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  پايش ذخاير كفزيان تجاري خليج فارس و درياي عمان 
  به روش مساحت جاروب شده

  14155-6116: تهران صندوق پستيموسسه تحقيقات شيالت ايران،  :*تورج ولي نسب •

  46815-467: مركز تحقيقات ماهيان سردآبي، تنكابن صندوق پستي :محمد تقي آژير •

  14155-6116: ان صندوق پستيموسسه تحقيقات شيالت ايران، تهر :ندا صدقي •

  1597: پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان، بندرعباس صندوق پستي :عيسي كمالي •
  1389مرداد  :تاريخ پذيرش                        1389فروردين :  تاريخ دريافت

  چكيده
به  و توده زنده آنها (CPUA)صيد بر واحد سطح  هاي خليج فارس و درياي عمان، محاسبه ميزان منظور پايش ذخاير كفزيان آبه ب

تحقيقاتي با استفاده از كشتي  هاي گشت) 1383- 87(برداري  طي چهار سال نمونه ،(Swept Area)روش مساحت جاروب شده 
ه ب لوچستانهاي استان سيستان و ب از غرب آبهاي استان خوزستان تا منطقه گواتر در آب يتحقيقاتي فردوس يك مجهز به تور ترال كف

سواحل شرقي و غربي استان  ،بهترين مكان براي صيد كفزيان تجاريكه مشخص گرديد ، براساس نتايج بدست آمده .آمدمورد اجرا در
هاي گناوه تا دير با توجه به وسعت مناطق تحت پوشش  هاي استان بوشهر، صيدگاه در آب. است عباس تا جاسكبندرخصوص بهرمزگان 

، در جايگاه بعدي قرار باشد ميهمواره از ميانگين صيد بر واحد سطح مطلوبي برخوردار  شود و توده زنده آبزيان مي كه منجر به افزايش
هاي گورديم، راشدي و  در بين مناطق پنجگانه استان سيستان و بلوچستان، بيشترين ميانگين صيد بر واحد سطح درصيدگاه. گرفته است

بر تراكم آبزيان افزوده شده، چنانكه  با افزايش عمقخليج فارس  هاي عمقي مشخص گرديد كه در اليهبررسي با . ثبت گرديد  ككنار
متر از بيشترين  10- 20اليه عمقي ، و برعكس و در درياي عمانمتر بود  30- 50شاخص مربوط به اليه عمقي  بيشترين ميزان دو

  .كفزيان تجاري برخوردار بود CPUA  ميانگين
  

  تجاري، روش مساحت جاروب شده، ميزان صيد بر واحد سطح، درياي عمان، خليج فارس، ايران كفزيان: لغات كليدي
  
  

 t_valinassab@yahoo.com: ترونيكي نويسندة مسئولپست الك*
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  مقدمه
نياز بشر به تامين غذا و تمايل به افزايش مصرف محصوالت 

هاي صيد و صيادي شده و اين روند  آبزي موجب افزايش فعاليت
. همچنان ادامه خواهد داشت ،بدليل افزايش جمعيت جهان

از قبيل انواع و مشكالتي  رويه ناشي از صيد بي فشارهاي
قابليت محدود  و و تخريب زيستگاهها ي محيطيآلودگيها

 .شود پذيري جوامع آبزيان مي منجر به آسيب بازسازي ذخاير
و بكارگيري روش انجام گشتهاي تحقيقاتي منظم بنابراين با 

هر گونه تغييرات احتمالي در به توان  روب مي صيد ترال كف
مروري . نمود توجهو روندهاي موجود در آن هاي مختلف  جمعيت

دهد كه  هاي تحقيقاتي انجام شده نشان مي بر تاريخچه فعاليت
سجم در زمينه بررسي ذخاير آبزيان ناولين گشتهاي تحقيقاتي م

تا 1976 هايلكفزي خليج فارس و درياي عمان مربوط به سا
ن طـرح تحت عنـوا )شمسي 1355- 1358(ي ميالد 1979
با توجه به  ،از سوي ديگر ).13(بود  UNDP/FAOاي  منطقه

ضروري بود تا  ،گسترش صيد كفزيان بويژه با روش ترال كف
. وضعيت كمي و كيفي اين ذخاير مورد بازبيني مجدد قرار گيرد

توسط كارشناسان  كهجامع  اي پروژه در ،1372لذا در سال 
كل آبهاي خليج داجرا ش مراكز تحقيقات شيالتي جنوب كشور

بوشهر و هرمزگان  ،هاي آبي سه استان خوزستان فارس به حوزه
و آبهاي هر استان نيز با توجه به وسعت  شدندبندي  تقسيم

بندي  تحت پوشش آن به تعدادي زير منطقه تقسيممنطقه 
انجام تور ترال يكسان  داراي ها با يك شناور تمام گشت. گرديدند
مورد ه ب 1373از سال  ،ري هماهنگبردا روش نمونه باو گرفت 

  ). 8و  7، 2(اجراء درآمـد 
پايش ذخاير كفزيان ن پروژه تحقيقاتي ـاوليدر درياي عمان، 

و با تحت پوشش مربوط به آبهاي استان سيستان و بلوچستان 
را ـاج 1377از نيمـه دوم سـال  متر 10- 100قرار دادن اعماق 

در طول سال ) 1383(ن و در ادامه دريانبرد و همكارا) 6(د ش
حت پايش ذخاير كفزيان درياي عمان به روش مسا 1380

 همچنين در همين سال پروژه . كردندجاروب شده را اجرا 
رين تاي در آبهاي استان هرمزگان اجرا گرديد كه بيش مشابه

با توجه ). 5(د شتراكم در آبهاي منطقه سيريك تا جاسك تعيين 
 1381 هايسالدر  مورد بررسي به گستردگي كار و وسعت منطقه

ريزي گرديد كه تحت يك مديريت  مجدداً چنين برنامه 1382و 
زي خليج فارس و ـر آبزيان كفـذخاي، قـواحد و هماهنگي دقي

  .)10و  9، 3( درياي عمان مورد ارزيابي قرار گيرد 

 منظوره سعي شده است كه ب )1383-87(ر در سالهاي اخي
  (CPUA)ميانگين صيد بر واحد سطحو  توده زندهتعيين مقدار 

هاي عمقي مختلف و  هاي آبزي در مناطق و اليه ها يا گروه گونه
 شاخص در سالهاي مختلف، مقايسه روند تغييرات اين دو

 ذخاير (Monitoring)هاي پايش  هايي در قالب پروژه پروژه
مورد ه ب نتفكيك آبهاي هر استان و با مديريت يكسابه كفزيان 
با توجه به سياست  تحقيقاين لذا ضرورت اجراي  .آيداجراء در

  .برداري پايدار و منطقي، امري ضروري است بهره
  

  مواد و روشها
، 1383هاي در طول سال اين تحقيقعملياتي هاي  گشت

بعلت در اختيار نداشتن  1385سال  در(  1387 و 1386، 1384
 (Sternيك ترالـر پاشنه با استفاده از ) كشتي گشت انجام نشد

