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  ي ها آبي ماهیان گرگوري در ا گونهیر استفاده از طعمه بر ترکیب و تنوع تأث
  فارس) یجخلبندرلنگه (

  3، سعید گرگین2*، سیدیوسف پیغمبري1باز دستمهدي 
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران دانشجوي دکتري شیالت،1

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران ي آبزیان،بردار بهرهدانشیار گروه تولید و 2
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران ي آبزیان،بردار بهرهاستادیار گروه تولید و 3

  6/8/95یرش: پذیخ تار؛  16/6/95یخ ارسال: تار
  1چکیده

باشد. این مطالعه با هدف مقایسه  ور) میهاي سنتی (گرگ هاي صید با قفس اي از ویژگی گونه صید چند
اي و چرخ شده) روي ترکیب صید  ماهی) و شکل طعمه (تکه استفاده از نوع طعمه (ساردین، ماهی مرکب و گربه

مایل) ساحل گشه (از توابع شهرستان  11مایل) و دور از ساحل ( 4ماهیان در دو منطقه نزدیک ساحل (
هاي مختلف بر  ساعت انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از طعمه 24وري بندرلنگه) با مدت زمان غوطه

داري  هاي هامور معمولی، سرخو کج پولک، سرخو معمولی، سنگسر معمولی، شوریده و کوپر اثر معنی تعداد گونه
ماهیان  ترین تعدادترین فراوانی را به خود اختصاص داد. کمداشت. ماهی هامور معمولی در هر دو ایستگاه بیش

ماهی و بیشترین میزان مربوط به استفاده از طعمه ماهی مرکب و  صید شده مربوط به استفاده از طعمه گربه
ص مارگالف در هر دو ایستگاه بین فصول هیچ اختالف هاي زیستی، شاخ ساردین بودند. در مقایسه شاخص

داري وجود  بین فصول اختالف معنی 1 داري وجود نداشت. در مورد شاخص یکنواختی، تنها براي ایستگاه معنی
طور کلی، استفاده  داري وجود داشت. به ولی شاخص شانون در هر دو ایستگاه بین فصول اختالف معنی ،داشت

اي  ماهی مرکب در فصل زمستان بهترین کارایی از نظر تنوع گونه  از طعمه ساردین در فصل بهار و طعمه
  عنوان طعمه استفاده نشود.ماهی به دلیل کارایی پایین، به ربهشود از گ داشتند. همچنین پیشنهاد می

  
  فارس گرگور، طعمه، ترکیب صید، خلیج ،اي : تنوع گونههاي کلیدي واژه

  
                                                   

 sypaighambari@yahoo.com*نویسنده مسئول: 
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  مقدمه
ی بوده و بـراي  شناس بومبررسی روابط بین آبزیان و زیستگاهشان همیشه یک موضوع بسیار مهم در 

). Le Pape et al., 2014شـود (  یمـ آبزیـان اسـتفاده    جامعـه بـر  نقش عوامل مختلف اثرگـذار   مطالعه
تغییرات در زیستگاه آبزیان، فشار صیادي، تغییرات فاکتورهاي محیطی و همچنین روابـط متقابـل بـین    

شـود. فشـار صـیادي عـالوه بـر       یمـ ي یک منطقـه  ا گونهباعث ایجاد تغییرات در تنوع و ترکیب  ها گونه
متمایـل   تـر  کوچکي ها اندازهراوانی ماهیان صید شده را به سمت تغییرات ترکیب ماهیان یک منطقه، ف

اي یـک  ). استفاده از طعمه باعث تغییراتـی در فراوانـی و غنـاي گونـه    Bianchi et al., 2000کند ( یم
هاي بزرگتـر  اي شده و باعث تجمع ماهیگونهحتی وجود طعمه باعث ایجاد رقابت درون .شودمنطقه می

). بوي سـاطع شـده از طعمـه باعـث جـذب شـدن       Hardinge et al., 2013ود (شدر اطراف طعمه می
اي در قفـس  خواران باعث کاهش تنـوع و ترکیـب گونـه   خواران شده و ممکن است وجود این الشهالشه

). غالبیت یک یا چند گونه در یک منطقه باعـث ایجـاد رقابـت بـین ایـن      Collins et al., 2002شود (
).  بـا مقایسـه   Fogarty and Murawski, 1998شـود (  یمـ  هـا  گونـه و کاهش فراوانی برخـی   ها گونه

و نیـز آلـودگی احتمـالی آن     یمحیطـ توان بـه وضـعیت زیسـت    هاي تنوع در مناطق مختلف می شاخص
  ). Arasaki et al., 2004مناطق پی برد (

ها با استفاده از مواد  اي از اشکال و اندازه گسترده هاي یفبعدي هستند که در ط هاي سه ها، تله قفس
موجـود در قفـس    قصد یافتن پناهگاه یا براي خوردن طعمه شوند و آبزیان مختلف به مختلف ساخته می

 ,Prado and Dremiere( اسـت  ممکـن  یـر غ ها بسیار سخت و یا  وارد آن شده که خروج از این قفس
ي ز کـف یا در مسـیر حرکـت بعضـی از ماهیـان      انزواطلبگرگور معموالً در محل تجمع آبزیان  .)1990

شـامل  براي صید با گرگـور   ها مکانفارس بهترین   یجخلشود. در  ماهیان به آب انداخته مید سنگسرمانن
باشـد   اي و اطراف سکوها و خطوط لوله انتقال نفت در زیر آب می اطراف جزایر مرجانی، بسترهاي صخره

)Shabani et al., 2008(. رفتار موجود در فرایند صـید   .توان استفاده کرد از گرگور در تمام فصول می
رفتـار قبـل از تحریـک،    بنـدي نمـود:    یمتقسـ توان به چندین مرحله  یمي ماهی حاوي طعمه را ها قفس

د و گرفتـار شـدن و   یابی منبع بوي غذا، نزدیک شدن به قفس، ورو مکانحضور طعمه،  به خاطرانگیزش 
  ).Thomsen et al., 2010صید و یا احتمال فرار کردن (

صـورت سـنتی اسـتفاده     بـه هـا   ها در اقیـانوس هنـد از قفـس    بسیاري از کشورهاي آسیایی و جزیره
اند) استفاده  هاي سیمی (که به گرگور معروف فارس، قفس  ). در خلیجGabriel et al., 2005( کنند می
% از 50باشد. در کویـت،   متر می 2ها حداکثر تا  کروي بوده و ارتفاع آنها نیم مقطع آنشود که سطح  می

