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 مقدمه

ترین روش صید تجاری برای صید ماهیان و میگو تور ترال اصلی       

درصد از کل صید دنیا  60در بسیاری ازکشورهای دنیاست که حدود 

(. اگرچه 2006 ،و همکاران Zeeberg) خود اختصاص داده استرا به

روش صید ترال برای صید یک گونه هدف طراحی شده است اما در 

کند و این مراحل مختلف صید، انواع متفاوتی از ماهیان را صید می

(. Fonseca ،2005گردد )به محیط می موضوع باعث تخریب و ضربه

ویژه اثر تخریبی ای دارای معایب متعددی است که بهطور ویژهترال به

)صید ضمنی(  هدف غیر آن بر بستر دریاها و صید انواع مختلف آبزیان

طورکلی ابزار صیدی که در (. بهGrimaldo ،2009قابل توجه است )

تری بر کف دریا خریبی بیشکنند تاثیر تعمق و برروی بستر صید می

 ،Degrootو  Kaiserگذارد )و زیستگاه جوامع مخصوص کف دریا می

که ترال کف شامل کشیدن ابزار سنگین ماهیگیری جااز آن .(1999

هایی در مقیاس بزرگ در کف تواند تخریبباشد، میدر کف دریا می

ها، رجانشکستن م ازجمله، .(Hermann، 2010) ها ایجاد نمایداقیانوس

ترین مهم باشد. امادریایی می هایها و حذف جلبکخسارت به زیستگاه

ضمنی بسیار زیادی در مقایسه با  عیب تورهای ترال دارا بودن صید

(. در Du Fresne ،2007های صید مثل گوشگیر است )دیگر روش

های طیف وسیعی از انواع گونه ماهیگیری با تورهای ترال، معموالً

ها ممکن است از ای از گونهشود. در این میان، پارهد میآبزی صی

تری برخوردار باشند و اهمیت تجاری باال و بعضی دیگر، از اهمیت کم

ارزش اقتصادی نداشته باشند. ذخایر شیالتی دستخوش تغییراتی 

های مختلف آبزیان در خلیج فارس و دریای دایمی هستند. تنوع گونه

های آزاد جهان فرد در آبناطق منحصر بهعمان آن را به یکی از م

های گوناگون مقادیر صید ضمنی تولید شده در روش کرده است. تبدیل

های صیادی به ادوات صیادی مورد استفاده وابسته است و در روش

صید ضمنی  زیادی از حجم گیردصورت می وسیله تور ترالصیدی که به

میلیون  27(. بیش از Eyres ،2007؛ Kennelly ،1995شود )تولید می

تن صیدهای ضمنی حاصل از تورهای ترال ساالنه در جهان دورریز 

این حجم دورریز که منجر  .(1994 ،و همکاران Alverson) شوندمی

های وجود آمدن نگرانیشود، باعث بههدف میهای غیربه صید گونه

ترهای در بس معموالًمیگوهای پنائیده  سطح جهان شده است. در زیادی

، Mathewsکنند )یممتری زیست  130تا  2گلی و شنی و در اعماق 

 و 1959فارس، در سال یجخل(. برای اولین بار صید میگو در 1987

 سبز ببری میگوی گونه و بوشهر به محدود که در سواحل ایران آغاز شد

(Penaeus semisulcatus بود اما بعد از آن تعداد )ی تجاری هاگونه

درصد از ترکیب  90تا  65(. حدود Brewer ،1998یدا کرد )افزایش پ

ی استان بوشهر متعلق به میگوی هاآبیر در گ یگومصید تورهای ترال 

( از طرفی 1388است )مرادی،  (Penaeus semisulcatusببری سبز )

ی و ارزیابی ذخایر شناسبومبا توجه به نقش کلیدی این ذخایر از نظر 

ین غذای بسیاری تأمیژه آبزیان کفزی و وبهیی های دریادر اکوسیستم

دلیل برداشت سالیانه از ذخایر چنین بهی تجاری کفزی، همهاگونهاز 

این آبزیان و قرار داشتن میگو در شمار آبزیان کوتاه عمر دقت نظر 

چنین ارزیابی ذخایر ی و همـتری در صوص بررسی ابعاد زیستبیش

های که روش صید ترال در آب تهاسجمعیت میگو ضروری است. سال

گیرد اما متاسفانه این فارس و دریای عمان مورد استفاده قرار میخلیج

های موجود در تورهای صید و شناخت گونه ترکیب بررسی جهت فرصت

 تر مورد استفاده محققین قرار گرفته است.ترال میگو در منطقه کم

 

