برای انجام
آزمونهای آماری مرتبع با شتتاخصهای تنوع زیستتتی از
نرمافزار  SPSSنسنه  20استفاده شد.

 .3نتایج
 .1.3ترکیب گونهای
در کل  12گو نه از ماه یان استتتتنوانی متعلق به 7
خانواده و  2گو نه از بیمهر گان متعلق به  2خانواده
مشتتتاهده گردید .در میان ماهیان استتتتنوانی خانواده
 Sparidaeبتتا  5گتتونتته Lutjanidae ،بتتا  2گتتونتته و
ه م چ ن ین ،Lethrinidae ،Haemulidae ،Carangidae
 Muraenesocidaeو  Serranidaeهرکتتدام بتتا  1گونتته
بیشترین غالبیّت را داشتند .اما بیمهرگان حاضر در صید
از گروه نرمتنان و ستتتنتپوستتتتان و به ترتیب متعلق به
خانوادههای  Sepiidaeو  Portunidaeبودند (جدول .)1

جدول  -1ترکیب گونهای گرگور در زمستان (به همراه درصد وزن ،درصد تعداد و درصد وقوع هر گونه).
خانواده

گونه

درصد از کل وزن

درصد از کل تعداد

درصد وقوع

ماهیان استخوانی
Carangidae

Caranx ignobilis

1

1

15

Haemulidae

Pomadasys kaakan

2

4

45

Lethrinidae

Lethrinus nebulosus

2

4

20

Lutjanidae

Lutjanus malabaricus

1

2

35

Lutjanus russellii

2

2

15

Muraenesocidae

Muraenesox cinereus

2

4

55

Serranidae

Epinephelus coioides

6

7

85

Sparidae

Acanthopagrus arabicus

1

1

15

Acanthopagrus latus

4

10

80

Argyrops spinifer

1

2

15

Rhabdosargus haffara

1

2

40

Sparidentex hasta

3

3

50

سخت پوستان
Portunidae

Portunus pelagicus

Sepiidae

Sepia pharaonis

2

8

65

نرمتنان

میانگین صید گونههای حاضر در سطوح متفاوت عمق
(متر) و ز مان غو طهوری (روز) براستتتتاس وزن و ت عداد

72

50

100

بهترتیب در اش ال  2و  3آورده شده است.
دستتت تهب ندی های مق یاسب ندی چ ندب عدی ت فاوت را در
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مقتتایستتتتههتتای تر کیتتب گونتتهای ا عمتتاق م تفتتاوت

همچنین زمتتانهتتای غوطتتهوری متفتتاوت نشتتتتان داد.

شکل  -2وضعیت صید گونهها در سطوح متفاوت عمق و زمان غوطهوری براساس وزن.

شکل  -3وضعیت صید گونهها در سطوح متفاوت عمق و زمان غوطهوری براساس تعداد.

در حالی که ترکیب صتتتید هرکدام از آن ها دارای کمی
تشابه بود و تعیین دودستگی در نمودارهایشان دشوار بود
(ش ل .)4
امّا در مقایستتههای آزمون تشتتابه تفاوت معنیدار بین

ترک یب گو نهای اع ماق همچنین ز مان های غو طهوری
متفاوت روشنتر شد (( ،)p >0/05جدول .)2
آزمون درصتتد مشتتابهت نشتتان داد که چه گونههایی
مستتئول حداقل  50درصتتد از عدم تشتتابه ایجاد شتتده در
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ترک یب گو نهای براستتتاس اع ماق و همچنین ز مان های
غوطهوری متفاوتند (جدول  .)3در تمامی مقایستتته های
آزمون درصد مشابهت میزان میانگین عدم تشابه محاسبه

شده برا ساس تعداد گونهها بی شتر از عدم ت شابه برا ساس
وزن گو نه ها بود .همچنین ماهی مرکب ببری ،در تمامی
مقایسهها ،عامل اصلی عدم تشابه بود.

شکل  -4مقایسههای چندبعدی ترکیب گونهای بر اساس وزن (الف ،ج) و تعداد (ب ،د).
جدول  -2مقایسههای تشابه ترکیب گونهای بر اساس وزن و تعداد.

مقایسه تشابه ترکیب گونهای
اعماق  10-25و  25-40متر
زمان غوطهوری  2-8و  8-14روز
* معرف معنیداری در سطح  0/05است.