% تمـام ادوات  19میزان صید قفس مربوط به نرم بالگان بوده و در عمان، میزان صـید بـا قفـس حـدود     
 ها ). در جزایر سیسیل، قفسAl-Masroori et al., 2004باشد ( شده براي صیادي تفریحی می استفاده
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دهـد   % صید ماهیان مرجانی را بـه خـود اختصـاص مـی    20شوند و  هاي بامبو ساخته می عمدتاً از شاخه
)Mahon and Hunte, 2001 .(  

هاي ناخواسته به  هایی براي اجتناب از ورود گونه بهترین روش براي کاهش صید ضمنی، یافتن روش
ها  دریافتند که با شناورسازي قفس )Furevik et al., 2008( باشد. فورویک و همکاران درون قفس می

که صید ضمنی  ها از بستر، صید ماهی کاد آتالنتیک افزایش یافت، درحالی و فاصله گرفتن آن
  ) کاهش یافت.Paralithodes camtschaticusخرچنگ قرمز ( شاه

تواند میزان صید و  گزینش طعمه نیز یک روش دیگر براي کاهش صید ناخواسته است، زیرا می
عنوان  ها را تحت تأثیر قرار دهد. استفاده از اسکویید به اي آن هاي مختلف و طبقات اندازه نسبت گونه

طعمه بجاي ماهی هرینگ، میزان صید ماهی کاد آتالنتیک را افزایش داد ولی میزان صید ماهی توسک 
)Brosme brosme) را افزایش نداد (Furevik and Lokkeborg, 1994( ان). کول و همکارCole et 

al., 2003(  با استفاده از امعاء و احشاء ماهی پاوآ بجاي ماهی پیلچارد صید بیشتري از ماهی کاد آبی
اسکوئید بجاي ماکرل   طعمههاي مختلف را کاهش دادند. استفاده از  بدست آوردند و صید ضمنی گونه

 Fernandez-Carvalhoید شد (در صید رشته قالب (تون ماهیان و نیزه ماهی) باعث افزایش میزان ص
et al., 2015 .(ساردین، ماهی مرکب و   هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه استفاده) از نوع

  باشد. هاي سنتی می اي قفس ي و چرخ شده) در ترکیب و تنوع گونها تکهی) و شکل طعمه (ماه گربه
  

  ها روشمواد و 
انجـام   )26°31'45"و عـرض   54°51'18"(طـول  عملیات صید در ساحل گشه (استان هرمزگـان)  

) صـورت گرفـت. در ایـن    93مـاه   تا بهمـن  92مدت یک سال (از اسفندماه  ). این تحقیق به1شد (شکل 
کـره بـوده کـه     صورت نـیم  گرگور استفاده شد. گرگور، قفس سیمی از جنس گالوانیزه و به 84مطالعه از 

  ).  2(شکل  بودمتر  سانتی 3چشمه   و اندازهمتر  5/1متر، ارتفاع آن حدود  2قطر آن حدود 

 
  مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی منطقه  - 1شکل 
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ي ا گونهبر ترکیب و تنوع  یر استفاده از طعمهتأثاستفاده شده در بررسی  نماي شماتیک از گرگور -2شکل 

  ماهیان گرگوري
 

مـاهی بـود. بـراي هـر      ماهی مرکب ببري، سـاردین و گربـه  استفاده در این تحقیق،  هاي مورد طعمه
گرگـور بـدون طعمـه     6و  گرگـور در نظـر گرفتـه شـد     6اي و چرخ شده) و هر نوع طعمـه،   حالت (تکه

از بازار محلی تهیه شـد و بـراي هـر قفـس      ها توسط صیادان یا طعمه شاهد استفاده شد.  نمونه عنوان به
سـاعت بـود. گرگورهـا در     24ا، مانـدگاري گرگورهـ   زمـان  مـدت گرم از طعمه استفاده شد.  100میزان 
متصل شدند. هنگام غروب آفتاب گرگورها بـه آب   به هممتر از یکدیگر  30 فاصله باتایی و  6 هاي دسته

گرگـورریزي مشـخص شـد. پـس از بـاال کشـیدن         نقطـه ، اس پـی  جیدستگاه   وسیله بهانداخته شدند و 
یادداشت شد و همزمان، فاکتورهـاي   صیدشده هاي گونهگرگورها، به تفکیک شاهد و تیمار، تعداد و نوع 

  شد. گیري اندازهو اکسیژن)  pHآب (دما، شوري، 
 Shannon Diversity( ) از شـاخص تنـوع شـانون   اي گونـه براي بررسی تغییـرات تنـوع زیسـتی (   

Index ي متعلق به یـک جمعیـت و فراوانـی    ها گونه) استفاده شد. این شاخص اطالعات مربوط به تعداد
زیـان اسـت   ف تخمینـی از ترکیـب جمعیـت کـ     قتیحقو در  شود میدر معادله لحاظ  باهم ها آننسبی 

)Ludwig and Reynolds, 1988(.  
H'= -Σ [(ni/n) Ln (ni/n)] 

مقـدار   'Hداد کل افراد در نمونـه اسـت و   تع nام و iه متعلق به گون تعداد افراد niکه در این معادله 
از شـاخص   هـا  گونهبررسی میزان غنی و فقیر بودن اکوسیستم از لحاظ تعداد براي  شاخص شانون است.

هرچه مقدار عـددي ایـن شـاخص بـاالتر      استفاده شد. )Margalev Richness Index(غناي مارگالف 
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 Ludwig( اشـد ب یمـ آبی به لحاظ زیستی از سالمت باالتري برخوردار   بدنه باشد، حاکی از آن است که
and Reynolds, 1988(.  