 هامواد و روش

ر سال دهای مرداد و شهریور( میگو )ماه تحقیق در فصل صید این       

تا  50˚ 51ˈو در کل منطقه استان بوشهر )از دیلم تا کنگان و از  96

یی( عرض جغرافیا 30˚ 16ˈتا   27˚ 19ˈطول جغرافیایی و از  52˚ 59ˈ

، 36انجام گرفت. برای این منظور تورهای ترال با سه اندازه چشمه 

ه عنوان کیسشیده( ساخته و بهمتر )چشمه در حالت کمیلی 44و  40

به  شود. اطالعات مربوطتورهای اصلی ترال صید میگو قرار داده می

های منطقه و زمان صیادی و نیز اطالعات مربوط به صید در فرم

 6گردد. عملیات تور ریزی در طول روز از ساعت مخصوص ثبت می

 عصر ادامه پیدا کرد.  6صبح آغاز و تا 

بعد از هر بار تورکشی ابتدا کلیه میگوهای موجود در کیسه 

گردید. درون سبدهای پالستیک تخلیه و از محتویات دیگر کیسه جدا 

پس از شد. سپس محتویات کیسه بر روی عرشه کشتی تخلیه می

کیسه تور پایان زمان صید و باال کشیدن تور، ابتدا آبزیان موجود در 

شود. کیسه ثبت می گردد سپس طول میگوهای موجود درشمارش می

های اولیه این تحقیق شامل طول کل آبزیان موجود در داده

 

 
 های بوشهربرداری در آبنمونه : مناطق1شکل 
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دست خواهد هب سنجیزیستکیسه تور خواهد بود که با کمک تخته 

های شناسایی معتبر میگوهای صید شده با استفاده از کلید کلیهآمد. 

 و  Blegvad؛ Bianchi ، 1984و Fischerگرفتند )مورد شناسایی قرار

Loppenthin ،1944.) و اطالعات  شده شده تفکیک و شمارش صید توده

 شد.شده بود ثبت می منظور درنظر گرفتههایی که بدینآن در فرم
 

 مشخصات تور ترال میگو و شناور مورد استفاده در عملیات :1جدول 

        

 جهت بررسی فراوانی طولی ماهیان صید شده طبق فرمول استورجس

(Sturges )همتا و بندی شدند )بیتر تقسیمهای طولی کوچکبه گروه

logn3.3+1K=  ،minR - maxR = R  ، 𝐼:   (1390چاهوکی، زارع =  
𝑅

𝐾
 

دامنه  Rها، تعداد دسته Kها و تعداد نمونه nکه در این فرمول 

چنین برای محاسبه درصد باشد. همها میفاصله دسته Iرات و تغیی

های مختلف از فرمول زیر محاسبه وقوع ماهیان صید شده در ایستگاه

 ( :1395، سپاهی و همکاران (شد 

درصد وقوع یک گونه =
تعداد ایستگاه هایی که گونه مورد نظر مشاهده شد

تعداد کل ایستگاه ها
 

 ( از فرمول:ازای واحد تالشهصید ب) CPUEبرای محاسبه 

𝐶𝑃𝑈𝐸 =
Cw

t
    

 CW:، ازای واحد تالشهصید ضمنی ب CPUE: ه،در این معادلکه 

 استفاده گردید. زمان تورکشیمدت  t:و  میزان صید بر حسب وزن

از رابطه  CPUAمیزان : (CPUAمحاسبه شاخص صید در واحد سطح )

 (:Venema ،1988و  Spareدست آمد )زیر به

2= D×h×x a  ،CPUAj =
Cw

a
kg/nm2

  ،𝐶𝑃𝑈𝐴 = ∑
𝐶𝑃𝑈𝐴𝑗

𝑁𝑗 

: مسافت D(، نانومترمربع: مساحت تورکشی شده )a ها،در این معادله

: ضریب گستردگی  2X(، متر: طول طناب فوقانی)h(، مترطی شده )

