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 9313 آبانتاریخ پذیرش:            9313 مردادتاریخ دریافت: 
 

 چکیده

مورد بررسی قرار گرفت.  3131های حوزه جنوبی استان بوشهر در سال حجم توده زنده و پراکنش میگوی ببری سبز در آب

CPUE1  داری در میزان کیلوگرم بر ساعت محاسبه شد. تفاوت معنی 131/462کل میگوی ببری سبزCPUE  میگوی ببری سبز در

 در الیه عمقی CPUEترین میانگین های عمقی، بیش(. از نظر الیه<50/5Pهای عمقی مشاهده نشد )بین مناطق مختلف و الیه

ترین میانگین تا مطاف بیش خانرأسکیلوگرم بر ساعت مشاهده شد و از نظر مناطق مختلف، منطقه  34/35±43/1متر با  45-35

CPUE  داری نیز در میانگین خود اختصاص داد و اختالف معنیکیلوگرم بر ساعت به 10/30±88/1را باCPUE  بین مناطق و 

داری کیلوگرم بر مایل مربع برآورد شد. تفاوت معنی 3265کل میگوی ببری سبز  UACP2(. <50/5Pهای عمقی مشاهده نشد )الیه

(. توده زنده کل میگوی ببری سبز <50/5Pهای عمقی مشاهده نشد )میگوی ببری سبز در بین مناطق مختلف و الیه CPUAدر میزان 

تن و الیه عمقی  183تا انتهای مطاف با  خانرأسر منطقه ترین میزان توده زنده دتن تخمین زده شد. بیش 042در کل منطقه مطالعاتی 

 تن برآورد شد. 450متر با  15-45
 

  فارسمیگوی ببری سبز، استان بوشهر، توده زنده، خلیج کلمات کلیدی:

                                                           
  Catch Per Unit of Effort 1 )صید به ازای واحد تالش( 

  Catch Per Unit of Swept Area 2 )صید به ازای واحد سطح( 

 Mehranparsa85@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
فارس، پهنه آبی مهمی است که دارای تنوع باالیی از خلیج

زی زی، ماهیان کفهای مختلف آبزیان شامل ماهیان سطحگونه

باشد. عمق متوسط پوستانی مثل میگو و البستر میو سخت

پرتولید محسوب عنوان یک دریای متر است و به 63فارس خلیج

. (Reynolds ،3996؛ 6003و همکاران،  Valinassab)شود می

باشد که از فارس می میگو یکی از ذخایر مهم آبزیان در خلیج

خود اختصاص داده نظر اقتصادی سهم باالیی از برداشت را به

صورت تجاری در اواخر دهه فارس بهاست. صید میگو در خلیج

 Otterهای مجهز به تخته ترال )لمیالدی با معرفی ترا 3990

trawlهای به سبک مورد استفاده در خلیج چنین ترال( و هم

، Kristjonsson؛ 6002و همکاران،  Bishopمکزیک آغاز شد )

فارس برای های ایرانی خلیج(. صید تجاری میگو در آب3932

، Boeremaمیالدی شروع شد ) 3930اولین بار در اوایل دهه 

های استان این دوره، صید میگو تنها محدود به آب(. طی 3939

بوشهر بود و تنها گونه صید شده نیز میگوی ببری سبز 

(Penaeus semisulcatus بود. از سال )به بعد، صید به  3996

روش ترال تنها محدود به فصل صید میگو است و صید میگو در 

 پنائیده خانواده میگوهای است. ممنوع سال از دیگر فصول

(Penaeidاز ) طور شود و بههای میگو محسوب میترین گونهمهم

گرمسیری جهان پراکنده وسیعی در نواحی گرمسیری و نیمه

خصوص در منطقه جنوب شرق آسیا، شده است. این میگوها به

فارس و دریای عمان فراوان هند، خلیج مکزیک، استرالیا و خلیج

، Bianchi و Fischer ؛6002 همکاران، و Niamaimandi) باشندمی

 ,Penaeus semisulcatus De Haan(. میگوی ببری سبز )3921

و  Bishopفارس است )ترین گونه میگو در خلیج( مهم3221

میگوی ببری سبز در  (.Van Zalinge ،3921؛ 6002همکاران، 

کند و نوزادان نیز دوره جوانی در بسترهای گیاهی زیست می

؛ 3622نیکو و همکاران، دهند )میاین مناطق را ترجیح 

Sumito در گذشته مطالعاتی بر روی 3993همکاران،  و .)