Ri= S-1/Ln(N) 
در  .باشد یم ها گونهفراوانی کل  Nو  ها گونهتعداد کل  Sبرابر با شاخص مارگالف،  Riکه در این معادله 

این شاخص استفاده شد.  )Pielou Evenness Index(این تحقیق همچنین از شاخص یکنواختی پیلو 
در نمونه  ها گونه. زمانی که توزیع و فراوانی باشد یممتغیر  0- 1ي است و بین ا گونهبیانگر غناي زیاد 

انتظار داشت که شاخص به حد بیشینه خود نزدیک شود  توان یمتر و نزدیک به هم باشد مشابه
که اگر توزیع و فراوانی نسبی افراد نامشابه باشد، مقدار عددي شاخص به سمت صفر میل درحالی

   .)Ludwig and Reynolds, 1988( کند یم
J'= H'/H'max = H'/Ln S 

 ون) در نمونه است.س(تاک ها گونهبرابر با تعداد  Sمقدار شاخص شانون و  'Hدر این معادله 
و مقایسه با گروه شاهد (بدون طعمه) مقایسه  LSDاز آزمون ها با استفاده  یانگینمجهت مقایسه 

شد. براي بررسی تعداد ماهی به دام افتاده در فصول مختلف همچنین با مکان صید از آزمون مربع کاي 
% 5استفاده شد. براي بررسی اثر مکان، نوع طعمه و شکل طعمه از آنالیز واریانس دو طرفه در سطح 

   استفاده شد. Primer 5و  SPSS 17 ،Canoco 4.5افزارهاي  نرم ها، از استفاده شد. براي آنالیز داده
 یکما کدام يها که با توجه به نوع داده یممطمئن شو یستی، باCCA یا RDA یزاز انجام آنال یشپ
 یزانکه م یانجام شود. در صورت یانتو گراد DCA یزآنال یستیدو روش بهتر است. لذا اول با یناز ا

. شود یم استفاده RDA یزها ناهمگون هستند و از آنال کمتر بود، داده 4ز عدد ا DCAفاکتور محور اول 
که  ی. در صورتشود یاستفاده م CCA یزها همگون بوده و آنال باشد داده 3شده کمتر از  یاداگر فاکتور 

 Leps andمناسب هستند ( RDAو  CCAهر دو روش  یردقرار گ 4و  3اعداد  ینشده ب یادفاکتور 
Smilauer, 2003.(  

  
  نتایج

داشـتند. در   داري معنـی دما، سایر فاکتورها اخـتالف   جز بهدر مقایسه فاکتورهاي آب در دو ایستگاه 
ایستگاه نزدیک ساحل شوري و اکسیژن، بیشترین مقادیر را به خود اختصـاص دادنـد. بیشـترین مقـدار     

pH  1متعلق به ایستگاه دور از ساحل بود (جدول.(  
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  مورد مطالعه  برخی فاکتورهاي آب در دو ایستگاه - 1جدول 

  
 pHترین مقدار دما و از فاکتورهاي آب در فصول مختلف، در فصل تابستان بیشدر بررسی برخی 

فصل بهار و پاییز مشابه بود ولی در فصول بهار و پاییز نسبت به فصول  درمیزان دما  .مشاهده شد
در فصول بهار و زمستان مشاهده شد.  pHترین میزان داري داشت. کم تابستان و زمستان اختالف معنی

مقدار اکسیژن در  .ترین مقدار اکسیژن به ترتیب متعلق به فصول زمستان و تابستان بودترین و کمبیش
ترین مقدار شوري در فصل پاییز تر بود. بیشسایر فصول بیش هداري نسبت ب طور معنی فصل زمستان به

  ).2ثبت شد.  (جدول 
  

  د مطالعه منطفه مور اختالف برخی فاکتورهاي آب در فصول مختلف - 2جدول 

  .باشد دار فاکتوررها در فصول مختلف می ، بیانگر اختالف معنیمتفاوت التین در هر سطرحروف 
  

خانواده  14گونه شناسایی شد که متعلق به  21ماهی صید شد. از این تعداد،  2262در این تحقیق 
مربوط به  صیدشده هاي گونهترین فراوانی ساحل بیشحاضر نشان داد در ایستگاه نزدیک   بودند. مطالعه

نواري، سوکال، پنجزاري و عروس کن دمزمین هاي گونهترین فراوانی متعلق به مور معمولی و کمها ماهی 
ترین سهم ترین سهم صید را هامور معمولی و کمماهی منقوط بود. در ایستگاه دور از ساحل بیش

در  طور کلی بهنواري، پنجزاري و عروس ماهی منقوط بود. کن دمزمینمیش ماهی،  هاي گونهمتعلق به 
) بود Carangidaeگیش ماهیان (  خانوادهمتعلق به  ها گونهترین سهم فراوانی هر دو ایستگاه بیش

  ).3(جدول 
  

  

 P  دور از ساحل  نزدیک ساحل  فاکتور/ ایستگاه
  C°(  27/4± 44/27  08/4±25/26  090/0دما (

 ppt(  44/0± 92/37  37/0±59/37  000/0شوري (
pH 07/0± 19/8  08/0±24/8  000/0 
 ppm(  50/0± 08/5  47/0±81/4  001/0اکسیژن (

 زمستان  پاییز  تابستان  بهار  خصوصیات/ فصل
 C°( b22/2± 78/26  a58/1± 17/32  b83/1± 00/27  c46/1± 84/21دما (

  ppt(  c24/0± 49/37  b26/0± 97/37  a43/0± 17/38  c12/0± 37/37شوري (
pH c03/0± 16/8  a04/0± 32/8  b04/0± 23/8  c05/0± 15/8  
  ppm(  b17/0±94/4  d22/0±45/4  c46/0± 8/4  a22/0± 59/5اکسیژن (
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   يبردار نمونهي ثبت شده در مناطق ها گونهفراوانی  -3جدول 

  
 يها طعمه). استفاده از 4شد (جدول  ها گونهاستفاده از طعمه باعث تغییر در فراوانی برخی از 

هامور معمولی، سرخو کج پولک، سرخو معمولی، سنگسر معمولی، شوریده و  يها گونهمختلف بر تعداد 
، از بین تیمارهاي مختلف، ها گونهایجاد کرد. نتایج نشان داد که براي این  داري یمعنکوپر اختالف 

فراوانی   خانواده  نام علمی  ها گونه
  (%) 1ایستگاه 

  فراوانی ایستگاه
2 (%)  

  Epinephelus coioides  Serranidae  52/14  08/16 معمولی هامور

  Pinjalo pinjalo (سرخو کج پولک) فرخه
Lutjanidae  

04/7  30/10  
  

  Lutjanus johnii  57/5  42/5 سرخو معمولی
  Lutjanus malabaricus  48/1  27/0  چمن (سرخو ماالباري)

