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 چکیده

 واحد ازایبه صید تعیین و ترکیب بررسی مطالعه، این انجام از هدف

 در که بود 1635 سال صید فصل در میگو ترال تور در گان مهر بی تالش

 و بندرعباس )سواحل منطقه دو در هرمزگان استان ساحلی های آب

 متر 28 از بیشتر و متر 18-28 متر، 18 از کمتر اعماق در و هرمز( جزیره

 2        تقریبا  تورکشی هر زمان مدت و مرتبه 58 ها تورکشی تعداد شد. انجام

 کل در کیلوگرم 3326 میزان به آمدهدستهب صید بود. ساعت 4/2 الی

 کیلوگرم 3444 و تجارتی میگوی کیلوگرم 1838 شامل برداری نمونه

 2/5138) ماهیان و کیلوگرم( 8/2683) گان مهر بی شامل ضمنی صید

 ماهیان و %61گان مهر بی %،15 میگو شامل صید ترکیب بود. کیلوگرم(

 همچنین و مختلف اعماق و منطقه تغییرات اثر داد، نشان نتایج بود. 44%

 صید صید، کل در تالش واحد ازای به صید بر عمق و منطقه متقابل اثر

 خرچنگ (،Oratosquilla oratoria) مانتیس میگوی )میگو(، هدف

 ماهی (،Crustacea) ریز خرچنگ ،(Portunus pelagicus) آبی

 اسفنج (،Anthozoa) مرجان (،Sepia pharaonis) ببری مرکب

 (،Rhizostomatidae) دریایی عروس (،Demospongiaeدریایی)

 اختالف (Octopoda) پا هشت و (Asteroidea) دریایی ستاره

 منطقه، دو هر در تورکشی مرتبه 58 مجموع در است. بوده دار معنی
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Abstract  

The aim of this study was to investigate catch 

composition and catch per unit effort of 

invertebrates in shrimp trawl in different areas and 

depths. This research was carried out in 

Hormozgan coastal waters (Bandar Abbas and 

Hormuz Island) at depths of less than 10 meters, 

10-20 meters and over 20 meters in shrimp fishing 

season in 2015. 40 hauls that duration of each one 

was approximately 2 to 2.5 hours with a total catch 

of 7623 kg were done. The catch composition 

included 1068 kg of commercial shrimp and 6555 

kg of by-catch that included invertebrates and fish 

which were 2386.8 and 4168.2 kg, respectively. 

The results showed that the catch composition 

consisted of 14% shrimp (1068 kg), 31% by-catch 

invertebrates (6555 kg) and 55% by-catch fish 

(4168.2 kg). There were significant differences 

among the CPUE in the different areas and depths 

as well as the interaction of area and depth on 

CPUE of the total catch, target species (Shrimp), 

Oratosquilla oratoria, Portunus pelagicus, 

Crustacea (Small crab), Sepia pharaonis, 

Anthozoa, Demospongiae, Rhizostomatidae (Jelly 

fish), Asteroidea and Octopoda (P<0.01). The 

highest percentage of catch occurrence belonged to 

Oratosquilla oratoria, Rhizostomatidae and Sepia 

pharaonis and the Demospongiae was at the least. 

 

Keywords: ByCatch, CPUE, shrimp, invertebrates, 

shrimp trawler. 
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 مقدمه 
 را میگو صید فصل در صید اصلی بخش ترالر، های لنج
 تنوع وجود علت به دارند. عهده بر ساحل نزدیکی در

 ناخواسته صورت به ضمنی صید نقاط، این در باال ای گونه
 غیرهدف و ناخواسته بخش ضمنی، صید یابد. می افزایش
  (.Isaksen & Valdemarsen, 1994) است صید

 فیضع       معموال  دیص ادوات یریپذ انتخاب قدرت
 هدف دیص به وابسته یادیز حد تا اغلب و بوده

 كف ترال تور توسط كه یادیص در ژهیو هب باشد، یم
 حساب هب یبیتعق و فعال دیص ادوات جزو و شده انجام