پراکنش و توده زنده میگوی ببری سبز انجام شده است. مرادی 

ازای واحد تالش ( وضعیت ذخیره و صید به3693و همکاران )

های استان بوشهر مورد بررسی قرار میگوی ببری سبز را در آب

( به بررسی میزان صید به ازای 6036و همکاران ) Daliriدادند. 

های استان واحد تالش و توده زنده میگوی ببری سبز در آب

ازای واحد ( صید به3696بوشهر پرداختند. دلیری و همکاران )

های استان بوشهر را مورد سطح میگوی ببری سبز در آب

( به 6001و همکاران ) Fatih Canچنین مطالعه قرار دادند. هم

ازای واحد تالش میگوی ببری سبز در بررسی میزان صید به

در کشور ترکیه پرداختند. به لحاظ اهمیت  Iskenderunخلیج 

عنوان یک گونه مهم، مطالعه حاضر با هدف میگوی ببری سبز به

ازای ازای واحد تالش، صید بهآگاهی از نحوه پراکنش، صید به

های حوزه د حجم توده زنده آن در آبواحد سطح و برآور

 اجرا درآمد.جنوبی استان بوشهر به

 

 هاشمواد و رو

های حوزه جنوبی در آب و 3696 سال این مطالعه در تیرماه       

، موقعیت جغرافیایی منطقه 3استان بوشهر انجام شد. شکل 

 دهد.های تورکشی شده را نشان میمورد مطالعه و ایستگاه

 

 
 های استان بوشهرموقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در حوزه جنوبی آب :1شکل 
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 99/66که شناوری فلزی با طول کل  3از شناور طبس        

متر و قدرت موتور  30/6متر، آبخور  10/2متر، عرض میانی 

906 HP مجهز به دستگاه موقعیت یاب جهانی  که(GPS)  و

 62برداری در برداری استفاده شد. نمونهبرای نمونه بوداکوساندر 

صید ایستگاه توسط یک تور ترال کفی دو بازویی مخصوص 

  (.6میگو انجام شد )شکل 

 

 
 : نمایی از وضعیت تور ترال کفی مورد استفاده در مطالعه حاضر2شکل

 

تورکشی در مدت روز و اوایل شب انجام شد. مدت زمان        

گره  9/6-6ساعت و سرعت تورکشی  3تورکشی در هر ایستگاه 

دریایی بود. در هر مرحله تورکشی، اطالعاتی مثل عمق آب، 

موقعیت جغرافیایی و سرعت تورکشی ثبت شد. در پایان 

های صید شده بر روی تورکشی در هر ایستگاه، تور حاوی گونه

عرشه شناور تخلیه و میگوهای صید شده جدا و درون سبدهایی 

مساحت مناطق و . (3629نسب و همکاران، ولیتوزین شدند )

 آورده شده است. 3های عمقی مورد بررسی در جدول الیه

 

 مربع(های عمقی در منطقه مورد بررسی )مایل : مساحت مناطق و الیه 1جدول

متر 60-60الیه عمقی  متر 30-60الیه عمقی  متر 30تر از الیه عمقی کم   کل اشکوب 

 9/626 3/366 1/333 9/316 بوشهر تا رستمی

 3/626 3/90 303 23 خانرأستا  یرستم

 6/322 699 1/633 9/633 تا انتهای مطاف خانرأس

 2/3616 6/139 2/162 2/169 کل منطقه مطالعاتی

     

ازای واحد تالش در هر ایستگاه با استفاده از میزان صید به       

 (:Gulland ،3926فرمول زیر محاسبه شد )

CPUE =
Cw

h
 

ازای واحد تالش )کیلوگرم بر صید به CPUE:در این رابطه، 

: hکشی )کیلوگرم( و : میزان صید در هر نوبت ترالCwساعت(، 

 کشی در هر ایستگاه )ساعت( است. مدت زمان ترال

ازای واحد سطح و توده از روابط زیر برای محاسبه صید به       

 :(Venema ،3996و  Sparreزنده استفاده شد )