(trawler تور ترال مجهز به  1نام شناور تحقيقاتي فردوس  هب
و سرعت  متر 72 طول طناب فوقانيبا  (Bottom trawl)ي كف

 5در هر سال  .انجام گرفت گره دريايي 3برداري  در هنگام نمونه
 به مورد اجرا ) گشت 20سال،  4و در مجموع (گشت تحقيقاتي 

محدود  بهاي ايراني خليج فارسآدر منطقه مورد بررسي . آمددر
هرمزگان به غرب استان بوشهر و  ،استان خوزستان 3به آبهاي 

منطقه مورد بررسي و   Jتا  Aاز (Primary stratum)منطقه  10
آبهاي دو استان سيستان و  ةدر درياي عمان، در محدود

تا  K منطقه  از 7بلوچستان و ناحيه شرقي استان هرمزگان به 
Q هر منطقه در  .)1 و شكل 1جدول ( ندگرديد بندي تقسيم

و در آبهاي  (Substratum)  منطقه زير 3آبهـاي خليج فارس به 
كه در  زيرمنطقه تقسيم شدند 4درياي عمان هر منطقه به 

متر  50-100و  30-50، 20-30، 10-20 اليه عمقي 4حقيقت 
متر مساحت كليه  با استفاده از دستگاه پالني .شدندرا شامل 

و با توجه ) 3و  2جداول (گيري شد  ها اندازه اطق و زير منطقهمن
تعيين تصادفي (ايستگاه  320ها، تعداد  به وسعت زير منطقه

  . ندمناطق تعيين گرديدزير در  )عرض جغرافياييو  طول
ه عمليات توركشي بو انجام  پس از حضـور در هـر ايستگـاه

هاي  مونهن، صيد روي عرشه تخليه گرديد و مدت يك ساعت
صيد جدا  هاز بقي و غيره سفـره ماهي ،كـوسـه: بـزرگ ماننـد

و در فرم اطالعات صيد  نده و شناسايي و توزين شدگرديد
(Catch data sheet)  ر،صيد توباقيمانده سپس  .گرديدندثبت 

سبد  5مخلوط شده و در سبدهاي يك شكل قرار گرفت و از هر 
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كليه آبزيان مـوجـود در و  يكي را بصورت تصادفي انتخاب نموده
شمـارش شناسايي، داخل سبـد به تفكيك گونـه يا گروه آبـزي 

نمونه به كل  اعداد و ارقام بدست آمده براي زير. شدند و توزيـن

در شناسايي و تفكيك آبزيان از  .نمونه تعميـم داده شـد
 ).12و  11، 1(كليدهاي شناسايي معتبر استفاده گرديد 

  
  گانه مورد بررسي در آبهاي خليج فارس و درياي عمان 17وده جغرافيائي مناطق محد: 1جدول 

 محـدوده جغرافيائـي Primary stratum منطقه
 خاتمـه شـروع

  E  '00  °49  E  '45  °49 غرب خوزستان تا دوحه ديلم A استان خوزستـان
B دوحه ديلم تا گناوه E  '45  °49  E  '30  °50  

  E  '30  °50  E  '20  °51 گناوه تا بردخون C وشهـراستان بـ
D بردخون تا دير E  '20  °51  E  '10  °52  
E دير تا راس نايبند E  '10  °52  E  '45  °52  

  E  '45  °52  E  '36  °53 راس نايبند تا بندر مقام F غرب استان هرمزگان
G بندر مقام تا فارور E  '36  °53  E  '27  °54  
H فارور تا باسعيدو E  '27  °54  E  '18  °55  
I باسعيدو تا جنوب قشم E  '18  °55  E  '09  °56  
J بندرعباس تا سيريك E  '09  °56  E  '00  °57  

  E  '00  °57  E  '00  °58 سيريك تا جاسك K شرق استان هرمزگان
L جاسك تا ميداني E  '00  °58  E  '55  °58  

  E  '55  °58  E  '25  °59 بياهي، ميداني، خوررابچ و خورگالك M چستاناستان سيستان و بلو
N درك، مكي سر، تنگ و دماغه ميداني E  '25  °59  E  '55  °59  
O گورديم، راشدي، پزم و كنارك E  '55  °59  E  '25  °60  
P كنارك، چابهار، رمين و كيـژدف E  '25  °60  E  '55  °60  
Q  و گواتـربريس، پسابنـدر E  '55  °60  E  '25  °61  

  كشي شده به تفكيك هر منطقه در آبهاي خليج فارس  وسعت ايستگاههاي ترال: 2جدول 

J I H G F E D C B A منـاطـق 
3/641  2/271  0/338  8/482  8/317  5/227  1/909  1/1415  6/1415  7/621 مساحت    (nm2) 

  
  فكيك هر منطقه در آبهاي درياي عمانكشي شده به ت وسعت ايستگاههاي ترال: 3جدول 

   
Q P O N M L K منـاطـق 

8/363  5/268  0/235  9/180  0/116  1/406  5/572 مساحت    (nm2) 
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انجام  Excelافزار  پردازش اطالعات ثبـت شده، در نرم
متر  در هر ايستگاه بوسيله پالتي (d)مسافت طي شده  .گرفت

 توده زندهبراي برآورد  كليه محاسبات انجام شده. گرديدمحاسبه 
  .)14( باشد و صيد بر واحد سطح بترتيب ذيل مي

a=d×h×x2
 

 :كه در آن

a : مايل مربع(مساحت جاروب شده    (  
d : مايل(مسافت طي شده(  
h : مايل(طول طناب فوقاني(  

x2 : با استفاده ( در نظر گرفته شد 65/0ضريب گستردگي تور كه
هاي مختلف در سالهاي  راندازياز دستگاه نت ساندر و تجارب تو

  .)متفاوت
CPUA=Cw/a 

CPUA : كيلوگرم بر مايل مربع(صيد بر واحد سطح(  
Cw : كيلوگرم(وزن كل گونه در ايستگاه(  

 a : مايل مربع(مساحت جاروب شده در ايستگاه( 
b=CPUA/x1 

b : كيلوگرم بر (گونه در مناطق توركشي شده  توده زندهمتوسط
  )    مايل مربع

CPUA : متوسط صيد بر واحد سطح گونه در مناطق توركشي
  )كيلوگرم بر مايل مربع(شده 

 x1 : 14و  8( در نظر گرفته شد 5/0ضريب فرار كه(  
B = b × A 

B : كيلوگرم(كل گونه در منطقه پراكنش توده زنده(  
b:  كيلوگرم بر مايل مربع( گونه در آن منطقه  توده زندهمتوسط (  
A:  مايل مربع(مساحت كل منطقه(  

  

  
  