: صید بر واحد jCPUA(، کیلوگرممیزان صید بر حسب وزن ):WC تور،

 : تعداد ایستگاهNحت در هر ایستگاه و مسا

میگوهای سفید و ببری در سه عمق  CPUAبرای مقایسه میزان 

طرفه متر از تجزیه واریانس یک 20-30متر و  10-20متر،  10 از ترکم

ویلک و  -از شاپیرو هادادهاستفاده گردید و برای بررسی نرمال بودن 

 هادادهد. شلون استفاده ها از تست برای آزمون همگن بودن واریانس

 log10(x+1)به  هادادهها و نرمال کردن برای حذف ناهمگنی واریانس

و برای  2013نسخه  Excelنمودارها، از برنامه  رسم جهت گردید. منتقل

مقایسه  برای و R افزارنرم از تور پذیریانتخاب میزان نتایج و بررسی بررسی

 استفاده گردید. 20نسخه  SPSSافزار نرم مختلف از هایایستگاه آمار در

 

 نتایج
گونه  25های مورد مطالعه شامل ماهی از ایستگاه 3320تعداد        

(. نتایج نشان 2در این مطالعه صید و مورد بررسی قرار گرفت )جدول 

ترین درصد بیش 2/25گونه، ماهی چغوک طالیی با  25داد از بین این 

ترین درصد کم 012/0قوا ماهی با ترین مقدار صید و ممیزان بیش

چنین ماهی سارم با میانگین خود اختصاص دادند. هممیزان صید را به

ماهی زاریترین میانگین طولی و ماهی پنجدارای بیش 13/59طولی 

(. 2خود اختصاص دادند )شکل ترین را بهمیانگین طولی کم 75/9با 

 ماهیای، عروسرشتهچنین ماهیان چغوک طالیی، گوازیم دمهم

درصد  100دار با لکهمنقوط، گیش چشم درشت، گیش پهن و گوازیم

ترین ماهی( کم)گربه گلو ترین و ماهیها بیشگاهوقوع در تمامی ایست

 تورهای ترال میگو در پایان صید ترکیب میزان درصد وقوع را دارا بودند.

 Metapenaeus) سرتیز سفید میگوی یهاگونه شامل یبردارنمونه دوره

affinis( میگوی ببری سبز ،)Penaeus semisulcatus میگوی کیدی ،)

(، میگوی گل باقلی یا ویولن Parapenaeopsis styliferaیا خنجری )

 Trachypenaeusمیگوی تراکی ) و (Metapenaeopsis stridulans) زن

granulosus )گونه غالب بود و  %74/92شد. میگوی ببری سبز با یم

 .گرفتیمدر رده دوم قرار  %7/6از آن میگوی سفید سرتیز با  بعد
 

 
های بوشهرترکیب صید میگوهای صید شده در آب :2شکل  

 

در  ذکرشدهی هافرمولی میگو براساس هاگونه CPUAمیزان        

در  هاآنی شده برآورد شد که میانگین بردارنمونههای یستگاهاتمامی 

 ذکر شده است. 3جدول 

 رمشخصات شناو ترال کفی مشخصات تور

 لنج نوع شناور PAنایلون  جنس تور

 اسب بخار 250 قدرت موتور سبز رنگ بافته

 صیادی نوع استفاده 120 تعداد چشمه در ارتفاع

 چوب جنس بدنه 36 ،40 ،44 (STRاندازه چشمه )

 15 طول شناور لوزی شکل چشمه

 5 عرض شناور 31 طول طناب فوقانی

 تن30 تناژ کل 20 طول طناب پایینی
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های بوشهربترکیب ماهیان صید شده در تور ترال میگو در آ :2جدول   

 های بوشهرهای میگو در آببرای گونه CPUEمیزان  :3جدول

        