آمارههای آزمون تشابه
فاکتور

R
0/229

P
*0/012

تعداد

0/217

*

0/011

وزن

0/155

*0/026

تعداد

0/153

وزن

*

0/04

شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،72شماره  ،2تابستان 1398
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جدول  -3مقایسههای درصد مشابهت جهت تعیین گونههای مسئول عدم تشابه براساس وزن و تعداد.
مقایسه عدم تشابه
در ترکیب صید

فاکتور

میانگین عدم تشابه
(درصد)

اعماق  10-25و  25-40متر

وزن

48/34

تعداد

52/38

وزن

47/29

تعداد

51/40

زمان غوطهوری  2-8و  8-14روز

 .3.2تنوع گونهای
در این مطالعه مجموعاً  6884قطعه آبزی متعلق به 14
گونه شتتناستتایی و ثبت شتتدند .نتایج حاصتتل از محاستتبات
شاخص شانون بیانگر تنوع زیستی بیشتر گرگورها در اعماق
 40-25متر نستتتبت به  10-25متر و همچنین زمان های
غوطهوری  8-14روز نستتبت به  2-8روز بود .این شتتاخص
برای اعمتتاق  25-40متر ( ،1/421)0±/362 S.D.برای
اعماق  10-25متر ( ،1/229)0±/345 S.D.برای زمانهای
غتتوطتتهوری  8-14روز ( 1/441)0±/302 S.D.و بتترای

سه گونه مسئول بیشترین
عدم تشابه (درصد)
A.latus ،)25/22( S.pharaonis

()7/87( S.hasta ،)8/97
A.latus ،)17/92( S.pharaonis
()10/54( P.pelagicus ،)11/29
A.latus ،)24/59( S.pharaonis

()7/68( S.hasta ،)8/90
A.latus ،)17/86( S.pharaonis

()11( P.pelagicus ،)11/24

زمان های غوطهوری  2-8روز ( 1/228)0±/393 S.D.بود.
طبق برآوردهای آزمون  Tم ستقل و بر ا ساس مقای سههای
تنوع زیستتتتی در اع ماق همچنین ز مان های غو طهوری
متفاوت (به صتتورت جداگانه) ،تفاوت معنیداری مشتتاهده
نشد (.)p ˃0/05
به دلیل عدم معنیداری شتتاخص شتتانون در ستتطوح
متفاوت عمق و زمان غوطهوری همچنین جهت درک بهتر
از اثر عوا مل فوق بر این شتتتاخص ،با در نظر گرفتن اثر
متقابل این عوامل ،مقیاسبندی خطّی ستتتهبعدی مورد
استفاده قرار گرفت (ش ل .)5