  گانه خليج فارس و درياي عمان 17منطقه مورد بررسي به تفكيك مناطق : 1 شكل
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  نتايج
فزي تجاري، آبزيان صيد ترال كف در سه گروه آبزيان ك

 بندي شدند كه نتايج  كفزي تقسيمغيرتجاري، آبزيان غير
بشرح در رابطه با آبزيان كفزيان تجاري هاي انجام شده  بررسي

  :است يرز
 10-100در اين تحقيق با تحت پوشش قرار دادن اعماق 

 برداري در ايستگاههاي تعيين شده، و نمونه ي درياي عمانمتر
محاسبه شده براي آبزيان  توده زندهميزان كل  1383در سال 

حلوا سفيد، حلوا سياه، : كفزي تجاري كه شامل آبزياني از قبيل
ماهي، يال اسبي، سرخو،  ، ميشهامور، سنگسر معمولي، شوريده

. بود تن 4/17009برابر با باشند،  مي غيره شانك، زمين كن و 
سيريك ( Kباالترين ميزان توده زنده كفزيان تجاري در منطقه 

آبزيان  توده زندهدرصد كل  48(تن  1/8164به مقدار ) تا جاسك
 Oمنطقه سپس مشاهده شد و ) در درياي عمان تجاري

 توده زندهبا  ) م و كناركپز، يراشد صيدگاههاي گورديم،(
بيشترين توده زنده آبزيان كفزي داراي  تن، 3/3731درحدود 
صيدگاههاي كنارك، چابهار، رمين و ( Pو منطقه  ندبودتجاري 
كمترين ) درصد 05/2(تن  9/348حدود  توده زندهبا ) كيژدف
 مقايسه نتايج ).4جدول (آبزيان تجاري را داشت  توده زندهمقدار 

ر واحد سطح ماهيان كفزي تجاري بصيد  يانگينحاصل از م
، 1383در سال مناطق هفتگانه مورد بررسي در درياي عمان 

كه بترتيب شامل صيذگاههاي  Kو  Oنشان داد كه مناطق 
از شود  كنارك و سيريك تا جاسك مي، زمپگورديم، راشدي، 

و  Pبوده است و منطقه برخوردار  CPUA ميانگينبيشترين 
يعني صيدگاههاي واقع در شرق درياي عمان از  Qپس منطقه س

 كمترين مقدار صيد بر واحد سطح كفزيان تجاري برخوردار بودند
  ).5جدول (

  
  )1383-87() حسب تنبر( كفزيان تجاري به تفكيك مناطق در درياي عمان  توده زنده: 4جدول

 سال K L M N O P Q جمع كل
4/17009  1/8164  7/2724  9/545  0/885  3/3731  9/348  5/609  1383 
6/14851  4/6228  9/2137  4/1380  7/1185  0/1116  4/1275  8/1527  1384 
5/24504  0/9228  7/3309  2/458  3/961  9/7040  9/1455  5/2050  1386 
7/31651  3/16541  6/3594  9/820  1/1352  5/4862  1/2897  3/1583  1387 

  

  )87-1383( Kg/nm2) حسببر( به تفكيك مناطق در درياي عمانن تجاري كفزياميانگين صيد بر واحد سطح : 5 جدول

 گروه آبزيان K L M N O P Q ميانگين
4/3968  5/7126  7/3354  1/2353  8/2445  0/7939  7/649  7/837  1383 
0/3465  8/5436  2/2632  6/5950  7/3276  5/2374  0/2375  8/2099  1384 
0/5717  2/8055  0/4075  4/1975  4/2656  6/14980  1/2711  2/2818  1386 
5/7384  0/14439  8/4425  6/3538  5/3736  6/10345  0/5395  1/2167  1387 

  

  ) 1383-87( )برحسب تن( در درياي عمان  كفزيان تجاريصيد بر واحد سطح و  توده زندهمجموع : 6جدول 

 CPUA (Kg/nm2)  )تن( بيوماس  سال
1383 4/17009  4/3968  
1384 6/14851  0/3465  
1386 5/24504  0/5717  
1387 7/31651  5/7384  
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درياي  ميزان توده زنده كفزيان تجاريبيشترين و كمترين 
) سيريك تا جاسك( K در منطقهرتيب تب ،1384در سال عمان 

گورديم، ( Oمنطقه و ) درصد 9/41(تن  4/6228به ميزان 
در ساير مناطق نسبت . گرديد محاسبه  )راشدي، پرم و كنارك

با  .)4جدول ( اً يكساني از كفزيان تجاري مشاهده شدتقريب
مقايسه نتايج حاصل از ميانگين صيد بر واحد سطح ماهيان 

بياهي، ميداني، ( Mكه منطقه مشخص گرديد كفزي تجاري 
از وضعيت نسبتاً ) سيريك تا جاسك( Kو منطقه ) خوررابچ

 كفزيان تجاري را CPUAو حداكثر ميزان  ندخوبي برخوردار بود
كيلوگرم بر مايل مربع  8/5436و  6/5950بترتيب با ميانگين 

ساير مناطق از نظر ميانگين . دريايي بخود اختصاص دادند
CPUA كمترين ميانگين و  وضعيت تقريباً يكساني داشتند
CPUA  منطقه (مربوط به شرق درياي عمانQ (بود.   

 توده زندهبا ) سيريك تا جاسك( Kمنطقه ، 1386در سال 
بود و كفزيان تجاري تن داراي باالترين مقدار توده زنده  9228

منطقه (زم و كنارك پبدنبال آن صيدگاههاي گورديم، راشدي، 
O ( مناطق . تن در مرتبه بعدي قرار گرفت 9/7040 توده زندهبا
M  وN ) صيدگاههاي موجود در غرب استان سيستان و

از لحاظ  ).4جدول ( را داشتتراكم كمترين مقدار  ،)بلوچستان
يعني  Oمنطقه ين صيد بر واحد سطح كفزيان تجاري، ميانگ

باالترين ميزان داراي زم و كنارك پصيدگاههاي گورديم، راشد، 
كيلوگرم بر مايل مربع دريايي  6/14980شاخص با مقدار اين 
در جايگاههاي بعدي ) سيريك تا ميداني( Lو  Kو مناطق  ندبود

رقم اين شاخص، اختالف قابل  در ساير مناطق،. ندقرار گرفت
دادند و وضعيت تقريباً  نشان مذكور اي را با مناطق  مالحظه

مشابهي را از نظر مقدار صيد بر واحد سطح داشتند بطوريكه 
كيلوگرم بر مايل  4/1975حداقل مقدار اين شاخص با مقدار 

مشاهده ) بياهي، ميداني و خورابچ( Mمربع دريايي در منطقه 
  .)5جدول ( شد

، 1387در سال ) Kمنطقه ( اليه غربي درياي عمان در منتهي
در . يد گرديدص ،اين حوزهنيمي از تراكم كفزيان تجاري از بيش  