  (.Andrew & Pepperel, 1992) ندیآ یم

 مقدار میگو بر عالوه ترال، وسیله به میگو صید در
 و نوزادان درشت، آبزیان از اعم دیگر آبزیان از زیادی
 ریزی ماهیان و خوراكی غیرمعمول و تجاری ماهیان بچه
 ماهی( آرد به شدن تبدیل از )غیر تجاری ارزش كه

 ,.Paighambari et al) شوند می صید نیز ندارند،

 از دورریز میزان این دیگری صید روش هیچ (.2003
 ;Clucas, 1997) كند نمی ایجاد دریایی منابع

Sanchez et al., 2000.) كه هایی گونه ومیر مرگ 
 یک هستند، كم باروری نرخ و طوالنی عمر دارای
 است. دیگر های گونه از حفاظت بر مؤثر مهم مشکل
 بر آن، با مرتبط دورریز صید و میگو ترال در ضمنی صید
  (.Hall et al., 2000) است مؤثر دریاها در صیادی تداوم

 و عمق اثر بررسی مطالعه این انجام از هدف
 شده صید مهرگان بی تراكم میزان و تركیب بر منطقه

 )سواحل فارس خلیج در میگو روب كف ترال در
 عمقی بهترین تعیین جهت بندرعباس( و هرمزگان

 حاصل ضمنی صید میزان كمترین آن در كه است
 یها لنج ضمنی صید میزان برآورد با همچنین شود.
 میزان توان می مختلف عمقی طبقات در میگو صید

 محاسبه را یجانور یها گونه ذخایر بر وارده خسارت
 آنها حفظ امکان صید یریز برنامه و مدیریت با و كرده
 و گیرد صورت پایدار صید هم كه ینحوبه شده فراهم
 نتیجه در .شوند تامین یاقتصاد لحاظ از صیادان هم
 امکان كه نقاطی و اعماق در صید عدم و شناسایی با

 بهینه صید است، بیشتری آن در ضمنی صید حضور
 زمان مدت كاهش صیادی، های هزینه كاهش و گشته

 در موردنظر صید میزان به رسیدن جهت به صیادی
 هدف غیر های گونه سایر ذخایر حفظ مشخص، زمان

  دارد. پی در را
 

 ها روش و مواد
 بردارینمونه منطقه

 استان یساحل یها آب تحقیق این برداری نمونه محل
  یها عرض در و (هرمز جزیره و )بندرعباس هرمزگان

 96 29  تا 96 91 طول و یشمال  27 96  تا 26 93
 منطقه دو در یبردار نمونه (.8 )شکل است بوده یشرق

 بندرعباس سواحل و نقطه( 29) هرمز جزیره سواحل
 29 تا 89 بین متر، 89 زیر عمق 9 در و نقطه( 29)

 است. شده انجام متر 29 باالی و متر

 

 
 (.هستند توركشی نقاط نشانه رنگ سیاه )دوایر فارس. خلیج در برداری نمونه مکان جغرافیایی موقعیت .1 شکل
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 برداری نمونه روش و زمان

 8931 پاییز یعنی میگو صید فصل در برداری نمونه
 19 ها توركشی تعداد شد. انجام (آبان و مهر یها ماه)

 9/2 الی 2        تقریبا  توركشی هر زمان مدت و مرتبه
 صورت به توركشی زمان در شناور سرعت بود. ساعت

 .بود ساعت بر دریایی مایل 2/2 میانگین
 تاریخ، جمله از توركشی هر برای صید اطالعات

 عرض و )طول صید محل صید، پایان و شروع زمان
 عمق شده، طی مسافت شناور، سرعت جغرافیایی(،

 ثبت بود شده تهیه قبل از كه هایی فرم در صید محل
 و تخلیه تور محتوای تور، كشیدن باال از پس گردید.