برداری شده توده میگوی ببری در مناطق نمونهتزان زیسین میچنمه

دیگر میگو  هایتوده برای گونهشد. میزان زیست تن برآورد 924/3842

 هادادهنتایج آنالیز  داده شده است. نشان 3 جدول در که شد نیز برآورد

)صید در واحد سطح( میگوهای ببری سبز  CPUAکه میزان  نشان داد

 10-20دو عمق با  دارییمعن متر اختالف 10از  ترمک عمق در یدشدهص

 هادادهچنین نتایج آنالیز (. هم>05/0P) متر داشته است 20-30متر و 

)صید در واحد سطح( میگوهای سفید  CPUAنشان داد که میزان 

متر و  10تر از متر با دو عمق کم 10-20یدشده در عمق صسرتیز 

 (.3( )شکل >05/0P) اشته استداری دیمعنمتر اختالف  30-20

میگوی ببری سبز در طول  CPUEکلی میانگین میزان طوربه       

گاه انجام شد ایست 9کلی در طورکشی که بهمرحله ترال 9

که در طورهمانگردید.  برآوردکیلوگرم در ساعت  059/18±44/17

از کل  %74/92ی قبل نشان داده شد میگوی ببری سبز با هاقسمت

یدشده داشت. صترین فراوانی را در بین میگوهای یشبصید میگو 

میگوی ببری سبز به تفکیک هر تورکشی  CPUEمیزان  4در شکل 

انحراف ±) CPUEو میانگین چنین حداقل، حداکثر ارائه شده است. هم

ارائه شده است.  4گونه برآورد گردید که در جدول ینامعیار( برای 

چنین مشخص شد که بین اعماق با درصد صید میگو ارتباط هم

دارد و با افزایش عمق فراوانی نسبی میگوی صید  وجودداری یمعن

 نشان داده شده است. 5شده زیاد شده است که در شکل 

 درصد وقوع متر(میانگین طول )سانتی درصد صید تعداد صید شده نام علمی نام فارسی

 Diagramma pictum Thunberg, 1792 8 05/0 1/29 55 خنو خاکستری

 Gerres poieti (Cuvier, 1829) 503 2/25 54/17 100 چغوک طالیی

 Nemipterus japonicus (Bloch, 1791) 338 2/19 28/22 100 ای ژاپنیگوازیم دم رشته

 Drepane punctate (Linnaeus, 1758) 194 2/6 31/30 100 عروس ماهی منقوط

 Cynoglossus arel (Schnider, 1801) 216 14 15/26 88 زبان گاوی

 Etelis carbunculus Cuvier, 1828 20 01/0 35/38 77 زیسرخوی عمق

 Scomberoides commersonnianus(Lacepede, 1801) 15 01/0 13/59 44 سارم

 Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793) 283 8/15 65/21 100 درشتگیش چشم

 Parastromateus niger (Bloch, 1795) 26 15/0 86/40 77 حلوا سیاه

 Caranx sefasciatus (Quoy & Gaimard, 1824) 44 23/0 36/56 85 درشتپرو چشم

 Caranx para (Cuvier, 1833) 478 22 1/13 100 گیش ریز

 Caranx sem (Cuier, 1833) 70 32/0 5/48 88 سیاهپرو دم

 Carangoides talamparpides (Bleeker, 1852) 344 7/19 94/16 100 پهنگیش

 Alectus obricus (Ruppel, 1830) 2 012/0 5/37 10 مقوا ماهی

 Secutor insidiator (Bloch, 1787) 485 23 75/9 85 زاری ماهیپنج

 Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758) 35 48/0 2/45 64 نواریکن دمزمین

 Pseudorhombus elevates (Ogilby, 1912) 84 05/0 13/16 77 کفشک

 Lethrinus nebulosus (Lacepede, 1802) 12 09/0 5/33 33 شهری

 Epinephelus coioides Hamilton, 1822 7 07/0 2/49 54 هامور معمولی

 Pomadasys maculatun (Bloch, 1797) 21 12/0 42/49 64 سنگسر

 Epinephelus malabaricus Bloch & Schneider, 1801 83 18/0 7/44 75 دندانکفشک تیز

 Nemipterus peronei (Nalenciennes, 1830) 337 9/15 64/21 100 دارگوازیم لکه

 Netuma thalassina (Ruppell, 1837) 4 05/0 25/20 22 گلو)گربه ماهی(

 Otolithes ruber (Schneider, 1801) 69 11/0 26/51 63 شوریده
      

)خطای  CPUAمیانگین  

 (ر مترمربعکیلوگرم بمعیار()
 دامنه

بیوماس 

 )تن(

 43/191 1/374-0 87/57±11/23 میگوی سفید

 924/3842 17/3200-77/70 49/1045±31/210 میگوی ببری

 084/15 21/30-0 41/4±22/2 میگوی خنجری

 977/0 19/3-0 204/0±121/0 زنمیگوی ویولن

 32/3 63/9-0 075/1±0./51 میگوی تراکی
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انحراف معیار( گونه ±) CPUEحداقل، حداکثر و میانگین  :4جدول

ی ساحلی استان هاآب( در P. semisulcatusمیگوی ببری سبز )

 یبردارنمونهبوشهر در طول 

 ( بر حسب کیلوگرم در ساعتCPUEدر واحد تالش صیادی )صید 

 انحراف معیار±انگینیم                 حداقل                        حداکثر         

375/1                       149/64                            059/20±32/19 
 

چنین رابطه میان افزایش عمق با میانگین طول میگو بررسی هم       

شد که مشخص گردید افزایش عمق رابطه مستقیمی با طول میگوها 

نشان داده شده  6دارد و میانگین طول میگوها زیاد شد که در شکل 

انجام گرفت  30 تا 10 از عمقمناطقی  در برداریکل عملیات نمونه است.