CPUA =
Cw

a
 

ازای واحد سطح )کیلوگرم بر : صید بهCPUAدر این رابطه، 

: وزن کل گونه صید شده در ایستگاه Cwمایل مربع دریایی(، 

: مساحت جاروب شده در هر ایستگاه )مایل a)کیلوگرم( و 

در هر ایستگاه از رابطه  (a)مربع( است. مساحت جاروب شده 

 شد: محاسبهزیر 
a = d × h × x2 

: طول h: مسافت طی شده )مایل دریایی(، dدر این رابطه، 

: ضریب گستردگی تور ترال است 2xطناب فوقانی تور )متر( و 

دلیل . به(Venema ،3996و  Sparre)در نظر گرفته شد  2/0که 

که تور ترال مورد استفاده در این تحقیق ترال جفتی بود، این

 ضرب شد.  6در عدد  hپارامتر 

کشی از طریق ( برای هر نوبت ترالDمسافت طی شده )       

 رابطه زیر محاسبه شد:
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: عرض جغرافیایی نقطه شروع تورکشی )بر 3Latدر این رابطه، 

: عرض جغرافیایی نقطه پایان تورکشی )بر 6Latحسب درجه(، 

: طول جغرافیایی نقطه شروع تورکشی )بر 3Lonحسب درجه(، 

: طول جغرافیایی نقطه پایان تورکشی )بر 6Lonحسب درجه(، 

  .(Venema ،3996و  Sparre)حسب درجه( است 

B =
CPUA × A

X1
 

B ،)توده زنده کل در منطقه پراکنش )تن :CPUA صید به :

ازای واحد سطح در منطقه تورکشی شده )کیلوگرم بر مایل 

: 1x: مساحت کل منطقه )مایل مربع دریایی( و Aمربع دریایی(، 

ای دلیل تنوع گونهکه در مناطق حاره و نیمه حاره به صید ضریب

شود در نظر گرفته می 9/0زی، این ضریب باالی ماهیان کف

(Sparre  وVenema ،3996) . 

 One)ایاز آزمون کولموگروف اسمیرنوف یک نمونه       

sample Kolmogrov-Smirnov)   برای بررسی نرمال بودن

ها از طریق ها، دادهدلیل نرمال نبودن دادهها استفاده شد. بهداده

 نرمال شدند. جهت مقایسه میزان صید به (Log X+1)رابطه 

های ازای واحد سطح در مناطق و الیهازای واحد تالش و صید به

طرفه استفاده شد. عمقی مختلف از آزمون آنالیز واریانس یک

ازای واحد تالش در ها )میانگین صید بهجهت مقایسه میانگین

ه شد. های عمقی مختلف( از آزمون دانکن استفادمناطق و الیه

 63SPSSو  Microsoft Excellافزار ها از نرمبرای تحلیل داده

میگوی ببری سبز از طریق  استفاده شد. نحوه توزیع و پراکنش

 Arc GISافزار و با استفاده از نرم (Interpolation) یابیدرون روش

 .(McDonnel ،3992و  Burrough)ترسیم شد 

 

  نتایج

تالش میگوی ببری سبز در نواحی و ازای واحد صید به       

آورده شده است. میزان  6های عمقی مختلف در جدول الیه

CPUE  636/631کل میگوی ببری سبز در منطقه مطالعاتی 

دست آمده از دست آمد. با بررسی نتایج بهکیلوگرم بر ساعت به

  CPUEترین میزان میگوی ببری سبز، بیش CPUEبررسی 

کیلوگرم بر  393/339تا مطاف با  خانأسرترتیب در منطقه به

برآورد  CPUEدرصد  36دست آمد که این منطقه ساعت به

با  خانرأسخود اختصاص داد. منطقه رستمی تا شده را به

درصد( و بوشهر تا رستمی با  69کیلوگرم بر ساعت ) 061/33

برآورد شده  CPUEدرصد(،  36کیلوگرم بر ساعت ) 092/66

خود اختصاص دادند. در بررسی سبز را به برای میگوی ببری

متر  30-60های مختلف، الیه عمقی از نظر عمق CPUEمیزان 

 CPUEترین میزان درصد( بیش 62) ساعت کیلوگرم بر 66/92با 

 30تر از در الیه عمقی کم CPUEخود اختصاص داد. میزان را به

 69)کیلوگرم بر ساعت  33/23ترتیب متر نیز به 60-60متر و 

دست آمد. درصد( به 61کیلوگرم بر ساعت ) 663/29درصد( و 

میگوی ببری سبز در مناطق  CPUEداری در میزان تفاوت معنی

 (.<09/0Pهای عمقی مشاهده نشد )و الیه

 