 صید های  گونه ضمنی، صید از میگو تفکیک از بعد
 استخوانی ماهیان و گان مهر بی )شامل ضمنی

 شناسایی، معتبر كلیدهای اساس بر غضروفی(،
 شدند درج اطالعات ثبت فرم در و توزین شمارش،

(Carpenter et al., 1997.)  
 
 یبردار نمونه ادوات و ابزار

 مشخصات با صیادی لنج از تحقیق این در شناور:
  شد: استفاده ذیل
  چوبی صیادی لنج -

 متر 1/83 شناور: طول -

 متر 29/7 شناور: عرض -

 عملیات در استفاده مورد روب كف ترال تور ترال: تور
 است: بوده ذیل مشخصات دارای یبردار نمونه
 متر 91 تور: طول -

 متر 93 فوقانی: طناب طول -

 متر 19 تحتانی: طناب طول -

 19 كشیده: حالت در تور دهانه در چشمه اندازه -
 متر میلی

 29 كشیده: حالت در تور كیسه در چشمه اندازه -
 متر میلی

 تالش(، واحد ازایبه )صید CPUE محاسبه برای
 زمان مدت بر توراندازی بار هر در صید میزان

 (.Gulland, 1983) شود می تقسیم توراندازی

CPUE = Cw/t 

CPUE: تالش واحد ازای به صید 
Cw: كیلوگرم حسب بر توركشی هر در صید وزن 

t: ساعت حسب بر توركشی هر زمان 
 با نیز كشی ترال كل در هرگونه وقوع درصد
 گردید مشخص و محاسبه زیر فرمول از استفاده

(Walmsley et al., 2007.)  
n/N = وقوع درصد   

n: است. شده مشاهده نظر مورد گونه كه نقاطی تعداد 
N: نقاط كل تعداد 

 ،هاجدول و نمودار رسم و ها داده وتحلیلتجزیه برای
 استفاده Excel و 9/3 نسخه SAS های افزار نرم از

 ازایبه صید بر منطقه و عمق اثر بررسی برای گردید.
 برای و طرفه دو واریانس آنالیز آزمون از تالش، واحد

 احتمال سطح در LSD آزمون از ها میانگین مقایسه
 با ها داده توزیع بودن نرمال بررسی شد. استفاده 99/9

  رسید. اثبات به اسمیرنوف -كولموگروف آزمون از استفاده
 

 نتایج
 صید ترکیب

 برداری نمونه كل در كیلوگرم( 7629) آمده دست هب صید
 صید شود. می بندی تقسیم ضمنی صید و هدف صید به

 صید و كیلوگرم( 8961) تجارتی میگوی شامل هدف
 1/2916) ضمنی گان مهر بی شامل نیز ضمنی

 (.2 )شکل بود كیلوگرم( 2/1861) ماهیان و كیلوگرم(
گان شامل: میگوی مانتیس  مهر تركیب بی

(Oratosquilla oratoria)( خرچنگ آبی ،Portunu 

pelagicus( خرچنگ ریز ،)Crustacea مرجان ،)
(Anthozoa( عروس دریایی ،)Rhizostomatidae ،)

(، ماهی مركب ببری Demospongiae) دریاییاسفنج 
(Sepia pharaonis و ستاره دریایی )(Asteroidea)  و

( بود. عروس دریایی Octopodaپا ) هشت
(Rhizostomatidae با )گونه غالب شناخته شد 8/67 %

% 9/2( كه با Demospongiaeو اسفنج دریایی )
 (. 9كمترین میزان صید را داشت )شکل 
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 8931 -بندرعباس و هرمز جزیره سواحل در روب كف میگو ترال توركشی 19 در آمدهدست به صید كلی تركیب. 2 شکل

 

 
 8931 -روب در سواحل جزیره هرمز و بندرعباس گان صید ضمنی ترال میگو كف مهر تركیب و درصد وزنی بی. 3شکل 