بياهي، ( Mمربوط به منطقه  توده زنده مقابل كمترين مقدار
در اين  ).4 ولجد( بود تن 9/820به ميزان ) ابچميداني و خور

كفزيان تجاري در  CPUAمقايسه نتايج حاصل از ميزان سال، 
بترتيب  Oو  Kمناطق هفتگانه درياي عمان نشان داد كه مناطق 

كيلوگرم بر مايل مربع دريايي،  6/10345و  0/14439با ميانگين 
كفزيان تجاري را نسبت به  CPUAباالترين مقدار شاخص 

مناطق ديگر نشان دادند و حداقل مقدار اين شاخص در منطقه 
Q )5جدول ( بت گرديدث) بريس و گواتر .(  

هاي  كفزيان تجاري به تفكيك اليه توده زندهيررسي ميزان 
عمقي درياي عمان نشان داد كه بيشترين مقدار اين شاخص در 

متر ثبت  10-20در اليه عمقي  1386و  1384، 1383سالهاي 
 متر و با اختالف 50- 100اليه عمقي ، 1387در سال . گرديد

باالترين توده زنده كفزيان ، متر 10- 20اعماق  بسيار جزئي،
در مقابل، كمترين مقدار اين شاخص در  .تجاري را داشتند

و در  بودمتر  50- 100، مربوط به اعماق 1384و  1383سالهاي 
داراي حداقل متر  20- 30اليه عمقي ، 1387و  1386سالهاي 

  ). 7جدول ( بودمقدار توده زنده 
ر واحد سطح كفزيان با بررسي روند تغييرات ميانگين صيد ب

هاي  به تفكيك اليه) 1383-87(سالهاي  تجاري درياي عمان در
متر بخصوص اليه  10-50عمقي مشخص گرديد كه اعماق 

متر طي اين سالها همواره از بيشترين مقدار اين  10- 20عمقي 
كه  1387در مقابل، به جزء در سال . شاخص برخوردار بود

متر مشاهده  20-30قي در اليه عم CPUAكمترين ميانگين 
متر داراي كمترين تراكم  50- 100سالها، اعماق  بقيهدر و  شد

  ).8جدول (كفزيان تجاري بود 

  
  )1383-87() حسب تنبر(عمقي در درياي عمان  هاي  كفزيان تجاري به تفكيك اليه توده زنده: 7 جدول

متر  50-100 جمع كل متر 50-30  متر 30-20  متر 20-10   گروه آبزيان 
4/17009  8/2041  1/2347  9/3920  6/8699  1383 
6/14851  4/2804  2/3747  0/3824  0/4476  1384 
5/24504  0/7024  6/5494  1/2554  8/9431  1386 
7/31651  6/12998  7/3679  1/2767  4/12206  1387 
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  )87-1383( Kg/nm2)   حسبرب( هاي عمقي در درياي عمان  ميانگين صيد بر واحد سطح كفزيان تجاري به تفكيك اليه: 8 جدول

متر 50-100 ميانگين متر 50-30  متر 30-20  متر 20-10   گروه آبزيان 
4/3968  9/1023  0/3647  0/6595  9/8253  1383 
0/3465  3/1406  7/5822  0/6432  7/4246  1384 
0/5717  3/3522  9/8537  1/4296  6/8948  1386 
5/7384  3/6518  7/5717  3/4654  0/11581  1387 

  

  )1383() تنبرحسب (به تفكيك مناطق در خليج فارس كفزيان تجاري  توده زنده: 9 لجدو

 گروه آبزيان A B C D E F G H I J جمع كل
0/81603  7/1310  8/10458  4/18128  7/16354  2/2067  0/5923  8/4539  0/5909  7/2298  8/14612  1383 
2/74862  0/1298  3/11187  0/18894  0/12417  5/2730  2/5183  1/4795  6/3717  6/3262  8/11376  1384 

1/61097  7/2975  6/7814  4/17278  1/10130  6/1713  9/2945  9/4082  9/5489  8/2212  2/7353  1386 

8/81699   -----  ----- 6/15754  9/25798  9/2792  4/2809  4/4577  2/3009  8/4958  7/21971  1387 

  
  )1383( Kg/nm2)حسب بر(طق در خليج فارس  يك منابه تفككفزيان تجاري صيد بر واحد سطح  :10 جدول

  
 گروه آبزيان A B C D E F G H I J ميانگين

7/6144  1/1054  1/3694  4/6405  0/8995  2/4543  8/9318  5/4701  1/8741  0/4238  1/11393  1383 
1/5627  9/1043  4/3951  9/6657  3/6829  0/6001  8/8154  9/4965  5/5499  1/6015  1/8870  1384 

6/4600  4/1669  2/2760  0/6105  5/5571  2/3766  8/4634  3/4228  1/8121  7/4079  1/5733  1386 

0/6152  -------  ----- 6/5566  2/14189  1/6138  0/4420  5/4740  4/4451  1/9192  6/17130  1387 

  

  )1383-87( )حسب تنبر( در خليج فارسكفزيان تجاري صيد بر واحد سطح و  توده زندهمجموع : 11جدول 

 CPUA (Kg/nm2)  )تن( وده زندهت  سال
1383 0/81603  7/6144  
1384 2/74862  1/5637  
1386 1/61097  6/4600  
1387 8/81699  0/6152  

  

خليج ميزان توده زنده كفزيان تجاري درصد از  2/22حدود 
به مقدار ) گناوه، بردخون( Cمنطقه  ، از1383فارس در سال 

ميانگين ا بررسي ب. )9جدول ( گرديد محاسبهتن  4/18128
CPUA  گانه  به تفكيك مناطق دهكفزيان تجاري خليج فارس

  اين  CPUAميانگين  و كمترين  بيشترين  كه  مشخص گرديد 

كيلوگرم بر مايل  1/1054و  1/11393گروه از آبزيان بترتيب با  
واقع در ( Aو ) شرق  استان هرمزگان( Jمربع دريايي در مناطق 

در آبهاي استان هرمزگان، ماهيان . شدمشاهده ) غرب خوزستان
  باسعيدو تا ( I   و) بندر مقام تا فرور( Gكفزي تجاري در مناطق 
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داراي ميانگين نسبت به ساير مناطق اين استان ) نوب قشمج
  ).10جدول ( بودند تري ينيصيد در واحد سطح پا

آبزيان كفزي تجاري در  توده زندهمقدار ، 1384در سال 
و حداكثر و  تن بوده است 2/74862س برابر با آبهاي خليج فار

) بردخون –گناوه ( Cمنطقه بترتيب مربوط به  توده زندهحداقل 
غرب ( Aمنطقه و ) درصد 2/25(تن  0/18894به مقدار 

در اين سال، . )9جدول ( بوده است )خوزستان تا دوحه ديلم
بيشترين ميانگين صيد بر واحد سطح كفزيان تجاري در 