 های عمقیمیگوی ببری سبز در هر ناحیه و الیه (کیلوگرم بر ساعت)ازای واحد تالش : صید به2جدول

 
خطای ±میانگین  های عمقی )متر(الیه 

  60-60  30-60  30تر از کم استاندارد

 93/9±69/6 32/0 1 36 بوشهر 

 066/3±93/0 62/0 39/0 09/6 هلیله )بوشهر تا رستمی( 3ناحیه 

 119/1±23/6 13/0 6 222/9 باشی 

 369/3±39/6 6/6 390/6 162/36 رستمی 

 929/3±99/1 3/6 169/33 2/0 کالت (خانرأس)رستمی تا  6ناحیه  

 6/9±26/6 033/31 9/33 99/3 رود مند 

 202/33±63/2 69/1 692/69 231/33 راس خان 

 69/61±33/9 9/61 69/60 6/32 نخیلو تا مطاف( خانرأس) 6ناحیه 

 9/36±69/2 60 30 26/3 مطاف 

      

های عمقی میگوی ببری سبز در الیه CPUEمیانگین        

های ( محاسبه شد. از نظر الیه1)شکل مناطق مختلف ( و6)شکل

متر با  30-60در الیه عمقی  CPUEترین میانگین عمقی، بیش

بر ساعت مشاهده شد. میانگین  کیلوگرم 63/6±96/30
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CPUE ترتیب متر به 60-60متر و  30تر از در  الیه عمقی کم

دست آمد. از کیلوگرم بر ساعت به 96/3±26/6و 66/6±93/2

ترین تا مطاف بیش خانرأسنظر مناطق مختلف، منطقه 

خود اختصاص داد و به 69/39±22/6را با  CPUEمیانگین 

و بوشهر تا رستمی  66/2±36/6با  خانرأسمناطق رستمی تا 

 کیلوگرم بر ساعت در رده بعدی قرار داشتند. 32/6±11/3با 

میگوی ببری سبز در مناطق  CPUEداری در میزان تفاوت معنی

 (.<09/0Pهای عمقی مشاهده نشد )و الیه

 

 
 های عمقی مختلفمیگوی ببری سبز در الیه )کیلوگرم بر ساعت( : میانگین صید به ازای واحد تالش3شکل 

 

 
 میگوی ببری سبز در مناطق مختلف  )کیلوگرم بر ساعت(: میانگین صید به ازای واحد تالش 4شکل 

 

میگوی ببری سبز در هر  ازای واحد سطحمیزان صید به       

کل  CPUA(. 6ناحیه و هر الیه عمقی محاسبه شد )جدول 

کیلوگرم بر  3130میگوی ببری سبز در کل منطقه مطالعاتی 

 CPUAترین مربع برآورد شد. از نظر مناطق مختلف، بیشمایل

کیلوگرم بر مایل  262تا انتهای مطاف با  خانرأسدر منطقه 

در منطقه بوشهر تا رستمی با  CPUAترین میزان مربع و کم

های عمقی، دست آمد. از نظر الیهکیلوگرم بر مایل مربع به 392

 920متر با  30-60در الیه عمقی  CPUAترین میزان بیش

در الیه عمقی  CPUAترین میزان کیلوگرم بر مایل مربع و کم

دست آمد کیلوگرم بر مایل مربع به 102متر با  30تر از کم

(09/0P>)نحوه توزیع و پراکنش میگوی ببری سبز را 9ل . شک ،

 دهد.های حوزه جنوبی استان بوشهر نشان میدر آب
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 های عمقیدر هر ناحیه و الیه میگوی ببری سبز (کیلوگرم بر مایل مربع)ازای واحد سطح : صید به3جدول