 
 بندرعباس سواحل در (CPUE) تالش واحد در صید

 هرمز جزیره سواحل و

 )سواحل سطح دو در صید منطقه اثر ،8 جدول مطابق
 در صید عمق اثر و هرمز( جزیره سواحل و بندرعباس

 بیشتر و متر 29 تا 89 بین متر، 89 از )كمتر سطح سه
 ترال، صید كل تالش واحد در صید بر متر( 29از

 میگوی گان، مهر بی ضمنی، صید كل تجارتی، میگوی

 آبی خرچنگ ،(Oratosquilla oratoria) مانتیس
(Portunus pelagicus)، ریز خرچنگ 
(Crustacea،) مرجان (Anthozoa.،) دریایی عروس 
(Rhizostomatidae،) دریایی اسفنج 
(Demospongiae،) ببری مركب ماهی (Sepia 

pharaonis،) دریایی ستاره (Asteroidea) و 
 شد. بررسی (Octopoda) پا هشت

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 میگوی تجارتی

14% 

 بی مهرگان

31% 

 ماهیان

55% 

 میگوی مانتیس

3.82% 
 خرچنگ آبی

10.38% 

 خرچنگ ریز

3.57% 

 مرجان 

7.42% 

 عروس دریایی

67.14% 

 ماهی مرکب

4.76% 

 اسفنج

2.27% 

 سایر  

0.64% 
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 مهرگان بی CPUE بر صید عمق و منطقه اثر واریانس آنالیز نتایج .1 جدول

 تغییر منبع
 درجه
 آزادی

F value 

 مهرگان بی
  میگو
 مانتیس

  خرچنگ
 آبی

  خرچنگ
 ریز

 مرجان
  عروس
 دریایی

  اسفنج
 دریایی

  ماهی
  مركب

  سایر
 مهرگان بی

 79/8966** 8 منطقه
**91/9 

**72/9 
**21/1 **13/91 

**36/8769 
**17/9 

**21/9 **23/9 
 2/8** 98/8969** 82/89** 68/9** 21/1** 11/9** 31/118** 2 عمق

**93/9 **16/9 
 2/8** 3/8926** 82/89** 91/8** 36/8** 93/9** 28/8939** 2 عمق × منطقه

**29/1 **67/9 
 999/9 991/9 9993/9 89/9 98/9 996/9 99/9 996/9 92/8 82 خطا
 .(LSD) درصد 9 و 8 احتمال سطح در دارمعنی اختالف ترتیب به :* و  **   

 
 8931 -مهرگان بی CPUE بر صید عمق و منطقه متقابل اثر .2 جدول

 
 منطقه

 عمق صید
 متر 29باالی  متر 29تا  89 متر 89زیر 

 B27/82 A17/21 B76/86 هرمز جزیره سواحل 
 A13/62 B97/26 C62/89 بندرعباس سواحل  مهرگان بی كل

 P (98/9>P) (98/9>P) (99/9>P) 

 C11/9 A11/8 B96/8 هرمز جزیره سواحل 
 A3/9 A98/8 B62/9 بندرعباس سواحل مانتیس میگوی

 P (98/9>P) (99/9>P) (98/9>P) 

 A19/9 A99/9 B71/8 هرمز جزیره سواحل 
 B79/8 A61/9 B88/2 بندرعباس سواحل آبی شناگر خرچنگ

 P (98/9>P) دار معنی اختالف عدم دار معنی اختالف عدم 

 A31/2 B89/8 C17/9 هرمز جزیره سواحل 
 A73/9 A67/9 B81/9 بندرعباس سواحل ریز خرچنگ
 P (98/9>P) (98/9>P) (99/9>P) 

 C9 B13/9 A32/1 هرمز جزیره سواحل 
 9 9 9 بندرعباس سواحل مرجان
 P __ (98/9>P) (98/9>P) 

 B13/1 A89 B1/1 هرمز جزیره سواحل 
 A97/91 B97/87 C97/9 بندرعباس سواحل دریایی عروس

 P (98/9>P) (98/9>P) (99/9>P) 

