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 Introduction: The aim of this study was to investigate the trend of catch changes, diversity 

indices (Margalef, Pilo, Shannon-Wiener) of pelagic and demersal fish in Bushehr province 

during the years 2004 to 2016.  

Materials & Methods: In this research, about 50 species including benthic, fine loss level and 

the level of large losses was collected from the docks of Bushehr city. The catching trend of these 

species in this ten-year period was analyzed using Pearson Test, time series and analysis of 

variance. 

Result: The results of Pearson correlation test showed that there is no significant relationship 

between catch volume and reserves, but there is a significant relationship between time and catch. 

After confirming the Pearson test and confirming the negative relationship between time and 

catch, the results of analysis of variance showed that there is no linear relationship between time 

and catch and the chart is broken. The results showed that the catch of benthic and pelagic species 

increased in Bushehr province during the years 2004 to 2008 and since then this trend has been 

accompanied by decreasing fluctuations, which was mainly due to reduced fishing effort on the 

stocks of this species. The results also showed that the total catch of fish in Bushehr province 

has increased from 35,299 tons in 2004 with a growth of approximately 65% to 50,100 tons in 

2016. 

Conclusion: The study of CPUA index showed a decrease in the abundance of species of great 

economic importance in recent years. 
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تا  1383های های تنوع ماهیان پالژیک و دمرسال در استان بوشهر طی سالتحقیق حاضر با هدف بررسی روند تغییرات صید، شاخص :مقدمه

 .صورت گرفت 1395

آوری جمعهای شهرستان بوشهر، زیان درشت از اسکلهزیان ریز و سطحزیان، سطحگونه شامل کف 50در این تحقیق حدود  ها:مواد و روش

 .کمک آزمون پیرسون، سری زمانی و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتها در این دوره ده ساله بهشد. روند صید این گونه

داری بین زمان و داری بین حجم صید و میزان ذخایر وجود ندارد اما رابطه معنینتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معنی نتایج:

رابطه منفی بین زمان و صید در ادامه نتیجه آزمون تجزیه واریانس نشان داد رابطه  دییتأآزمون پیرسون و  دییتأمیزان صید وجود دارد. پس از 

 85تا  81های پالژیک طی سالو  کفزی هایمیزان صید گونهبین زمان و میزان صید وجود ندارد و نمودار شکسته است. نتایج نشان داد  خطی

دلیل کاهش تالش صیادی روی هروند افزایشی در استان بوشهر داشته و از آن به بعد این روند با نوساناتی رو به کاهش همراه بوده که عمدتاً ب

درصدی  65 باًیتقربا رشد  1383تن در سال  35299چنین نتایج نشان داد صید کل آبزیان در استان بوشهر از . هماین گونه بوده است ذخایر

   رسیده است. 1394تن در سال  50100به 

 .نشان دادهای اخیر های با اهمیت اقتصادی زیاد را در سال، کاهش فراوانی گونهCPUAبررسی شاخص  :گیری و بحثنتیجه
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 مقدمه

ی مشخص هاگروه ذخایر علمی با هدف ارزیابی یهایبررسانجام        

تصویری واقعی و روشن از وضعیت ذخایر در محدوده  تواندیمآبزی 

برداری از ذخایر کفزی در صیدگاهی مشخص را میسر سازد. بهره

ایرانی دریای عمان عالوه بر ناوگان صید صنعتی ترال توسط  یهاآب

شود. ناوگان صید خرد یعنی لنج و قایق و روش گوشگیر نیز انجام می

ترالر در صیدگاه دریای  یهایشتک به بعد فعالیت 1372های طی سال

تمرکز یافته است  خط مبداء ساحل مایلی 8خارج از محدوده  عمان در

گونه فعالیت صید ترال برای برداشت ماهی و در خلیج فارس هیچ

 یهاآباین حضور مداوم در  رسدیمنظر انجام نشده است لذا به
زی کف ذخایر از برداریدریای عمان باعث فشار صیادی و افزایش بهره