در بترتيب آبهاي استان هرمزگان يعني  يو غرب يشرقه الي منتهي
كيلوگرم بر مايل  8/8154 و 1/8870به مقدار  Fو  Jمناطق 

  .)10جدول ( مربع دريايي ثبت شد
خليج فارس  آبزيان كفزي تجاري توده زندهمقدار با بررسي 

گناوه تا دير ( Dو  Cمناطق  مشخص گرديد كه 1386در سال 
 1/10130و  4/17278 توده زندهتيب با بتر) در استان بوشهر

تن، بيشترين مقدار را نشان دادند و صيدگاههاي دير تا راس 
 حداقل ميزان اين شاخص را داشته است) Eمنطقه (نايبند 

صيد  شاخصر كمترين و بيشترين مقدادر اين سال، . )9جدول (
كيلوگرم بر مايل  4/1669و  1/8121با مقادير  بر واحد سطح

 Aو ) فارور تا باسعيدو( Hيايي بترتيب مربوط به مناطق مربع در
  .)10جدول ( بود) غرب خوزستان تا دوحه ديلم(

 Dمناطق  ،1387در سال  در حوزه آبي خليج فارس
 توده زندهبترتيب با ) بندرعباس تا سيريك( Jو ) بردخون تا دير(
توده درصد از  5/58تن در مجموع حدود  7/21971و  9/25798

بعد از اين مناطق، بيشترين . فزيان تجاري را دربرداشتندك زنده
 مشاهده شد) گناوه تا بردخون( Cمقدار اين شاخص در منطقه 

باالترين مقدار صيد بر واحد سطح كفزيان تجاري . )10جدول (
مشاهده شد  Dو بعد از آن در منطقه  Jدر منطقه بي، آاين حوزه 

بر مايل مربع دريايي كيلوگرم  2/14189و  6/17130كه بترتيب 
داراي ) راس نايبند تا باسعيدو( Hتا  Fمناطق . محاسبه گرديد
ميانگين كفزيان تجاري بوده و حداقل  CPUAكمترين مقدار 

CPUA  در منطقهF 9جدول ( برآورد گرديد(.  
 توده زندهو  (CPUA)ميانگين صيد بر واحد سطح بررسي 

- 87(طي سالهاي  خليج فارسعمقي هاي  در اليهكفزيان تجاري 
متر همواره از باالترين  30-50اليه عمقي نشان داد كه ) 1383

 ).13و 12جداول (مقدار اين دو شاخص برخوردار بوده است 

  
  ) 1383-87( )برحسب تن(خليج فارس هاي عمقي در  كفزيان تجاري به تفكيك اليه توده زنده: 12 جدول

  
متر 30-50 جمع كل متر 30-20  متر 20-10  وه آبزيانگر   

816 0/45831  2/20261  8/15510  1383 
748 3/46448  2/14932  7/13481  1384 
610 8/32034  3/12424  1/16638  1386 

8/81699  2/57748  4/13628  2/10323  1387 

  

  ) 87-1383( Kg/nm2)برحسب(عمقي در خليج فارس  ميانگين صيد بر واحد سطح كفزيان تجاري به تفكيك اليه هاي: 13جدول 

متر 30-50 ميانگين متر 30-20  متر 20-10   گروه آبزيان 
7/6144  9/7284  4/6722  1/3902  1383 
1/5637  1/7383  3/4954  6/3391  1384 
6/4600  0/5092  2/4122  7/4185  1386 
0/6152  2/9179  7/4521  0/2597  1387 
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  بحث
ميزان كل از نتايج بدست آمده  با مقايسه در اين تحقيق،

 1383-87در سالهاي  دو حوزه آبيكفزيان تجاري  ندهتوده ز
 توده زندهدرصد از  85تا  70در مجموع بين مشخص گرديد كه 

در كل منطقه مورد بررسي را حوزه آبي كفزيان اين گروه از 
جامع مطالعات در ضمن، . خود جاي داده بود خليج فارس در
سط آبهاي خليج فارس و درياي عمان كه تو ةقبلي در محدود

 كه حدودنشان داد اجراء گرديده،   )1384(ولي نسب و همكاران 
 با مقدار 1382در سال كفزيان تجاري  توده زنده درصد از  2/67
يان آبهاي خليج فارس بوده تن مربوط به ذخاير كفز 2/47495

در درياي عمان برآورد  توده زنده برابر مقدار  0/2ه است ك
در خليج تجاري كفزيان  ده زندهتوعلت باال بودن ميزان  .گرديد

فارس، بيشتر بودن مساحت كل منطقه مورد بررسي در خليج 
با ). 3 و 2جداول (باشد  ميفارس نسبت به درياي عمان 

به كفزيان تجاري  توده زندهكل ميزان هاي انجام شده،  بررسي
آبهاي استانهاي جنوب كشور طي سالهاي  ةتفكيك محدود

، 7، 6، 5، 4جداول ( عبارتند از 1387و  1386، 1384، 1383
  :11و  10، 9، 8

مايل مربع  3/2037آبهاي استان خوزستان با مساحت  -
كفزيان تجاري  توده زنده درصد از  9/11(تن  5/11769: دريايي

تن  3/12485 ،)1383در كل منطقه مورد بررسي در سال 
درصد در سال  5/11( تن 3/9890،)1384درصد در سال  9/13(

كشي و  در آبهاي اين استان ترال 1387و در سال ) 1386
  .برداري انجام نشد نمونه
مايل مربع  7/2551آبهاي استان بوشهر با مساحت  -
 9/37(تن  5/34041، )درصد 1/37(تن  3/36550: دريايي
 1/39(تن  4/44346 و) درصد 34(تن  1/29122، )درصد
  .)درصد
با مساحت  )حوزه خليج فارس(آبهاي استان هرمزگان -

 ،)درصد 7/33(تن  3/33283 :مايل مربع دريايي 1/2051
و ) درصد 8/25(تن  7/22084، )درصد 6/31(تن  3/28335
  .)درصد 9/32(تن  5/37353

ا مساحت ب) حوزه درياي عمان(آبهاي استان هرمزگان  -
، )درصد 0/11(تن  8/10888 :مايل مربع دريايي 6/978
و ) درصد 6/14(تن  7/12537، )درصد 3/9(تن  3/8366
  )درصد 8/17(تن  9/20135

 2/1164مساحت آبهاي استان سيستان و بلوچستان با  -
 2/7(تن  3/6485، )درصد 2/6(تن  6/6120 :مايل مربع دريايي

 1/10(تن  9/11515و ) درصد 0/14(تن  8/11966، )درصد
  )درصد

 ميانگين كل صيد بر واحد سطح آبزيان به تفكيك محدوده آبهاي
و  1386، 1384، 1383استانهاي جنوبي كشور طي سالهاي 