 C9 B11/9 A73/8 هرمز جزیره سواحل 
 9 9 9 بندرعباس سواحل دریایی اسفنج

 P __ (98/9>P) (98/9>P) 

 A68/9 B12/9 B11/9 هرمز جزیره سواحل 
 C9/9 A19/9 B73/9 بندرعباس سواحل ببری مركب ماهی

 P (98/9>P) (98/9>P) (98/9>P) 

 A22/9 B82/9 B91/9 هرمز جزیره سواحل 
 C9 B93/9 A8/8 بندرعباس سواحل مهرگان بی سایر

 P (98/9>P) دار معنی اختالف عدم (98/9>P) 

 است. دارمعنی اختالف عدم دهندهنشان سطر هر در مشابه حروف

 
 اثر و صید بر عمق و منطقه اثر ،2 جدول طبق
 كل تالش واحد در صید بر عمق و منطقه متقابل

 خرچنگ (،O. oratoria) مانتیس میگوی مهرگان، بی
 ریز خرچنگ ،(P. pelagicus) آبی شناگر

(Crustacea،) مرجان (Anthozoa،) دریایی عروس 
(Rhizostomatidae،) دریایی اسفنج 

(Demospongiae،) ببری مركب ماهی (Sepia 

pharaonis) دریایی )ستاره مهرگان بی سایر و 
(Asteroidea) پا هشت و (Octopoda)) بود دار معنی 
(98/9>P.) یک هر صید مقدار ترین كم و ترین بیش 
 و اعماق در ساعت بر كیلوگرم حسب بر مهرگان بی از

 شده بیان 2 شماره جدول در نیز بررسی، مورد مناطق
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 كل میزان جدول، از حاصله اطالعات طبق است.
 دریایی، عروس مانتیس، میگوی شده، صید مهرگان بی

 و دریایی )ستاره مهرگان بی سایر و ببری مركب ماهی
 جزیره سواحل از بیشتر بندرعباس سواحل در پا( هشت
 در ریز خرچنگ و آبی شناگر خرچنگ صید و هرمز

 است. بوده بندرعباس سواحل از بیشتر هرمز سواحل
 دریایی اسفنج و مرجان شود می مشاهده كه همانطور

 متر( 89 باالی )اعماق هرمز جزیره سواحل در فقط
  داشتند. حضور

CPUE مهرگان، بی كل جهت شدهمحاسبه 
 ریز، خرچنگ آبی، شناگر خرچنگ مانتیس، میگوی
 مهرگان بی سایر و ببری مركب ماهی دریایی، عروس

 دارای شده، ذكر صید مناطق از مختلف اعماق در
 CPUE همچنین (.P<98/9) بود دار معنی اختالف
 و صفر بندرعباس سواحل در دریایی اسفنج و مرجان

 بود دار معنی هرمز، جزیره سواحل مختلف اعماق در
(98/9>P.)  

 مانتیس، میگوی مهرگان، بی كل CPUE بین
 دریایی، عروس ریز، خرچنگ آبی، شناگر خرچنگ
 89 زیر عمق در مهرگان بی سایر و ببری مركب ماهی
  (.P<98/9) بود دار معنی مختلف مناطق از متر

 است. بوده صفر عمق این در اسفنج و مرجان صید
 مهرگان، بی كل CPUE بین اختالف همچنین
 ماهی و اسفنج مرجان، دریایی، عروس ریز، خرچنگ
 مختلف مناطق از متر 29 تا 89 بین عمق در مركب

 سطح در مانتیس میگوی و P<98/9 سطح در
99/9>P سایر و آبی شناگر خرچنگ بود. دار معنی 
  آمد. دست به دار معنی اختالف عدم هم مهرگان بی

 اسفنج، مرجان، مانتیس، میگوی CPUE بین
 29 باالی عمق در مهرگان بی سایر و مركب ماهی
 كل برای و P<98/9 سطح در اختالف متر،
 سطح در ییدریا عروس و ریز خرچنگ مهرگان، بی
99/9>P دارای نیز آبی شناگر خرچنگ بود. دار معنی 
  بود. دار معنی اختالف عدم
 