تا  15، 15تا  10که برای میگوی سفید سرتیز به چهار طبقه عمقی 

 20تا  15در عمق  که متر تقسیم شدسانتی 30تا  25و  25تا  20، 20

اما در  (.7)شکل  ندرسا را به ثبت میانگین طولی متر باالترینسانتی

مرحله تورکشی برای گونه میگوی ببری  9مقایسه کل صید در همه 

ترین ، بیش8درصید با تور ترال، توزیع فراوانی طولی مطابق شکل 

ته درصد قرار گرف 38/27متر  سانتی 10تا  7پراکنش طولی در بازه 

چنین است. تراکم میگوی ببری سبز در منطقه شرق استان و هم

ترین مقدار بوده، در منطقه مرکزی با اعماق قسمتی از غرب استان کم

شود. در پراکنش نوعی توزیع افقی یمتر دیده متوسط و باال، بیش

 (.9شود )شکل یمدیده 

 
میگوی ببری سبز و میگوی سفید سرتیز  CPUAمیانگین میزان  :3شکل 

 های بوشهردر اعماق مختلف در آب
 

 
انحراف ±)ی واحد تالش صیادی میگوی ببری ازابهمیانگین صید  :4شکل

 ی ساحلی استان بوشهرهاآبایستگاه تورکشی در  9معیار( در 
 

 

 
ببری سبز رابطه عمق آب با درصد صید میگو :5شکل  

 

 
 ببری سبز رابطه افزایش عمق با میانگین طول میگو :6شکل

 

 
میانگین طول میگوی سفید سرتیز در اعماق مختلف :7شکل   
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 توزیع فراوانی میگوی ببری سبز :8شکل

 

 
 پراکنش میگو ببری در استان بوشهر نقشه :9شکل 

 

 حثب

 های غیرهدف در ابزار صید یا صید ضمنی صید اتفاقی گونه       

شود. عنوان یک واقعه عادی در سطح صیادی جهانی محسوب میبه

ی هاگشتدست آمده از به اطالعات از استفاده ذخایر، ارزیابی مطالعات در

صیدهای تجاری از آمده از  دستبهتحقیقاتی نسبت به اطالعات 

 ؛Ehrich ،2002 و Alderstein) است برخوردار تریبیش اطمینان

Kotwicki   ،ترین واحد یعموم(. صید در واحد زمان 2011و همکاران

ترین تفاوت در تالش صیادی در بین محققین شیالتی است اما کم

تواند یمی، بردارنمونهسرعت متوسط شناورها و قدرت موتور در طول 

 Alderstein ی و ضریب صید شود )بردارنمونهاعث تغییر در مساحت ب

(. بنابراین ارزیابی و 2011و همکاران،  Kutwiki؛ Ehrich ،2002و 

ی مورد استفاده هاشاخصبرآورد شاخص میزان صید در واحد سطح از 

ریت ذخایر و تشخیص جمعیت آبزیان اصلی و مهم است که در مدی

(. Venema ،2003و  Sparre ؛Soldal ،1992 و Engasرود )ر میکابه

)صید در واحد سطح(  CPUAنشان داد که میزان  هادادهنتایج آنالیز 

 10تر از متر با دو عمق کم 10-20یدشده در عمق صمیگوهای ببری 

و با  (>05/0P) داری داشته استیمعنمتر اختالف  20-30متر و 

 10-20یحاً عمق ترجببری  که گونه میگوی توان گفتیمتوجه به آن 

( عمق مورد پسند میگوی 1390تحقیق کیاالوندی ) در پسند.یممتر را 

سو کند که با تحقیق حاضر هممتر بیان می 10-20ببری را در بازه 

 باشد. می
ی  ساحلی هاآب( در 1391) که توسط دلیری در تحقیق مشابهی       

ی هاگونهی پنائیده شامل استان بوشهر انجام شد ترکیب صید میگوها

 .M(، میگوی سفید سرتیز )P.semisulcatusمیگوی ببری سبز )

affinis،) راجمه ویمیگ (M. stebbingi،) کیویمیگ( دیP. stylifera) و 

شد که میگوی ببری سبز و یم( M. stridulans) زن ویولون میگوی

ز کل صید در ا %17/3و  %93/95ترتیب با میگوی سفید سرتیز به

که در تحقیق یدرحالی اول و دوم ترکیب صید میگو بودند، هارده

( مشاهده نشد و عالوه بر چهار M. stebbingiحاضر میگوی مهاجر )