شکل  -5نمودار شبکهای سهبعدی شاخص شانون در اعماق غوطهوری و زمانهای غوطهوری متفاوت (الف) و نمای مکمل (ب).
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 .4بحث و نتیجهگیری
با وجود حضتتتور  12گونه از ماهیان استتتتنوانی در
ترکیب گونهای ،اما بیمهرگان با تنها دو گونه (از نرمتنان
و سنتپوستان) سه زیادی از کل صید گرگور را به خود
اختصتتات دادند ( 73/627درصتتد از وزن کل و 58/512
درصتتد از تعداد کل) .اوّل گونه  Sepia pharaonisبود که
حضتتور جمعی آن ها در آ های ستتاحلی استتتان بوشتتهر
بهمنظور تن ریزی از ا سفند هر سال م شاهده می شود و
فصتتل تولیدمثل آنها از استتفند تا اواخر خرداد ادامه دارد
( .)Khodadadi et al., 2010بتتعتتد از آن گتتونتته
 Portunus pelagicusبود که بستته به میزان هم وشتانی
زیستتتتگاها با مناطق رهاستتتازی گرگورها در بستتتتر
( ،)Kamrani et al., 2010در ترکیب گونهای مشاهده شد.
در بررستتتی های ترکیب صتتتید تفاوت هایی میان اعماق
همچنین زمانهای غوطهوری گرگورها م شاهده شد .باید
در نظر داشت که با توجه به وزن باالی ماهی مرکب ببری
نستتتبت به ستتتایر گونهها و غالبیت آن در ترکیب صتتتید،
مقایستتههای تشتتابه ترکیب صتتید بر استتاس تعداد قابل
استنادتر بود.
در م طال عه شتتتع بانی و هم اران ( )2010bعالوه بر
گو نه های هکر شتتتتده در م طال عه حاضتتتر ،گو نه های
،Gnathanodon speciosus ،Carangoides chrysophrys
 Nemipterus japonicusو Selar ceromenophthalmus
نیزدر بازه زمانی استتتفند تا تیر صتتتید شتتتدند .همچنین در
مطالعه دیگری از شعبانی و هم اران ( )2010aدر بازه زمانی
مشتتتابه مطالعه فوق ،غالبیت صتتتید از نظر وزن به ترتیب با
گو نه های ،Epinephelus coioides ،Pomadasys kaakan
 Caranx ignobilisو  Argyrops spiniferبود (هرکدام با
بیا از  10درصتتتد از میزان صتتتید) .ی ی از دالیل وجود
اختالف در ت عداد گونه ها تفاوت در بازه زمانی مطال عات
مذکور با مطالعه حاضر است .خارج از آ های ایرانی خلیج
فارس و در آ های کویت نیز ،ابزار گرگور (طعمه گذاری
شده)  19ماهی تجاری متعلق به  10خانواده را صید کرد
( .)Al-Baz et al., 2018با وجود مزی ّت های چشتتتمگیر
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گرگور ن سبت به سایر ابزارهای صیادی نظیر نیروی کار و
انرژی م صرفی ک  ،حداقلّ خ سارت به زی ستگاه و تحویل
آبزیان به صورت زنده ،امّا مقدار ماهی صید شده به وسیله
گرگور ک و بازده صید آن در مقایسه با سایر ابزارها پایین
بود (.)Paighambari and Eighani, 2018
محاستتبه تنوع زیستتتی کمّی بر استتاس شتتاخصهای
تنوع ،ه برای اِعمال سیا ستهای موفق در زمینه کاها
از دست دادن تنوع زیستی ( )Perrings et al., 2011و ه
برای توجیه مستتتاال اکولوژی ی همانند روابع بین تنوع
زیستتتی و عمل رد اکوستتیستتت (،)Loreau et al., 2001
ضتتتروری به نظر می رستتتد .در این مطالعه با وجود عدم
ایجاد تفاوت معنیدار ،محا سبات شاخص شانون بیانگر
اختالف نسبی تنوع زیستی گرگورها در اعماق و زمانهای
غوطهوری متفاوت (به صورت جداگانه) بود.
دستباز و هم اران ( )2017bدر بنشی از مطالعه خود
در ف صل زم ستان شاخص شانون گرگورهای بندر لنگه را
نیز برر سی کردند .اما تفاوت تحقیق آنها با این مطالعه عدم
در نظر گرفتن حضتتتور ماهی مرکب ببری در گرگورها بود.
چرا که کثرت حضتتتور آنها در آ های ستتتاحلی ،به علت
مهاجرت تولید مثلیشتتان ،موجب تغییر در مقادیر شتتاخص
مذکور میگردد .بهزادی و هم اران ( )2004در م طال عه
خود در آ هتتای اطراف جزیره ابوموستتتی دریتتافتنتتد،
گرگورهایی که جعبه ماهی  Tetrosomus gibbosusصتتید
کرده بودند ماهی دیگری صید ن ردند .پ میتوان نتیجه
گرفت که در شتتیوه صتتید گرگور حضتتور برخی گونهها بر
میزان صتتید گونههای دیگر اثرگذاری باالیی دارد .بهعنوان
مثال با توجه به رژی غذایی گونه هایی مانند ستتتنگستتتر
معمولی ( )Kamali et al., 2011که عمده تغذیه آنها از
سنتپو ستان و نرمتنان ا ست ،میزان صید شان تا حدودی
مرتبع با حضتتتور ماهی های مرکب ببری و خرچنگ های
شتتتناگر آبی استتتت .عالوه بر این طبق مطالعات محقّقین
طعمه ماهی مرکب نیز بیشترین جاهبه را در آبزی به سمت
گرگور دارد (Chen et al., 2013؛ Dastbaz et al., 2017a؛
 .)Dastbaz et al., 2017bنهایتاً مم ن ا ست شاخصهای

1398  تابستان،2  شماره،72  دوره، مجله منابع طبیعی ایران،شیالت

. روز غوطهوری مشاهده شد14  تا8

تشکر و قدردانی
با احترام و س اس از کمکهای مادی و معنوی دانشگاه
علوم کشتتتتاورزی و منتتابع طبیعی گرگتان و هم تتاری
پژوهشتتت ده میگو کشتتتور در بوشتتتهر و همچنین ادارات
شتیالت استتان و شتهرستتان بوشتهر که طی مدت انجام
 همچنین بدین.تحقیق با بنده نهایت هم اری را داشتتتند
، ماهینی، بنتیاری، نا ری پور،وستتتیله از آقایان جمالی
، احمدی، پاپری، شتتادکامی، قاست زاده، بنیاد،تنگستتتانی
.همتی و ایزدپرست تقدیر و تش ر به عمل میآید
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 پراکنا فراوانی،تنوع با عناصر منتلفی مثل تعداد گونهها
 تنوع، تنوع تاکستتونومیک،  حضتتور گونههای نادر،گونهها
عمل ردی و تنوع فیلوژنتی ی در اجتماع گونهای در ارتبا
.)Loiseau and Gaertner, 2015( باشند
در فصتتتل زمستتت تان با ورود ماهی مر کب ببری به
 اثرگذاری باالی آن بر،صیدگاههای گرگور در بندر بو شهر
 زیرا این گونه.ترکیب گونهای گرگورها قابل مشاهده است
مستتتئول بیشتتتترین عدم تشتتتابه ایجاد شتتتده در اعماق
 ضمناً با در نظر.همچنین زمانهای غوطهوری متفاوت بود
 بیشترین مقادیر،گرفتن اثر متقابل عمق و زمان غوطهوری
 متر همراه با10-25 شاخص شانون در گرگورهای اعماق
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