  :ترتيب عبارتند ازب 1387
 2/3064 ،)1383سال ( 5/2888 :آبهاي استان خوزستان -

كيلوگرم بر مايل مربع ) 1386سال ( 3/2427 ،)1384سال (
  دريايي
و  4/5706، 3/6670، 9/7161 :آبهاي استان بوشهر  -

  درياييكيلوگرم بر مايل مربع  6/8689
، 5/8113): حوزه خليج فارس(آبهاي استان هرمزگان   -

  كيلوگرم بر مايل مربع دريايي 7/9105و  6/5383، 3/6907
، 4/5563 ):حوزه درياي عمان(آبهاي استان هرمزگان   -

  كيلوگرم بر مايل مربع دريايي 1/10288و  9/6405، 6/4274
 5/5139، 3/2785، 7/2628 :آبهاي سيستان و بلوچستان  -

  كيلوگرم بر مايل مربع دريايي 8/4945و 
گانه  17كفزيان تجاري در مناطق توده زندهبا مقايسه نتايج 

A  تاQ برداري مشخص گرديد كه حداكثر  طي چهار سال نمونه
) آبهاي بوشهر( Dو  Cكفزيان تجاري در مناطق  توده زندهميزان 

) ا سيريكبندرعباس ت( Kو  Jمشاهده شده و بعد از آن، مناطق 
در استان خوزستان در تمام اين سالها وضعيت  Bو منطقه 

مطلوبي را از لحاظ مقدار توده زنده اين گروه از آبزيان نشان 
، )1384(نسب و همكاران  ليكه بر اساس گزارش وليادر ح .دادند

را  1382كفزيان تجاري در سال  توده زندهبيشترين مقدار 
 Kآبهاي خليج فارس و منطقه  در) گناوه تا دير( Dو  Cمناطق 

بندرعباس تا ( Jدر غرب درياي عمان نشان دادند و مناطق 
در جايگاههاي بعدي قرار ) دوحه ديلم تا گناوه( Bو ) سيريك
  .گرفتند

به تكفيك  توده زندهو  CPUAميانگين نتايج  با مقايسه
در حوزه آبي خليج فارس مشخص گرديد كه با واقع استانهاي 

تان خوزستان سعت مناطق مورد بررسي در آبهاي اسوجود آنكه و
ولي در سالهاي   ،هستندتقريباً مشابه  و غرب استان هرمزگان

غرب تجاري كفزيان  توده زندهمقدار  1386و  1384، 1383
 برابر توده زنده آبزيان 2/2و  3/2، 8/2 استان هرمزگان بترتيب

ن ييامر پااستان خوزستان برآورد گرديده كه دليل اين  تجاري
بودن ميانگين صيد بر واحد سطح آبزيان استان خوزستان 

الزم . ن هرمزگان بودنسبت به آبهاي استا) Aبخصوص منطقه (
به علت عدم گشت در استان  1387آوري است كه در سال به ياد

   .اندازه گيري نشد CPUAو  توده زنده خوزستان مقدار 
 هاي بوشهر وكفزيان تجاري استان CPUAمقايسه ميانگين 

كه ميانگين صيد  1386به استثناي سال كه نشان داد هرمزگان 
برابر ميزان اين  2/1بر واحد سطح كفزيان تجاري استان بوشهر 

در ديگر سالها، استان هرمزگان  و شاخص در استان هرمزگان بود
ولي . باالتري نسبت به استان بوشهر داشت CPUAميانگين 

حدود كه آبهاي استان بوشهر  وسعت مناطق مورد بررسي در
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مايل مربع دريايي بيشتر از وسعت مناطق غربي استان  6/500
، سبب گشته كه استان هرمزگان در آبهاي خليج فارس است

   .باالتري برخوردار باشد توده زنده بوشهر همواره از
استان سيستان و بلوچستان با ، در حوزه آبي درياي عمان
بيشتر نسبت به سواحل شرقي وجود برخورداري از مساحت 

 2جداول ( متر 10-100ان در اعماق تحت پوشش استان هرمزگ
بدين دليل  ،تري برخوردار بوده ينيپا توده زندهدر كل از ، )3 و

ميانگين صيد بر واحد سطح آبزيان ، 1383-87كه در سالهاي 
برابر  1/2و  2/1، 5/1، 5/2 بترتيب حدود سواحل شرقي هرمزگان

  .بلوچستان ثبت گرديد اري آبهاي سيستان وكفزيان تج
بررسي روند تغييرات ميانگين صيد بر واحد سطح كفزيان 

 1386و  1383ر سالهاي تجاري درياي عمان نشان داد كه د
 Kو ) صيدگاههاي گورديم، راشدي و كنارك( O طقامن
 M ، مناطق1384در سال ، )صيدگاههاي سيريك تا جاسك(
در  و) شرق استان هرمزگان( Kو ) انيصيدگاههاي بياهي و ميد(

بيشترين  Oو به دنبال آن منطقه  Kمنطقه  ، 1387سال 
توان گفت  بطور خالصه ميبنابراين . داشتندرا  CPUAميانگين 

اليه غربي درياي عمان، همواره در  واقع در منتهي Kكه منطقه 
كفزيان  CPUAتمام اين سالها وضعيت مطلوبي را از نظر مقدار 

خصوص در ب( Oتجاري داشته و منطقه از تجاري يا غيراعم 
به لحاظ اهميت حضور آبزيان در مرتبه دوم قرار ) سالهاي اخير

  .گيرد مي
كفزيان تجاري در حوزه آبي خليج   CPUA بررسي روند تغييراتبا 
 Jمنطقه  1384و  1383در سالهاي كه مشخص گرديد فارس 

واقع در منتهي اليه ( Fف منطقه و با اندكي اختال) بندرعباس تا سيريك(
صيدگاههاي فارور ( H، منطقه 1386و در سال ) غربي استان هرمزگان

 )صيدگاههاي بردخون تا دير( Dو  Jاطق ، من1387و در سال ) تا باسعيد
كفزيان تجاري در خليج فارس برخوردار  CPUAاز حداكثر ميانگين 

تجاري در خليج فارس، بنابراين بهترين مكان براي صيد كفزيان . بودند
 .باشد مي Hو  J ،Fاستان هرمزگان، علي الخصوص مناطق صيدگاههاي 

 1382خليج فارس و درياي عمان در سال  تجاري پايش ذخاير كفزيان
اين گروه  CPUAنشان داد كه در درياي عمان حداكثر ميزان شاخص 

 K و O، )صيدگاههاي بريس و پسابندر( Qكفزيان متعلق به مناطق از 
بوده و در خليج فارس اين شاخص در آبهاي استان بوشهر و هرمزگان از 

در  CPUAنسبت كم و بيش يكساني برخوردار بودند و باالترين مقدار 
بندرعباس تا ( Jو بعد از آن با اختالفي جزئي در منطقه  Dمنطقه 
  ).10(مشاهده شد ) سيريك

مناطق  كفزيان در توده زندهمهمترين علت باال بودن ميزان 
C  وD )10، باال بودن وسعت اعماق )صيدگاههاي استان بوشهر 