  Diagramma pictum  خاکستريخنو 

Haemulidae  

57/1  08/1  
  Pomadasys Kaakan  87/4  22/8 معمولی سنگسر
سنگسر ( جمجام

 )طمخط
Pomadasis stridens 78/2  81/1  

 Scomberoides  سارم
commersonnianus  Carangidae  

61/10  68/6  

 Carangoides  جش (گیش خال سفید)
malabaricus  09/12  63/14  

  Otolithes ruber  شوریده
Scianidae  

65/1  90/0  
 Argyrosomus ماهی میش

hololepidotus  43/0  00/0  
  Argyrops spinifer  کوپر

Sparidae  
39/7  23/7  

  Acanthopagrus latus  39/3  25/4  شعیم (شانک زردباله)
   سلطان ابراهیم

 ي)ا رشته(گوازیم دم 
Nemipterus japonicus  Nemipteridae  70/10  95/7  

  Lethrinus nebulosus Lethrinidae  00/14  82/13 معمولی شهري
  Ephippus orbis  Ephippidae  04/1  63/0  شینک

  Terapon theraps  Teraponidae  52/0  63/0 درشت پولک یلی
  Leiognathus equulus  Leiognathidae  09/0  00/0  پنجزاري
  عروس 

 (عروس ماهی منقوط)
Drepane punctata  Drepanidae  09/0  00/0  

  Rachycentron canadum  Rachycentridae  09/0  09/0  سوکال
  Platycephalus indicus  Platycephalidae  09/0  00/0 دم نواري زمین کن
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 کمترین و ماهی مرکب و ساردین بهترین کارایی در تعداد ماهیان صید شده را داشتند. براي یماه گربه
 طور بهرا در تعداد ماهیان صید شده ایجاد نکرد.  يا مالحظهقابل  یرتأث، استفاده از طعمه، ها گونهسایر 

  ماهی مرکب و ساردین، تعداد ماهیان باارزش تجاري باال را افزایش داد.  طعمهکلی استفاده از 
  

  تحت بررسی تعداد ماهیان صید شده توسط تیمارهاي مختلف  -4جدول 

  .باشد می هر گونه برايدار  ، بیانگر اختالف معنیمتفاوت التین در هر سطرحروف 
  

ي مختلف در دو ایستگاه، مشخص شد که بـراي شـاخص مارگـالف در هـر دو     ها شاخصدر مقایسه 
داري وجـود نداشـت. در مـورد شـاخص یکنـواختی، تنهـا بـراي         یمعنایستگاه بین فصول هیچ اختالف 

). براي شـاخص شـانون نیـز در هـر دو     p>05/0داري وجود داشت ( یمعنبین فصول اختالف  1ایستگاه 
). بیشترین مقدار براي شـاخص مارگـالف   p>05/0داري وجود داشت ( یمعنایستگاه بین فصول اختالف 

بیشـترین مقـدار شـاخص شـانون بـه       2و  1ثبت شد. در ایسـتگاه  در فصل بهار  2و1در هر دو ایستگاه 
  ).5ترتیب در فصول زمستان و بهار ثبت شد (جدول 

  

  ماهی گربه  ساردین  ماهی مرکب  شاهد  ها گونه
  ab78 a122  a107  b38 معمولی هامور

  ab33 a74  a72  b16 (سرخو کج پولک) فرخه
  b24  ab43  a56  c1 سرخو معمولی

  0  6  9  5  چمن (سرخو ماالباري)
  0  11  7  12  خنو خاکستري

  ab30 a73  ab40  b4 معمولی سنگسر
  13  18  9 12 )طمخطسنگسر ( جمجام

  17  44  70  65  سارم
  58  82  105  59  جش (گیش خال سفید)

  ab5  a15  ab9  b0  شوریده
  0  2  3  0 ماهی میش

  ab33  a52  a56  b25  کوپر
  26  29  22  11  شعیم (شانک زردباله)

  14  90  74  34 اي) (گوازیم دم رشته سلطان ابراهیم
  57  116  88 55 معمولی شهري

  5  3  7  5  شینک
 5  2  5  1 درشت پولک یلی
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= 2= ایستگاه نزدیک ساحل و ایستگاه 1در دو ایستگاه در فصول مختلف (ایستگاه ها شاخصمقایسه  -5جدول 
  ایستگاه دور از ساحل)

  زمستان  پاییز  تابستان  بهار   ها شاخص

  مارگالف
  95/1±54/0  76/1±75/0  82/1±66/0  07/2±80/0  1ایستگاه 
  83/1±48/0  68/1±55/0  75/1±60/0  88/1±44/0  2ایستگاه 

P   35/0  71/0  71/0  44/0  

  یکنواختی
  b07/0±87/0  a06/0±92/0  ab05/0±90/0  ab07/0±91/0  1ایستگاه 
  92/0±04/0  90/0±05/0  92/0±05/0  90/0±08/0  2ایستگاه 

P    20/0  88/0  67/0  57/0  

  شانون
  ab48/0±54/1  b53/0±30/1  b59/0±27/1  a33/0±67/1  1ایستگاه 
  a30/0±61/1  b52/0±24/1  ab37/0±41/1  ab41/0±49/1  2ایستگاه 

P    57/0 73/0 35/0 12/0 
  .باشد دار فاکتوررها در فصول مختلف می ، بیانگر اختالف معنیمتفاوت التین در هر سطرحروف 

  
، در فصول بهار و پاییز تنها اثر نوع طعمه روي تنوع (شاخص تنوع شانون) 6توجه به جدول با 
دار نبودند. در فصل زمستان عالوه بر نوع طعمه، دار بود ولی شکل طعمه و اثرات متقابل معنیمعنی

وي تنوع رکدام از فاکتورها و اثرات متقابل  داري داشت. در فصل تابستان هیچ ایستگاه هم اثر معنی
  .)6دار نبود (جدول  معنی

  

  مقدار احتمال عوامل مؤثر بر میزان شاخص تنوع شانون  -6جدول 
 (زمستان)  P (پاییز)  P  (تابستان)  P  (بهار)  P  درجه آزادي تنوع صید

  038/0  162/0  913/0  338/0  1  ایستگاه
  00/0  00/0  093/0  00/0  2  نوع طعمه

  676/0  222/0  797/0  469/0  1  شکل طعمه
  145/0  140/0  880/0  115/0  2  نوع طعمه ×ایستگاه 
  253/0  987/0  937/0  635/0  1  شکل طعمه × ایستگاه

  175/0  120/0  711/0  662/0  2  شکل طعمه × نوع طعمه
  880/0  824/0  423/0  622/0  2  شکل طعمه × نوع طعمه × ایستگاه

          24  خطا
          35  کل 

 
ترین میزان تنوع صید به ترتیب مربوط به طعمه ماهی ترین و کمبر اساس نتایج بدست آمده بیش