متر 60-60الیه عمقی  متر 30-60الیه عمقی  متر 30تر از الیه عمقی کم   کل اشکوب 

 392 2 13 312 بوشهر تا رستمی

 163 300 661 306 خانرأستا  یرستم

 262 631 639 392 تا انتهای مطاف خانرأس

 3130 126 920 102 کل منطقه
     

 
 های حوزه جنوبی استان بوشهر: نحوه پراکنش میگوی ببری سبز در آب5شکل

میزان توده زنده برآورد شده برای میگوی ببری سبز در        

نشان داده شده است. توده زنده  1منطقه مطالعاتی در جدول 

تن تخمین  961کل میگوی ببری سبز در کل منطقه مطالعاتی 

 تا مطاف خانرأسمیزان توده زنده در منطقه  ترینشد. بیش زده

ترین میزان توده زنده در منطقه تن تخمین زده شد. کم 629با 

های عمقی، تن برآورد شد. از نظر الیه 96بوشهر تا رستمی با 

ترین میزان توده زنده را تن بیش 609متر با  60-60الیه عمقی 

 30تر از خود اختصاص داد. میزان توده زنده در الیه عمقی کمبه

 تن برآورد شد. 396و  363ترتیب متر به 30-60متر و الیه 

 

 : میزان توده زنده )تن( تخمین زده شده میگوی ببری سبز در منطقه مورد بررسی4جدول
متر 60-60الیه عمقی  متر 30-60الیه عمقی  متر 30تر از الیه عمقی کم   کل اشکوب 

 96 6 9 16 بوشهر تا رستمی

 26 32 12 33 خانرأستا  یرستم

 629 329 363 32 تا انتهای مطاف خانرأس

 961 609 396 363 کل منطقه مطالعاتی

     

درصد میزان توده زنده میگوی ببری سبز در مناطق        

تا  خانرأسنشان داده شده است. منطقه  3 مختلف در شکل

ترین میزان توده زنده میگوی ببری درصد، بیش 21مطاف با 

 30خود اختصاص داد. منطقه بوشهر تا رستمی با سبز را به

درصد، توده زنده  33با  خانرأسدرصد و منطقه رستمی تا 

، درصد 2خود اختصاص دادند. شکل میگوی ببری سبز را به

دهد. با توجه به های عمقی نشان میتوده زنده را بر اساس الیه

ترتیب مربوط به الیه ترین میزان توده زنده بهاین شکل، بیش

 62متر با  30-60درصد، الیه عمقی  69متر با  60-60عمقی 

 درصد بود. 61متر با  30تر از درصد والیه عمقی کم
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سبز به تفکیک مناطق : درصد میزان توده زنده میگوی ببری 6شکل 

 مختلف

 : درصد میزان توده زنده میگوی ببری سبز به تفکیک7شکل 

 های عمقی مختلفالیه 

  

 بحث       
در این مطالعه، وضعیت ذخیره میگوی ببری سبز از نظر        

زنده و ازای واحد سطح، توده ازای واحد تالش، صید بهصید به

سبز مورد بررسی قرار گرفت. برطبق  نحوه پراکنش میگوی ببری

کارگیری روش مساحت (، به3993) Pereyraو  Alaversonنظر 

 الگوی تعیین نظیر اهدافی به یابیدست جهت شده جاروب

جانوری، تعیین مقادیر تراکم نسبی در زمان  جغرافیای پراکندگی

چنین در صورت امکان هم و حجم )مکان( و مقایسه با یکدیگر و

 حجمی ماهیان تجاری و مهم است. برآورد تقریبی از اندازه

منطقه مطالعاتی  کل سبز در ببری کل میگوی CPUE میزان       

 CPUEمیزان  ترینبیش آمد. دستبرساعت به کیلوگرم 636/631

های عمقی دست آمد. از نظر الیهتا مطاف به خانرأسمنطقه  در

خود را به CPUEترین میزان متر بیش 30-60عمقی  نیز، الیه

نیز همین روند مشاهده  CPUEاختصاص داد. از نظر میانگین 

ترین متر بیش 30-60 عمقی و الیه مطاف تا خانرأس منطقه و شد

مرادی و همکاران  خود اختصاص دادند.را به CPUEمیانگین 

 3626های سبز طی سال ببری ذخیره میگوی با بررسی (،3693)

ترین های استان بوشهر، اظهار داشتند که بیشدر آب 3629تا 

میزان صید بر واحد تالش صیادی مربوط به مناطق بوشهر تا 

تا مطاف بوده است که  خانرأسخصوص منطقه مطاف و به

و همکاران  Fatih Can مشابه با نتایج تحقیق حاضر است.