درصد  35متر در اين مناطق بوده كه در واقع حدود  50تا 
مساحت خليج فارس را در اعماق تحت پوشش در برداشته است 

و از سوي ديگر، با توجه به شرايط خاص محيطي ) 3و 2جداول (

ياري از شناورهاي بويژه در آبهاي منطقه مطاف، قايقها و بس
كوچكتر ديگر بعلت دوري از ساحل و متالطم بودن آب به هيچ 
وجه قادر به صيادي و درياروي در اين مناطق نبوده و لذا فشار 

البته بايستي . شود كمتري بر ذخاير كفزي در اين مناطق وارد مي
 1371ي ماهي از سال به تداوم ممنوعيت صيد ترالرهاي صنعت

ال بودن ميزان توليد اوليه در اين مناطق نيز اشاره كنون و نيز باتا
غرب ( Aرغم وسعت قابل مالحظه منطقه بدر مقابل ). 10(نمود 

كفزيان برخوردار  توده زندهترين  ينياين منطقه از پا، )خوزستان
وقفه  فعاليت بيبعلت بوده كه نشان از وجود فشار صيد و صيادي 

صيادان محلي و تعداد   ،و بدون توجه به زمانهاي ممنوعيت صيد
دارد ) بويژه صيادان عراقي(اي از صيادان خارجي  قابل مالحظه

قانوني در آبهاي اين منطقه به صيد قاچاق اشتغال طور غيربكه 
از  Bدر ضمن مهمترين عاملي كه سبب شده، منطقه . دارند

مناسب باشد وسعت قابل مالحظه اين  توده زندهجمله مناطق با 
 ).3و 2جداول ( است) Qتا  A(گانه  17مناطق  منطقه در بين

اليه شرقي درياي عمان و غربي خليج  در منتهي Jو  Kمناطق 
فارس واقع در استان هرمزگان كماكان وضعيت نسبتاً خوبي را از 

داشتند كه اين مناطق از نظر  تجاري آبزيان كفزي توده زندهنظر 
زيست  ده و محيطاكولوژيك مناطق غني و با توليد اوليه باال بو

   .گردد مناسبي براي زيست آبزيان محسوب مي
سهم آبزيان  1387و  1386، 1384، 1383در سالهاي 

كفزي تجاري كه از نظر صادراتي و مصرف داخلي ارزش بااليي 
برابر  6/2و  5/2، 0/5، 8/4دارند در آبهاي خليج فارس بترتيب 
مساحت كل بيشتر بودن . مقدار آن در درياي عمان بوده است

خليج فارس از يكسو و باالتر حوزه آبي منطقه مورد بررسي در 
كفزيان تجاري حوزه آبي صيد بر واحد سطح بودن ميانگين 

 6/1و  5/1 ترتيببكه  1384و  1383در سالهاي خليج فارس 
از سوي ديگر،  ميزان اين شاخص در آبهاي درياي عمان بودبرابر 

ي در ميزان بيوماس كفزيان باعث ايجاد اختالف بسيار چشمگير
شده در اين سالها تجاري خليج فارس نسبت به درياي عمان 

برخالف دو سال قبل، ميانگين  1387و  1386در سالهاي . است
كفزيان درياي عمان حدود اين گروه از كل صيد بر واحد سطح 

، بنابراين شاهد برابر مقدار اين شاخص در خليج فارس بود 2/1
كفزيان تجاري دو حوزه  توده زندهدر مقدار  كمتر شدن تفاوت

نشان داد ، 1382در سال مطالعات جامع انجام شده  .ايم آبي بوده
درياي عمان تجاري كه مقدار شاخص صيد بر واحد سطح آبزيان 

برابر مقدار اين شاخص در آبهاي خليج فارس بوده اما  5/1 حدود
ر مقدار اين براب 2 آبزيان خليج فارس در اين سال توده زنده

  . )10( گيري شد عمان اندازه شاخص در درياي
توده مقدار  1383-87در حوزه آبي خليج فارس در سالهاي 

و  5/2، 1/2، 1/3كفزيان تجاري بترتيب  CPUAو ميانگين  زنده
برابر ميزان كفزيان غيرتجاري اين حوزه آبي برآورد گرديد  3/2
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به خليج فارس، در درياي عمان هم مشاو ) 13و  12جداول (
 CPUAميانگين و  توده زندههمواره كفزيان تجاري اين حوزه از 

، 1/1حدود  ترتيب درتجاري آن بباالتري نسبت به كفزيان غير
عبارتي، ب. )7 و 6جداول ( برخوردار بودندبرابر  7/1و 9/1، 4/1

 55آبزيان درياي عمان و  توده زندهدرصد از كل  60تا  45حدود 
زيان خليج فارس، اختصاص به كفزيان تجاري درصد آب 75تا 

و ميانگين  توده زندهنسبت ) 1384(ولي نسب و همكاران . داشت
CPUA   كفزيان تجاري آبهاي خليج فارس و درياي عمان

نتيجه . برآورد نمودندتجاري برابر كفزيان غير 7/1و  5/2بترتيب 
شود كه كفزيان تجاري، سهم قابل توجهي از صيد آبزيان  مي

  .نسبت به درياي عمان داشته استرا خليج فارس 
هاي عمقي  در اليهكفزيان تجاري مقايسه ميزان توده زنده 

با افزايش عمق بر اين حوزه آبي كه در نشان داد خليج فارس 
چنانكه  هآبزيان افزوده شد اين گروه ازتوده زنده  تراكم و 

) درصد 50- 70حدود ( كفزيان تجاري توده زندهبيشترين ميزان 
در حاليكه  )15و  5( برآورد گرديد متر 30-50اليه عمقي در 

متر  10-30را اليه عمقي كفزيان تجاري  توده زندهحداقل ميزان 
 1387تا  1383در آبهاي خليج فارس طي سالهاي  .نشان داد

 متر بترتيب 30- 50اليه عمقي  تجاري انكفزي توده زندهمقدار 
آبزيان در  اين گروه از توده زندهان برابر ميز 6/5و  9/1، 4/3، 9/2

متر بوده است كه علل باال بودن ميزان توده زنده  10-20اعماق 
متري خليج فارس نسبت به اعماق  30-50آبزيان در اعماق 

، از يك سو وسعت قابل مالحظه اين اعماق متر 10-20سطحي
 متر 10-20نسبت به اليه عمقي ) مايل مربع دريايي 6/3145(
 راز سوي ديگ بوده است و  )مايل مربع دريايي 5/1987(

تاكنون  1372ممنوعيت صيد ترال در آبهاي خليج فارس از سال 
است كه سبب شده ميزان تالش صيادي در اين مناطق كاسته 

هاي صيادي در طول سال در خليج  غالب فعاليت. شده است
يي ها قايق هاي چوبي و  اي لنج فارس، فعاليت تعداد قابل مالحظه