هاي  اي در ایستگاه ماهی تکه هاي گربه ماه و طعمه اي در منطقه دور از ساحل و در فروردین مرکب تکه
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جز در فصل بهار و تابستان، بین  نزدیک و دور از ساحل در شهریورماه بودند. در منطقه نزدیک ساحل به
داري وجود داشت. در همین منطقه، براي فصل پاییز بین  لف و گروه شاهد اختالف معنیتیمارهاي مخت

ماهی چرخ شده و گروه  اي و چرخ شده و گروه شاهد و در زمستان بین تیمار گربه ماهی تکه تیمار گربه
ساردین چرخ   جز طعمه ). در منطقه نزدیک ساحل به7داري وجود داشت (جدول  شاهد اختالف معنی

ه و ماهی مرکب چرخ شده، اثرات زمان (فصول مختلف) براي سایر تیمارها بر میزان شاخص تنوع شد
) و در منطقه دور از ساحل براي تمام تیمارها در فصول مختلف، p<05/0داري نبود ( شانون، معنی
). در منطقه دور از ساحل براي تمام تیمار بین فصول 7داري وجود نداشت (جدول  اختالف معنی

جز  داري وجود نداشت. در همین منطقه بین تیمارهاي مختلف در هر فصل به ختلف اختالف معنیم
 ).7) (جدول p>05/0( داري وجود داشت فصل تابستان، براي تمامی فصول اختالف معنی

اي در ایستگاه نزدیک ساحل و در  نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که میزان تنوع گونه
هاي ساردین چرخ شده و ماهی مرکب چرخ شده براي سایر تیمارها  جز طعمه به فصول مختلف،

حل میزان تنوع ). در ایستگاه دور از ساp<05/0داري وجود نداشت ( ها و شاهد) اختالف معنی (طعمه
جز  داري بین فصول وجود نداشت. در ایستگاه نزدیک ساحل به تیمارها اختالف معنی  اي براي همه گونه

هاي  ). از بین طعمهp>05/0داري وجود داشت ( ها اختالف معنی تابستان، بین تمامی طعمهفصل 
شده در فصل بهار و پاییز، طعمه ماهی مرکب چرخ شده بیشترین تنوع را به خود اختصاص  استفاده 

 ).7اي را نشان داد (جدول  ساردین چرخ شده، بیشترین میزان تنوع گونه  داد. در فصل زمستان طعمه
ها با نمونه شاهد، تنها براي فصول پاییز و زمستان بین تیمارها و  طعمه  در همین ایستگاه، در مقایسه

  ).p>05/0داري وجود داشت ( شاهد اختالف معنی  نمونه
ها بر مقدار شاخص  کدام از طعمه در ایستگاه دور از ساحل اثرات زمان (فصول مختلف) براي هیچ

). همانند ایستگاه نزدیک ساحل، در ایستگاه دور از ساحل براي p<05/0داري نبود ( شانون، معنی
داري وجود داشت  شده در این ایستگاه اختالف معنی هاي استفاده جز تابستان بین طعمه تمامی فصول به

)05/0<p .(ي شاهد اختالف  ها و نمونه در فصول پاییز و زمستان، براي سایر فصول بین طعمه جز به
-ود نداشت. در این ایستگاه در فصول بهار و زمستان، طعمه ماهی مرکب چرخ شده بیشداري وج معنی

اي و در  ها نشان داد. در فصل تابستان، طمعه ماهی مرکب تکه ترین میزان تنوع را نسبت به سایر طعمه
  ).7اي را به خود اختصاص دادند (جدول  ترین تنوع گونهاي بیش ساردین تکه  فصل پاییز طعمه
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   هاي مختلف براي فصول مختلف ي میزان تنوع (شاخص شانون) صید توسط طعمه : مقایسه7جدول 

A  (مقایسه هر تیمار در فصول مختلف)= مقایسه افقی ،a عمودي (تیمارهاي یک منطقه با یکدیگر) و * = مقایسه تیمارها با = مقایسه
 شاهد

 
و در دور از ساحل  2/1در فصل بهار مقدار شاخص تنوع شانون در ایستگاه نزدیک ساحل حدود 

از  DCA یزانم از تنوع قرار گرفتند. 5/1-7/1ي  هاي صیدشده در محدوده بود و اکثر گونه 7/1حدود 
هاي سنگسر  ترین تأثیر روي گونه. در این فصل دما بیشانجام شد RDA یزنالبود و آ کمتر 4عدد 

ترین تأثیر را از فاکتورهاي هاي صیدشده بیش سفید داشت. اکثر گونهچهارخط، یلی، کوپر و گیش خال
داشتند. در فصل تابستان فاکتورهاي آب در راستاي تأثیر ایستگاه دور از ساحل  pHاکسیژن، شوري و 

ترین اثر را در تنوع تنوع تحت تأثیر فاکتورهاي آب قرار داشتند. در این فصل اکسیژن بیش  عمدهبود و 
ماهیان صیدشده داشت. از بین فاکتورهاي آب و عامل ایستگاه، فاکتورهاي آب با شدت بیشتري در 

سمت ایستگاه اي تأثیر داشتند. در فصل پاییز با حرکت از ایستگاه نزدیک ساحل به  تغییرات تنوع گونه
افزایش یافت. فاکتورهاي شوري و دما تأثیر  55/1به حدود  25/1دور از ساحل میزان تنوع از حدود 

تري بر تغییرات تنوع در ایستگاه نزدیک ساحل داشتند و در ایستگاه دور از ساحل، دما تأثیرگذار بیش
و سرخو تأثیر مثبت و روي سفید، هامور هاي شهري، گیش خال بود. در این فصل، اکسیژن بر گونه

هاي سارم، شانک زردباله و سنگسر چهارخط اثر منفی داشت. در فصل زمستان تغییرات تنوع از  گونه
دور از ساحل به سمت نزدیک ساحل افزایش یافت. در این فصل فاکتورهاي آب همسو با ایستگاه 