میگوی ببری سبز  ازای واحد تالش(، با بررسی صید به6001)

متر درخلیج  60تر از متر و بیش 60تر از در دو الیه عمقی کم

Iskenderun ازای در ترکیه به این نتیجه رسیدند که صید به

تر متر بیش 60واحد تالش میگوی ببری سبز در اعماق باالتر از 

ازای واحد ( میانگبن صید به6036و همکاران ) Daliriاست. 

 9/361های استان بوشهر را سبز در آب تالش میگوی ببری

 کیلوگرم بر ساعت برآورد کردند. 

ترین نتایج مطالعات متعدد نشان داده است که بیش       

های استان بوشهر و عمدتاً در پراکنش میگوی ببری سبز در آب

 باشدمی مطاف و تنگستان بحرکان، منطقه هایصیدگاه

ترین پراکنش میگوهای چنین بیش(. هم3626، نیامیمندی)

جوان در حد فاصل رود مند و بوشهر گزارش شده است 

 ببری سبز در خلیج پراکنش عمده میگوی(. 3626 ،خورشیدیان)

های فارس مربوط به استان بوشهر است ولی در دیگر استان

شود. تر در ترکیب صید مشاهده میجنوبی نیز به میزان کم

میزان صید میگوی ببری سبز را (، 3629نسب و همکاران )ولی

های استان درصد از کل انواع میگوهای صید شده در آب 2

(، اظهار داشتند 3622هرمزگان اعالم نمودند. نیکو و همکاران )

درصد از ترکیب صید میگوهای  39/3که میگوی ببری سبز 

و  Bishopدهد. پنائیده را در خوریات ماهشهر تشکیل می

 9/20ار داشتند که میگوی ببری سبز (، اظه6002همکاران )

های کشور درصد از میزان صید و توده زنده میگوها در آب

(، میزان 3621زرشناس و قاسمی )دهد. کویت را تشکیل می

میگوی ببری سبز در ترکیب صید میگوها در منطقه سیریک و 

های میگو درصد از کل گونه 9/60و  60ترتیب جاسک را به

ای که توسط نیامیمندی و دند. در مطالعهصید شده گزارش کر

بر روی مناطق نوزادگاهی میگوی ببری سبز  (3623)کیابی 

ترین مناطق تجمع نوزادان و انجام شد، اظهار داشتند که بیش
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میگوهای جوان در ناحیه جنوب شرقی بوشهر )منطقه مطاف( و 

 چنین اظهار داشتند کهها همناحیه میانی )هلیله( دیده شد. آن

ها و های گیاهی )جلبکتر در میان پوششمیگوهای جوان بیش

متر مشاهده  30متر تا  3تر از های دریایی( و در اعماق کمعلف

 شدند.

و توده زنده  (CPUA)ازای واحد سطح پارامترهای صید به       

باشند که در مدیریت ذخایر و بررسی جمعیت می هاییشاخص از

. (Venema ،3996و  Sparre)گیرند مورد استفاده قرار می آبزیان

CPUA 3130ببری سبز در کل منطقه مطالعاتی کل میگوی 

ترین بیش مختلف، نظر مناطق شد. از مربع برآورد کیلوگرم برمایل

CPUA  ترین میزان تا مطاف و کم خانرأسدر منطقهCPUA 

متعدد  فاکتورهای دست آمد.در منطقه بوشهر تا رستمی به

زیستی و غیرزیستی مانند وجود شکار یا شکارچی، دما، شوری 

های مختلف آبزیان و نوع بستر بر روی عمق ترجیحی گونه

های از نظر الیه (.Wade، 3996 و Swain) تاًثیرگذار است

متر و  30-60در الیه عمقی  CPUAترین میزان عمقی، بیش

دست متر به 30 تر ازدر الیه عمقی کم CPUAترین میزان کم

ترین میزان اظهار داشتند که بیش (3696) همکاران و دلیری آمد.

 30-60ازای واحد سطح میگوی ببری سبز در اعماق صید به

و  Petrakisمتر است که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. 