چنین ( نیز مشاهده شد همT. granulosuگونه دیگر میگوی تراکی )

 7/6درصد و میگوی سفید سرتیز  74/92میزان میگوی ببری سبز 

صیادی  دلیل شرایط زمانی و باال بودن تالشبه احتماالًدرصد بود که 

زان کلی میانگین میطورباشد. بهبرای صید میگوی ببری، متفاوت می

CPUE  کیلوگرم  44/17±059/18میگوی ببری سبز در این تحقیق

 گردید. باال بودن میزان صید میگوی ببری صید  برآورددر ساعت 

 سو ر با مطالعات گذاشته همهای بوشهازای واحد تالش در آببه

 باشد.می

عنوان یک مشکل جدی در صید اتفاقی موجودات دریایی به       

؛ UNEP  ،1996؛Alverson ،1997باشد )مدیریت صیادی مطرح می

Jennings  وKaiser ،1998 ؛FAO ،1999.)  در این پژوهش که طی

، صورت پذیرفتفارس های استان بوشهر در خلیجآب بار تورکشی در 9

درصد  39/39درصد و میزان صید هدف  61/60ضمنی میزان صید

های کف دست آمد. میزان صیدضمنی و دورریز حاصل از ترالبه

ف های کبررسی شده در این تحقیق در مقایسه با صید حاصل از ترال

که  باشدقابل قبول می فارس و بوشهر نسبتاًمورد استفاده در خلیج

 یدصمتر میزان میلی 30مرحله تورکشی با چشمه  3ل دلیبه احتماالً

تر شده است. بررسی ترکیب صید در ضمنی در این تحقیق بیش

 30تا  15 دهد که حدوداًهای صنعتی نشان میتورهای ترال کشتی

هم مهای درصد ماهیان ریز و ماهیان گونه 70تا  65درصد صید میگو، 

درشت تشکیل  و نسبتاًدرصد را آبزیان درشت  20تا  15و  تجاری

توان گفت نسبت صیدضمنی به صید هدف که میگو دهد که میمی

 (.1395باشد )سپاهی و همکاران، می 1به  7باشد در ترال میگو می

بستگی در تحقیق حاضر آنالیز پراکنش طولی میگوی ببری هم      

داری بین اندازه میگو و عمق نشان داد که با گزارشات یمعنمثبت 

همکاران و  Bishop و  ،Parker (1970)(، 1391ری )دلی
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دلیل جلوگیری از بستگی شاید بهخوانی دارد. این هم( هم2008)

ی کم عمق از میگوهای جوان در برابر شکار هاآبشکار شدن باشد. 

 ،Pennکند )یممحافظت  تربزرگها و میگوهای یماهشدن توسط 

تر است ی کم عمق بیشهاآب(، زیرا تراکم گیاهان دریایی در 1981

آورند یمو محیط نوزادگاهی خوبی را برای میگوهای جوان تر فراهم 

(Tom 1984 ،و همکاران.) 

داری در توزیع طولی و درصد صید میگوی یهای معنتفاوت       

های بوشهر های مختلف در طول تحقیق در آبگاهببری در بین ایست

بودن تغذیه و نور کم در این  یینپادلیل به مشاهده شد که احتماالً

 خاطر تفاوت احیایهب چنین احتماالًتر حضور دارند و هماعماق کم

 سو ی دیگر همتباشد که با تحقیقافصلی بین گونه مورد نظر می

 (.Soldal ،1992و  Engas ؛Walsh، 1988 ؛Tonks، 2008باشد )می

 

 دانیقدر و تشکر

لنج صیادی  عوامل تمامی دانند ازالزم میبر خود  مقاله نویسندگان       

 دشنمی ها این تحقیق میسرکمک آن شک بدونکه بی منطقه بوشهر در

چنین از جناب آقای مهندس سپاهی که در طول تشکر کنند. هم

 .ندیاری نمودند کمال تشکر را دارانجام این پروژه همواره 
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