     
  زمستان  پاییز  تابستان بهار

نزدیک 
  ساحل

  ساردین
 a78/1±04/0  3/1±44/0 a52/1±19/0 a77/1±08/0  اي تکه

 a75/1±16/0A  58/1±22/0AB ab05/1±49/0B a80/1±23/0A چرخ شده

 ماهی مرکب
 a 85/1±21/0  26/1±56/0 a 52/1±40/0 a77/1±25/0  اي تکه

 a 89/1±17/0 A  30/1±34/0 B a65/1±83/0AB a76/1±28/0AB چرخ شده

 ماهی گربه
 b13/1±59/0  98/0±86/0 b67/0±66/0* ab47/1±85/0  اي تکه

 *b78/0±22/0  83/0±73/0 b55/0±52/0* b10/1±30/0 چرخ شده

 30/0±97/1 14/0±86/1 02/0±70/1  46/0±61/1 شاهد 

  دور از 
 ساحل

  ساردین
 ab 73/1±03/0  34/1±30/0 a 59/1±32/0 a54/1±22/0  اي تکه

 ab 66/1±12/0  32/1±60/0 c 03/1±35/0* a72/1±14/0 چرخ شده

 ماهی مرکب
 a 84/1±28/0  53/1±46/0 ab54/1±15/0 a74/1±18/0  اي تکه

 a 84/1±32/0  16/1±59/0 a 57/1±14/0 a82/1±30/0 چرخ شده

 ماهی گربه
 *b 33/1±35/0  63/0±63/0 bc08/1±16/0* b98/0±50/0  اي تکه

 *b 32/1±27/0  21/1±62/0 abc18/1±27/0* b88/0±38/0 چرخ شده
 22/0±74/1 37/0±88/1 33/0±40/1  27/0±58/1  شاهد
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رهاي آب، دما بیشترین تأثیر در افزایی در افزایش تنوع داشتند. از بین فاکتو نزدیک ساحل، نقش هم
  ).3اي نسبت به سایر فاکتورها به خود اختصاص داد (شکل  تغییرات تنوع گونه

  

  
  

یر استفاده از طعمه بر ترکیب و تأثبررسی مقایسه نمودارهاي شاخص تنوع شانون براي فصل مختلف  -3شکل 
  فارس) یجخلي بندرلنگه (ها آبي ماهیان گرگوري در ا گونهتنوع 

  

 تابستان بهار

 زمستان پاییز
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  هاي مختلف در فصول مختلف  مقایسه نمودارهاي شاخص تنوع شانون در ارتباط با طعمه -4شکل 

  

گردید ها در فصل بهار، باالترین تنوع ماهیان صیدشده مشاهده  ساردین در قفس  با قرار دادن طعمه
ماهی   در مورد طعمه 8/1ماهی به حدود  در مورد گربه 2/1و تنوع ماهیان صیدشده از حدود کمتر از 

  ،L. johnii طعمه ساردین، روي میزان صیدساردین افزایش یافت.   در طعمه 2مرکب و به حدود 
E. coiodes ،P. kakan ،O. ruber ،L. malabaricus و A. sprinfer  اثر مثبت داشت. طعمه

  ماهی اثر منفی روي صید داشته و طعمه گربه C. malabaricusاسکویید اثر منفی روي صید ماهی 
L. malabaricus ،O. ruber تواند روي  ماهی تا حدي می رسد طعمه گربه داشت. البته به نظر می

اهی مرکب باعث شد م  اثر مثبت داشته باشد. در فصل تابستان، استفاده از طعمه A. latusصید 
ها روي تنوع ماهیان  طعمه  ) ثبت شود. در این فصل همه5/1ترین تنوع ماهیان صیدشده ( بیش

ترتیب ترین میزان تنوع بهترین و بیشکه کمجز ماهی سنگسر، بطوري صیدشده اثر مثبت داشتند به
اي  رشتهسنگسر و گوازیم دمهی . در فصل پاییز ما)4(شکل  ) بود45/1) و هامور (1متعلق به سنگسر (

ي ساردین  که طعمهترین میزان تنوع را به خود اختصاص دادند، بطوريترین و کمترتیب بیشبه
اي  رشتهترین تأثیر را بر ماهی گوازیم دمماهی بیش گربه  ترین تأثیر را بر ماهی سنگسر و طعمه بیش

یر در پراکنش و تغییرات تنوع ماهیان ترین تأثماهی مرکب بیش  داشتند. در فصل زمستان طعمه

 تابستان بهار

 زمستان پاییز
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ساردین تأثیر مثبت بر   متغیر بود. در این فصل طعمه 8/1تا  4/1صیدشده را داشت و میزان تنوع از 
هاي اثر منفی داشت  ماهی روي اکثر گونه ماهی سارم و اثر منفی بر سنگسر چهارخط داشت و گربه

  ).4(شکل 
  

  بحث و نتیجه گیري
 pHمطالعه حاضر نشان داد که در پاییز و زمستان، فـاکتور دمـا، در تابسـتان، اکسـیژن و در بهـار،      

هدف در پاسخ به متغیرهاي محیطی مانند ساختار   گونهاي داشتند. رفتار بیشترین تاثیر را در تنوع گونه
ي بـر میـزان   تـر  بـزرگ توانـد اثـرات    یمدمایی، اکسیژن محلول و فراوانی شکار نسبت به فراوانی ماهی، 

CPUE ) داشته باشدPunsly and Nakano, 1992 مزهداري بر ترجیح  یمعنتواند اثرات  یم). دما نیز  
ینواسـیدهاي  آمي طعم براي ها کنندههاي انگیزشی دریافت  ییکاراها بگذارد. براي مثال،  یماهطعمه در 

باشـد   اثرگـذار هـاي غـذایی    یـم رژبـر   تمـاالً احکند و  یمبرون با دما تغییر مختلف در ماهی آمور و ازون
)Kasumyan and Doving, 2003.( تغییــرات در  منشــأCPUE  دو عامــل اســت، فراوانــی مــاهی

 ;Furevik and Lokkeborg, 1994( پذیري نسبت بـه ابـزار صـید    یبآس(پراکنش زمانی و مکانی) و 
Arreguın-Sanchez, 1996.(  عـواملی ماننـد دمـا و وجـود غـذا      یر تأثفراوانی ماهیان صید شده تحت

  ).Sigler, 2000باشد ( یم
هوایی (بارندگی) نیز در میزان و تنوع  و   هاي آب (دما، شوري) و شرایط آبرسد فاکتور نظر می به

). با نزدیک شدن به فصل بهار در McLean et al., 2015باشند ( صید گرگورهاي حاوي طعمه مؤثر 
غذایی در دلیل وفور مواد  این ممکن است به. تنوع ماهی افزایش یافتایستگاه نزدیک ساحل، میزان 