 صید وقوع درصد

  گان مهر بی وزنی درصد و صید وقوع درصد
  آبی خرچنگ (،O. oratoria) مانتیس )میگوی

(P. pelagicus،) ریز خرچنگ (Crustacea،) مرجان 
(Anthozoa،) دریایی عروس (Rhizostomatidae،) 

  ببری مركب ماهی ،(Asteroidea) دریایی ستاره
(S. pharaonis،) دریایی اسفنج (Demospongiae،) 

 كه شد بررسی زیر صورت به نیز (Octopoda) پا هشت
 پا هشت و بیشترین ریز خرچنگ هرمز، جزیره سواحل در

 عروس بندرعباس، سواحل در و وقوع درصد كمترین
 وقوع درصد كمترین اسفنج و مرجان و بیشترین دریایی
 دو هر در توركشی مرتبه 19 مجموع در داشتند. را صید

 مركب ماهی و دریایی عروس مانتیس، میگوی منطقه،
 نشان را صید وقوع درصد كمترین اسفنج و بیشترین

 (.9 )جدول دادند

 
 8931 -یبردار نمونه منطقه تفکیک به شده انجام توركشی 19 در وزنی درصد و گان مهر بی صید وقوع درصد .3 جدول

 گونه نام
  های توركشی تعداد

 گونه حاوی

  وقوع درصد
 هرمز سواحل در

  های توركشی تعداد
 گونه حاوی

  در وقوع درصد
 بندرعباس سواحل

 كل وقوع درصد
19 N= 

 83 39 81 39 9/32 (O. oratoria) مانتیس میگوی

 81 39 81 39 39 (P. pelagicus) آبی خرچنگ

 29 899 86 19 39 (Crustacea) ریز خرچنگ

 89 69 9 9 9/92  (Anthozoa) مرجان

 81 39 83 39 9/32  (Rhizostomatidae) دریایی عروس

 88 99 9 89 99 (Asteroidea) دریایی ستاره

 83 39 81 39 9/32 (Sepia pharaonis) مركب ماهی

 1 29 9 9 89 (Demospongiae) اسفنج

 9 89 2 89 9/82 (Octopoda)  پا هشت
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 گیری نتیجه و بحث
 مناطق یهاآب ریسا مانند زین فارس جیخل یها آب

 دارند ییباال تنوع یجانور فون لحاظ از یریگرمس
(Pender et al., 1992; Garcia-Caudillo et al., 

 از ییباال ریمقاد ینوزادگاه منطقه در یادیص .(2000
 از ییباال درصد كه چرا شد، خواهد شامل را زیدورر دیص

 Dehghan et) شوند یم دیص مختلف یها گونه نوزادان

al., 2010.) یترالرها در یضمن دیص درصد نیباالتر 
 دیص ادوات كه است یحال در نیا است، بوده ریگوگیم

 طور به ها( نیسا پرس و یسطح یها )ترال مانند یسطح
 باشند یم دارا را یضمن دیص درصد نیكمتر معمول

(Morizur et al., 2004) حدود نیز مطالعه این در كه 
 را صید از %81 فقط و ضمنی صید را صید كل از 16%
  دهد. می تشکیل هدف صید

 متشکل گویم ترال یتورها در یضمن دیص بیترك
 ،یتجار مهم یها گونه انیماه بچه ریز، انیماه از

 Valinasab et) است انیآبز ریسا و درشت انیماه

al., 2006.)  
 استخوانی، مختلف های گونه میگو، روب كف ترال در

 شوند می مشاهده دریایی مارهای دوزیستان، مهرگان، بی
 در روزانه حتی و فصلی تغییرات دارای ها گونه تراكم كه

 ,.Tonks et al) است آنها اندازه تركیب و صید میزان

 صورت پاییز فصل در كه تحقیقات این در (.2008
 ساعت(، بر )كیلوگرم 93/82 میگو CPUE پذیرفته،