بین  CPUA(، اظهار داشتند که تغییرات میزان 6003همکاران )

تواند بیانگر وجود نوعی توزیع می های کم عمق تا عمیقآب

 افقی در یک گونه باشد.

در این مطالعه، توده زنده کل میگوی ببری سبز در کل        

ترین میزان تن تخمین زده شد. بیش 961منطقه مطالعاتی 

تا مطاف تخمین زده شد. از نظر  خانرأستوده زنده در منطقه 

ترین میزان توده زنده بیش متر 60-60 عمقی الیه عمقی، هایالیه

ترین (، بیش6036و همکاران ) Daliriخود اختصاص داد. را به

 خانرأستوده زنده میگوی ببری سبز را در محدوده رستمی تا 

متر مشاهده کردند که متفاوت با نتایج  30-60و در اعماق 

تحقیق حاضر است. نکته مهم در بحث برآورد توده زنده در یک 

طورکه اشاره منطقه، سطح تحت پوشش آن منطقه است. همان

ترین میزان توده زنده میگوی ببری سبز در منطقه شد بیش

ترین ه بیشتا انتهای مطاف برآورد شد که این منطق خانرأس

مایل مربع در بین سه منطقه  6/322سطح تحت پوشش را با 

  CPUEکه میزان متر با وجود این 60-60داشت. الیه عمقی 

تر از دو الیه عمقی دیگر بود، ولی به دست آمده برای آن کمبه

تر از تر آن میزان توده زنده برآورد شده بیشدلیل مساحت بیش

  دو الیه عمقی دیگر بود.

آوری میگوی ببری سبز را در روند صید و ساحل 2شکل        

سالنامه آماری سازمان دهد )ساله نشان می 30 یک پروسه زمانی

 30آوری میگو در این دوره (. میزان ساحل3690، شیالت ایران

 6392تن و میانگین صید در حدود  6366تا  3929ساله بین 

صید نزولی و در برخی از ها روند تن بوده است. در برخی از سال

ها افزایش در میزان صید مشاهده شده است که البته این سال

های قبل بوده است، ولی در کل افزایش صید نسبت به سال

 روند صید در این ده سال نزولی بوده است.

 

 
 (3690)سالنامه آماری شیالت،  بوشهرهای استان : روند صید ده ساله میگو در آب7شکل 
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ها در طی روز انجام شد و هیچ در این مطالعه، بررسی       

ها در طی شب انجام نشد. تخمین میزان صید کدام از تورریزی

هایی که فقط در طول روز و توده زنده آبزیان از طریق بررسی

صورت مشخصی مستقل از صید تجاری است بهشود و انجام می

(. 6002و همکاران،  Bishopتر از میزان صید تجاری است )کم

بر روی بازدهی  (،6002و همکاران ) Bishopدر تحقیقی که 

های کویت انجام صید روزانه و شبانه میگوی ببری سبز در آب

 داری در میزان صیدبه این نتیجه رسیدند که تفاوت معنی ندداد

که میزان طوریمیگوی ببری سبز طی شب و روز وجود دارد، به

تر از روز درصد بیش 33صید میگوی ببری سبز در طی شب 

تر از وضعیت بود. بنابراین الزم است که جهت ارزیابی دقیق

روز ها در طی کل شبانهخصوص ذخایر میگو، بررسیذخایر به

 انجام شود.

های دریایی با توجه بود که گونهدر گذشته تصور بر این        

رسد که منقرض نظر میوسیع، دور از ذهن به پراکنش ازدیاد و به

اند که بسیاری بندی رسیدهشوند، اما اکنون همگی به این جمع

ها یا پراکندگی محدود دارند و یا در خطر انقراض از گونه

و همکاران،  Carlton؛ 6006همکاران،  و Dulvyهستند )

ی ذخایر جهت ماهیگیری جهت پایش هرساله بدین (.3999

های گونه مورد در ذخایر ضروری است. بحث پایش مسئوالنه امری

تری برخوردار است و مثل میگو از اهمیت بیش ،کوتاه عمر

ها نقش مهمی در آگاهی از وضعیت ذخایر و نحوه پراکندگی آن

 دارد. هابرداری صحیح از ذخایر آنتدوین واجرای نحوه بهره
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