است كه حوزه صيد و صيادي آنها بيشتر در آبهاي كم عمق 
لذا باالترين تالش صيادي نيز در آبهاي  .باشد ساحلي متمركز مي

بنابراين افزايش مقدار . شود متر ديده مي 20-30با عمق كمتر از 
خصوص در سالهاي بتر خليج فارس  تراكم آبزيان در آبهاي عميق

ها در بازسازي رممنوعيت صيد ترال اثرات مثبت ةدهند اخير، نشان
بررسي روند تغييرات  .منابع از دست رفته اين اعماق است

هاي عمقي خليج فارس نشان داد كه  در اليه CPUAميانگين 
، با افزايش عمق بر تراكم آبزيان توده زندهمشابه روند تغييرات 

شود و ميانگين صيد بر واحد سطح اليه  خليج فارس افزوده مي
و  2/1، 2/2، 9/1 متر طي اين سالها بترتيب حدود 30-50عمقي 

متر برآورد گرديده است ولي در  10-20برابر اعماق سطحي  5/3
متر  30-50در اليه عمقي  توده زندههر سال روند افزايش مقدار 

متر به مراتب بيشتر از روند افزايش  10-20نسبت به اعماق 

رغم ب، 1383ال بعنوان مثال در س. بوده است CPUAمقدار 
متر نسبت به  30-50اعماق  CPUAبرابري ميزان  9/1 افزايش

 متر، ميزان توده زنده آبزيان آن از افزايش 10-20اليه عمقي 
برابري برخوردار بوده است كه اين مطلب خود مبين  9/2

متري خليج فارس نسبت  30-50مساحت قابل مالحظه اعماق 
  .آبي است متري اين حوزه 10- 20به اليه عمقي 
هاي عمقي  محاسبه شده به تفكيك اليه توده زندهبراساس 

مشخص گرديد  1386و  1384، 1383درياي عمان در سالهاي 
متر در درياي عمان  10-20اليه عمقي  توده زندهكه مقدار 

در كفزيان تجاري  توده زندهبرابر مقدار  3/1و  6/1، 3/4 بترتيب
و  1386(اخير الهاي سدر متر بوده است و  50- 100اعماق 
آبهاي كم عمق (متر  50-100و  10-20دو اليه عمقي  ،)1387

كفزيان  توده زندهوضعيت نسبتاً خوبي را از نظر مقدار ) و عميق
 كه نشانگر كاهش تفاوت بين ميزان توده زنده كفزيان داشتند
بر  1387در سال چنانچه  .استاليه عمقي اين دو در  تجاري

 50- 100اليه عمقي  توده زنده ، مقدار خالف سالهاي گذشته
برابر ميزان اين شاخص در اعماق  1/1حدود  ي درياي عمانمتر

از طرفي علت كاهش  .متر برآورد گرديده است 10-20سطحي 
متري درياي عمان، همانا  50تا  20در اعماق  توده زندهميزان 

وجود تالش صيادي جامع صيادان صنعتي و حوزه فعاليت 
شايان ذكر است كه به  .رال ماهي در اين اعماق استكشتيهاي ت

ميزان ، مقايسه كمي درخصوص ذخاير كفزيان منظور انجام يك
CPUA تري در مقايسه با ميزان  شاخص بسيار مناسبتر و دقيق

آبزيان  CPUAبررسي ميانگين . باشد توده زنده برآورد شده مي
در سالهاي هاي عمقي آبهاي درياي عمان نشان داد كه  در اليه
با افزايش عمق از ميانگين  1387و  1386، 1384، 1383

CPUA  كل آبزيان كاسته شده و ميزان اين شاخص در اليه
 8/1و  5/2، 0/3، 1/8 متر در اين سالها بترتيب 10-20عمقي 

الزم به . متر بوده است 50-100در اعماق  CPUAبرابر مقدار 
برابري ميانگين  8/1رغم افزايش ب 1387ذكر است كه در سال 

CPUA  نسبت به ) متر 10-20(عمق درياي عمان كم آبهاي
 1/1افزايش اليه عمقي  اين  متر ولي در 50-100اليه عمقي 

متر  10-20آبزيان نسبت به اعماق  توده زندهبرابري مقدار 
وسعت قابل مالحظه اليه عمقي  ةدهند مشاهده شد كه خود نشان

نسبت به ) مايل مربع دريايي 997(متري درياي عمان  50- 100
و ) مايل مربع دريايي 527ت با وسع(متر  10- 20اعماق 

   .است توده زندهگذاري وسعت اين اعماق در افزايش مقدار تاثير
خليج فارس و درياي تجاري پروژه پايش ذخاير كفزيان 

ميانگين  و توده زندهنشان داد كه مقدار  1382عمان در سال 
CPUA و  8/2بترتيب  )متر 30-50(ج فارس آبهاي عميق خلي

) متر 10-20(شاخص در آبهاي كم عمق دو برابر مقدار اين  8/1
 توده زندهيزان در مقابل، در حوزه آبي درياي عمان م. بوده است
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٥٦ 
 

برابر  1/7و  8/3ر مت 10-20اليه عمقي   CPUAو ميانگين
متر محاسبه گرديده است  50-100در اعماق اين شاخصها مقدار 

علت آن است كه سيماي صيد و صيادي در درياي عمان ). 10(
ماه از سال  5بطوريكه . تا حدود زيادي با خليج فارس تفاوت دارد

، شناورهاي بزرگ ترالر ماهي در آبهاي )ارديبهشت تا شهريور(
مايلي ساحل به فعاليت مشغول بوده  10تر با فاصله قانوني  عميق

عمق ساحلي در حداقل  و تالش صيادي ترالرها در آبهاي كم
  .باشد مقدار ممكن مي

در مجموع، بهترين مكان براي صيد كفزيان تجاري سواحل 
 Jو  Kخصوص مناطق بشرقي و غربي استان هرمزگان 

و  Cدر آبهاي استان بوشهر، مناطق . است) بندرعباس تا جاسك(
D )با توجه به وسعت مناطق تحت ) صيدگاههاي گناوه تا دير

شود  ق كه منجر به افزايش توده زنده آبزيان ميپوشش اين مناط
اينكه همواره از ميانگين صيد بر واحد سطح مطلوبي در تمام  و

، در جايگاه بعدي قرار ندبرداري برخوردار بود مدت نمونه
در بين مناطق پنجگانه استان سيستان و بلوچستان، . اند گرفته

در منطقه بيشترين ميانگين صيد بر واحد سطح طي اين سالها 
O )در تمام . ثبت گرديد) صيدگاههاي گورديم، راشدي و كنارك

سالهايي كه پايش ذخاير كفزيان انجام گرفت، مشاهده شد كه 
كفزيان تجاري را  CPUAو ميانگين  توده زندهحداقل مقدار 

  .غرب آبهاي استان خوزستان داشته است در Aمنطقه 
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