 83/17 ماهیان ساعت(، بر )كیلوگرم 92/27 مهرگان بی
  است. آمده دست  به ساعت( بر )كیلوگرم
 صدف مثل تنان نرم انواع شامل داران صدف

 انواع اسکوئید، یا و اختاپوس مثل سرپایان ای، دوكفه
 نظر از ها آن از برخی كه خرچنگ مثل پوستان سخت
 و فارس خلیج حاشیه كشورهای در غذایی و تجاری

 باالیی اهمیت از آمریکایی، و اروپایی كشورهای
-Lellis) شوندمی گرفتار میگو ترال در نیز برخوردارند

Dibble et al., 2008.) مهرگان بی مطالعه این در 
  شدند. شامل را صید كل از %98 ضمنی
 Recruitment درصد نیشتریب هرمزگان استان در

 یعنی شد. مشاهده مهرماه در دیص تیقابل با آبی خرچنگ
 بالغ جمعیت افزایش از نشان كه كاراپاس عرض افزایش
 گرفتار تور در راحتی به نتیجه در و دارد آبی خرچنگ

   (.Safaie & Momeni, 2015) شوند می
 بندرعباس، سواحل در كه شد مشخص مجموع در
 جزیره سواحل از بیشتر ضمنی گان مهر بی صید میزان
 هرمز سواحل گان مهر بی CPUE بین یعنی است؛ هرمز

 (.P<98/9) دارد وجود داری معنی اختالف بندرعباس و
 عمق كم كه كرد بیان صورت به این  توان می را علت
 ناشی زیاد صدای و سر بیشتر نفوذ و هرمز سواحل بودن

 كف روی بر ترال اجزای شدنكشیده و شناورها موتور از
 صید فصل در صیادی های لنج تجمع علتبه كه دریا
 متحرک های گونه گریختن باعث شود، می ایجاد
 های صخره با سواحل در است ذكر به الزم شوند. می

 و زنده های مرجان توسط آب شدن فیلتر علت به مرجانی
 حضور میزان آب، pH تغییر نیز و مغذی مواد كاهش
  یابد. می كاهش مختلف های گونه

 كه كردند گزارش فارس خلیج در ها جریان دربارۀ
 شمال در دما و اكسیژن، شوری، محیطی پارامترهای

 مناطق با هرمز تنگة به نزدیک و فارس خلیج غربی
 با پس دارد. تفاوت فارس خلیج شرق شمال و مركز
 در ها ت تفاو بخشی رسد می نظر به نکته این به توجه
 باشد فاكتورها این تأثیر به مربرط جمعیتی بافت

(Kämpf & Sadrinasab, 2006). 
 اعماق در گان مهر بی CPUE بین مطالعه این در
 29 باالی و متر 29 تا 89 بین متر، 89 )زیر مختلف

 با صید میزان (.P<98/9) بود دار معنی اختالف متر(
 در است مسلم چه آن یابد. می كاهش عمق، افزایش
 فلور و فون حضور علتبه ساحلی عمق كم مناطق
 اعماق به نسبت بیشتر غذایی مواد آن تبع به و بیشتر
 این در ماهیان، حدودی تا و گان مهر بی حضور باال،

 بندرعباس سواحل در مسئله این و بوده بیشتر منطقه
 افزایش با هرمز جزیره سواحل در اما است. تر ملموس
 تا سپس و افزایش گان مهر بی میزان ابتدا عمق

 اشاره نکته این به توان می یابد. می كاهش حدودی
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 جزیره از شدن دور با هرمز، جزیره سواحل در كه كرد
 لحاظ به گان مهر بی حضور ابتدا بستر، تدریجی تغییر و

 )باالی عمق افزایش با و افزایش ایگونه تنوع و وزنی
 در شدهانجام مطالعه در است. یافته كاهش متر( 29