ریزي ماهی  نزدیکی ساحل و همچنین شرایط مساعد آب و هوایی (دما، شوري) و مهاجرت جهت تخم
). در ایستگاه دور از ساحل، میزان تنوع در تابستان و پاییز کاهش یافت. Sobrino et al., 2011باشد (

ي ها آببه سمت  اند کردهیزي ر تخمگفت که با شروع فصل گرما، ماهیانی که شاید بتوان چنین 
هاي صید شده،  یماهتعداد  واقع درباشند.  یمي بزرگ ها اندازهها، در  یماهروند و غالب این  یمتر  یقعم

ن) ي گرم سال (فصل تابستاها ماه). در Stoner et al., 2006باشند ( یم تر بزرگي ها اندازهکم ولی در 
 2-3یباً تقري بزرگ (ها اندازههاي هامور، سرخو، کوپر و سنگسر در  یماهي دور از ساحل ها آبدر 

ي ها اندازهها در  یماهي نزدیک ساحل این ها آبکه در کیلوگرم) توسط گرگور صید شدند در حالی
  گرم) مشاهده شدند.  200- 500یباً تقر( تر کوچک

اي بهبودیافته و به دنبال  بهار، شرایط دمایی، اکسیژنی و تغذیهبا شروع زمستان و نزدیک شدن به 
ماهی   کننده در طعمه شود. به احتمال زیاد، غلظت مواد جذب ها می آن باعث تجمع آبزیان در این مکان
تري به سمت این طعمه جذب شوند. از طرفی گاهی اوقات مواد مرکب باعث شده که آبزیان بیش
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ینواسیدها) داشته و باعث دور کردن ماهیان از اطراف آن را دارد. آماي ( زننده منتشرشده از طعمه، بوي
دهد  یمیر قرار تأثها را تحت  یماهي بویایی در ها پاسخ) DFAAینواسیدهاي محلول آزاد (آم
)Bardach, 1975; Hara, 1975 ینواسیدها و دیگر ترکیبات آلی که حساسیت بویایی را آم). تراکم

ی توجه قابلاثر  ،از طعمه متأثرتواند بر فضاي فعال  یم -اند شدهکه توسط طعمه ایجاد  -سازد یم متأثر
  .بگذارد

رسد با  نظر می هدر فصل زمستان نوع طعمه به همراه ایستگاه، عوامل مؤثر بر شاخص تنوع بودند. ب
نزدیک شدن به ساحل، شرایط محیطی براي حضور ماهیان مناسب بوده و استفاده از طعمه باعث 

ترین مقدار عددي شده، ماهی مرکب چرخ شده بیش  هاي استفاده . از بین طعمهشودتشدید این شرایط 
  تنوع را به خود اختصاص داد. 

. با چرخ کردن طعمه، سطح گردیدیان صیدشده، شکل طعمه نیز باعث تغییرات در میزان تنوع ماه
یافته و به دنبال آن غلظت مواد انتشاریافته در آب بیشتر شده و احتمال  تماس طعمه با محیط افزایش

تري شویم ، شرایط محیطی از ثبات بیش شود. هر چه از ساحل دورتر می تر میجذب ماهیان، بیش
دور از ساحل براي هر طعمه در فصول مختلف اختالف  در ایستگاه ،دلیل به همین ،دهشبرخوردار 

داري وجود نداشت و تنها عامل تغییرات در میزان تنوع در این ایستگاه، نوع و شکل طعمه در هر  معنی
فصل بود. در ایستگاه نزدیک ساحل، عالوه بر نوع و شکل طعمه، تغییرات ناشی از فصول مختلف هم 

  باعث این تغییرات شد.
 ها قفسي مختلف بین ها فاصلهمیزان صید در  )Bjordal and Furevik, 1988(ورویک جوردا و ف

متر، میزان صید افزایش  74متر به  37از  ها تلهرا بررسی کردند و بیان داشتند که با افزایش فاصله بین 
ه تراکم ممکن است مربوط ب ها تفاوتکیلوگرم به ازاي هر قفس). این  5/4کیلوگرم به  5/2یابد (از  یم

شده است که میزان صید روزانه نسبت به صید شبانه   همچنین گزارش .باشد طعمهماهی و رقابت براي 
  ).High and Beardsley, 1970; High and Ellis, 1973تر است (بیش

تر تمایل  هاي گرم ها به ماندن در آب مساعد شدن شرایط محیطی اغلب گونهدر فصل بهار و با 
هاي  ریزي اغلب ماهیان، اواخر زمستان و اوایل بهار است، حرکت از آب به اینکه فصل تخم دارند. با توجه

هاي  اي در آب ریزي، نیز عاملی براي افزایش تنوع گونه عمق براي تخم هاي کم عمیق به سمت آب
هاي ساحلی و  ). با شروع فصل تابستان و گرم شدن آبStoner et al., 2006باشد ( ساحلی می

مناسب نبوده  کم شدن میزان اکسیژن محلول در آب، شرایط زیستی براي بسیاري از آبزیان همچنین
کنند. با نزدیک شدن به فصل پاییز و کاهش  تر حرکت می هاي عمیق به همین جهت به سمت آب

هاي صیدشده تحت تأثیر هر دو ایستگاه قرارگرفته و در اطراف دو ایستگاه پراکنده  محسوس دما، گونه
هاي ساحلی نزدیک شدند که ممکن است به  کم به سمت آب در این فصل ماهیان کم ،درواقع. شدند
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هاي ساحلی افزایش یافت. کاهش  اي در آب خاطر شرایط آب و هوایی باشد. در فصل زمستان تنوع گونه
یط دما و بهبود شرایط اکسیژنی آب باعث شد که چنین تغییراتی در میزان تنوع شکل گیرد. بهبود شرا

ي بیشتر در آن منطقه شده و به دنبال آن احتمال صید را ها گونهمحیطی منجر به افزایش حضور 
یی که تراکم آبزیان فراوان باشد حائز ها مکاندهد. براي باال بردن کارایی ابزار صید، یافتن  یمافزایش 
  ).Gabriel et al., 2005باشد ( یماهمیت 

زیست، میزان  ها با محیط هاي آن ابط موجودات و سازگاريشرایط مختلف اکولوژیکی، نیازها، رو
). وجود شرایط بهینه Sheldon, 1968نماید ( هاي مختلف را مشخص می تراکم و پراکنش گونه