 عمق افزایش با كه شده داده گزارش نیز mine خلیج
 پیدا كاهش میگو ترال ضمنی صید میزان متر 29 تا

  (.Huntting & Langan, 1992) كند می
 Eighani & Paighambari  تحقیقات در

 %76 میگو، ترال در آمدهدست به صید كل از (،2013)
 و حاضر مطالعه در اما بود؛ میگو %21 و ضمنی صید

 ضمنی صید میزان صید، زمان و منطقه به توجه با
 در تحقیق این هرچند كه بوده %81 میگو صید و 16%
 این اما پذیرفته، انجام میگو صید فصل دوم نیمه

 طبق همچنین باشد. توجه قابل تواند می صید كاهش
 هایآب كل در میگو صید میزان شیالت سالیانه آمار

 1311 از 39 و 32 ،38 هایسال طی در ایران، جنوب
 در صید میزان و یافت كاهش تن مقدار  1967 به

 به 9879 از 32 تا 11 هایسال از هرمزگان استان
 Iranian Fisheries) یافت كاهش تن 8929

Statistical Yearbook, 2013-2014.)  

 منطقه در Eighani et al.  (2014) مطالعات در
 صید به میگو نسبت كه شد مشخص هرمز جزیره
 و 1/2 :8 برابر 8939 سال در روب كف ترال در ضمنی

 این همچنین است. بوده 77/9 :8 ،8938 سال در
 در و Kennelly et al. (1998) توسط نسبت

 این در چه آن اما است؛ شده اعالم 1/89 :8 استرالیا،
 از استفاده با و تر كوتاه زمانی دوره طی و تحقیقات

  شد، مشاهده 8931 سال در میگو صید سنتی های لنج
  بود. 81/6 :8 ضمنی صید به میگو نسبت

 میزان Probert et al. (1997،) های بررسی طی
 بستر دارای مناطق در ضمنی صید ای گونه تنوع و

 مرجانی پوشش دارای های )تپه مسطح غیر و مسطح

 تحقیق در دارند. هم با داری معنی اختالف گیاهی( یا
 ترال، دیدگی آسیب امکان و ناهمواری علتبه حاضر،

 انجام مرجانی و ناهموار منطقه در كمتری توركشی
 بندرعباس سواحل منطقه در مجموع در اما شد،
 ترال، بیشتر روبی كف و گلی -شنی بستر علت به

 از ضمنی صید و میگو صید كل، صید نسبی میزان
  است. بوده بیشتر مرجانی بستر با هرمز جزیره سواحل
 Daliri & Paighambari (2012،) تحقیقات در
 %9/82 بوشهر،شامل سواحل در ترال تور صید تركیب
 استخوانی، ماهیان %72 ) ضمنی صید %9/17  و میگو
 نسبت بود. گان( مهر بی %3/89 و غضروفی ماهی 81%
 این آمد. دست به 7 :8 ضمنی صید به میگو صید
 استخوانی ماهیان برای حاضر بررسی در میزان
 گان مهر بی و %29/2 غضروفی ماهیان %،96/68
 ماهیان جزبه كه است آمده دستهب 18/96%

 گان، مهر بی و غضروفی ماهیان درمورد استخوانی،
  دارد. وجود چشمگیری تفاوت
 صید میزان كه شد مشخص تحقیق این نتایج در

 بندرعباس سواحل در ضمنی گان مهر بی تالش ازای به
 با همچنین بود. بیشتر هرمز جزیره سواحل به نسبت
 گان مهر بی صید میزان صید، عمق افزایش و تغییر

 ضمنی ماهیان و %98 با ضمنی گان مهر بی یافت. كاهش
 است مسلم چه آن كرد. مشخص را صید تركیب %،99 با

 ارتباط صید ابزار با میگو صید ترال در ضمنی صید میزان
 چشمه، اندازه به توان می نمونه برای دارد؛ مستقیم
 كرد. اشاره غیره و ضمنی صید كاهنده ابزار از استفاده
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