هاي  محیطی و نزدیک به نیازهاي زیستی هرگونه، باعث ایجاد محیطی دور از استرس براي حضور گونه
دهنده در یک جامعه بیشتر و فراوانی افراد در بین  شکیلهاي ت شود. هرچقدر تعداد گونه خاص می

تر باشد، میزان تنوع در نمونه بیشتر و محیط از ثبات و پایداري بیشتري برخوردار خواهد  ها یکسان گونه
  ). James et al., 2010بود (

) با ترکیب صید در Shabani et al., 2008هاي بوشهر ( هاي صیدشده در آب % از گونه5/54تقریباً 
). اختالف در فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آب، جنس بستر، وفور مواد 8مطالعه اخیر، مشابه بود (جدول 

برداري، ممکن است باعث تغییر  نمونه  شوند) و عمق منطقه یمطعمه، شکار  عنوان بهغذایی (ماهیانی که 
اي محیط بستر، اثرات وسیع و مشخصی بر ه یژگیواي در دو منطقه باشد.  در ترکیب صید و تنوع گونه

هاي عمودي  يناهمواریژه و بهزي و شکارهایشان دارد. شکل بستر، هاي کف یماهپراکنش و فراوانی 
 ;Stoner, 1982(باشند ها براي یافتن شکار و تغذیه داشته  یماهتواند اثر مستقیم بر توانایی  یم

Minello and Zimmerman, 1983; Eklov, 1997; Buckel and Stoner, 2000(.  اما رایر و
مشاهده کردند که فعالیت معمولی در هالیبوت اقیانوس آرام در یک  )Ryer et al., 2004( همکاران

ی کمتر است. توجه  قابل طور بهزیستگاه پیچیده در مقایسه با بستر شنی بدون پستی و بلندي، 
هاي زیستگاه ممکن است از انتقال بوي طعمه در سرتاسر بستر جلوگیري کرده و حرکت  يناهموار

  کند. یمتر  یچیدهپها را  یانجر
 ها درون قفس ممکن است کارایی صید قفس را تحت تأثیر قرار دهد. هاي و بردسلی فعالیت ماهی

)High and Beardsley, 1970(  هاي درون  نی که ماهیرا مشاهده کردند که زما "اثر اشباعی"یک
شدت کاهش یافت. مشخص شد که حضور تعداد زیادي  نرخ ورود به ،قفس به یک تعداد معین رسیدند

  شود.  قفس می  هاي دیگر در محدوده ها درون قفس باعث ترساندن ماهی از ماهی
عث ساردین با  طعمهي سنگسر معمولی و شوریده و ها گونهماهی مرکب باعث افزایش تعداد  طعمه

ي ماهی مرکب و ها طعمهکلی استفاده از  طور بههاي سرخو معمولی شده است.  یماهافزایش تعداد 
دهد. استفاده از  یمساردین فراوانی ماهیان باارزش تجاري (هامور، سرخو، سنگسر و شوریده) را افزایش 
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% کاهش داد 60د دریایی) را تا حدو پشت الكطعمه صید ضمنی ( عنوان بهماهی ماکرل بجاي اسکوئید 
)Coelho et al., 2015 .(و همکاران  چن)Chen et al., 2012(  پس از استفاده از سه طعمه ماهی

) Liza klunzingeri( و مولت) Chirocentrus dorab( هرینگ وحشی)، Sepia pharaonis( مرکب
) ثبت کردند Sepia pharaonisبیشترین مقدار صید را توسط ماهی مرکب (، در گرگورهاي کویتی

  کیلوگرم به ازاي هر گرگور).  5>(
  

  عدم حضور )"_"حضور و  "+"هاي هرمزگان و بوشهر ( مقایسه ترکیب صید در استان -8جدول 

  

  طعمهساردین در فصل بهار و   طعمهآید که استفاده از  یمدست آمده چنین بر باتوجه به نتایج ب
شود که از  یمي دارند. همچنین توصیه ا گونهتنوع  ازنظرماهی مرکب در فصل زمستان بهترین کارایی 

باشد و برخی از  یمطعمه استفاده نشود. به دلیل اینکه گرگور از ابزار صید ساکن  عنوان بهی ماه گربه
کنند، تشخیص اینکه آیا ماهی بخاطر پناهگاه وارد قفس  یمپناهگاه استفاده  عنوان بهها از آن  یماه

  .توان نادیده گرفت ینمه را شده یا بخاطر طعمه، مشکل است اما نقش بوي ایجاد شده توسط طعم
(ماهی  ها طعمهتوان گفت که استفاده از برخی  یمبا لحاظ کردن گرگورهاي بدون طعمه، چنین 

ي خاصی (هامور، ها گونهدنبال داشته و به ي صید شده را ها گونهمرکب و ساردین)، افزایش تعداد 
ي ها طعمهکند. پس از  یمتر جذب گرگور سرخو، سنگسر، کوپر، سرخو کج پولک و شوریده) را بیش

ي جذب شده، در ها گونهفراوانی  نظر ازی، ماه گربه  طعمهماهی مرکب و ساردین، تیمار شاهد و 
ی افزایش فراوانی ماهیان تجاري را به دنبال ماه گربه  طعمهگیرند. استفاده از  یمي بعدي قرار ها رتبه

هاي  آب  گونه
  هرمزگان

هاي  آب
هاي  آب  گونه  بوشهر

  هرمزگان
هاي  آب

  بوشهر
 + +  شوریده + + معمولی هامور

 + + ماهی میش  _ + (سرخو کج پولک) فرخه
 + +  کوپر _ + سرخو معمولی

 + +  شعیم (شانک زردباله) _ +  چمن (سرخو ماالباري)
(گوازیم دم  سلطان ابراهیم _ +  خنو خاکستري

 اي) رشته
+ + 

 + + معمولی شهري + + معمولی سنگسر
 + +  شینک + + )طمخطسنگسر ( جمجام

 _ + درشت پولک یلی _ +  سارم
 _ +  پنجزاري _ +  جش (گیش خال سفید)

 _ + عروس (عروس ماهی منقوط)  + +  سوکال
 + +  هاماد  _ + دم نواري زمین کن
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ی داشت، ماه گربه  طعمهز طعمه، کارایی بهتري نسبت به نداشت و با توجه به اینکه عدم استفاده ا
شود. بخاطر اینکه در فصل تابستان در هر دو ایستگاه و براي تمام  ینماستفاده از این طعمه توصیه 

  نیست.  صرفه بهداري با شاهد وجود نداشت، استفاده از طعمه مقرون  یمعناختالف  ها طعمه
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