زی اقتصادی کف یهاگونه که برخی ازطوریبه است شده منطقه در این

ی انجام شده هایسنجبا کاهش میزان صید و کاهش اندازه در زیست

زی گروه آبزیان کف (.1392 ،همراه هستند )سازمان شیالت ایران

خلیج فارس و دریای  یهاآبنسبت قابل توجهی از حجم صید را در 

که بخشی از آن توسط ناوگان صید  دهندیمعمان به خود اختصاص 

بینی بهترین شرایط برای صید پیش. شودیمصنعتی ترال برداشت 

براساس آمار و اطالعات  زیزی و سطحو برداشت گروه آبزیان کف

سازی مناسب ساله اخیر با استفاده از مدل 10تاریخی دوره زمانی 

بینی برداشت شده است که تصویر وضعیت روشنی از پیشانجام 

برداری موجود و ارتباط آن با پارامترهای متناسب با آهنگ بهره

ریزی مدیریت در برنامه تواندیم حاصله دهد، لذا نتایجیمارائه  محیطی

ی مدیریتی هابرنامهصید ناوگان صید صنعتی ترال ماهی و در تدوین 

بهبود ذخایر تحت فشار مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از انواع 

بینی پیش در یافتهتعمیم خطی و غیرخطی تجمعی رگرسیون یهامدل

سازی روند تغییرات توده ذخایر آبزیان در مناطق مختلف دنیا و شبیه

 چنین اساساً(. 1389)عباسپورنادری،  داده است نتایج منطقی را نشان

سری زمانی حرکات نوسانی در یک -ایهای آماری تغییرات دورهمدل

 نمایند.یمبیش از یک سال متناسب با شرایط محیطی را پیش بینی 

طور غالب در دو دریای عمان در مقیاس اقتصادی به صید آبزیان

زیان . سطحشودیزیان انجام مزیان درشت و کفگروه اصلی سطح

ماهیان را شامل ی مختلف خانواده تونهاگونهطور عمده درشت به

ی مختلف هاگونهزیان هم دامنه بزرگ و متنوعی از و اما کف شوندیم

که نقش قابل توجهی در  دهدیمتجاری و صادراتی آبزیان را پوشش 

استان بوشهر با  .دینمایمنشین ایفا اقتصاد و معیشت مردم ساحل

های خلیج همسایگی را با آب نیتریکیلومتر مرز آبی، طوالن 625

با دارا بودن  و استان بوشهر اکوسیستم خلیج فارس فارس دارد.

ها و اکولوژیک یکی از نادرترین اکوسیستم هیدروگرافیک خاص شرایط

عوامل باال بودن تنوع زیستی در  نیترمهم .(Kotwicki ،2011) است

هرمز به  از طریق تنگهخلیج فارس باز بودن و ارتباط  این ناحیه

ها وارد راحتی گونهگردد بههای آزاد اقیانوسی است که سبب میآب

، باعث ستون آب بندی حرارتیکم و عدم الیه عمق چنینهمآن شوند. 

فر جهانی)باشند  داشتهوجود  زیانکف آن یهاقسمت تمامی در که شده

استان دلیل عمده کاهش صید در اکثر مناطق  (.1388و همکاران، 

از تحقیقات انجام شده در از حد عنوان شده است.  بیشصید  بوشهر

نسب و همکاران ولیتوان به مطالعه بینی میزان صید میزمینه پیش

زیان خلیج فارس و دریای عمان تعیین میزان توده زنده کف، (1390)

چرخه مطالعه  (1390) تقوی و همکاران ،شده روش مساحت جاروببه

های خلیج فارس و دریای عمان بزرگ در آب زندگی یال اسبی سر

( 1391) خورشیدیان و همکاران ،(GSI) با بررسی شاخص گنادی

روش فارس و دریای عمان به زیان خلیجبرآورد میزان توده زنده کف

 اکولوژی تغذیه (2011) و همکاران Yunrong ،مساحت جاروب شده

را در خلیج  trachu  Lepturusو Trichumus margaritesماهیان 

اکولوژی تغذیه غالب ماهیان سنگسر  (2012) همکاران و Cui ،بیبو

با توجه به گستردگی کار و وسعت اشاره داشت.  در دریای بیرینگ

ه ای بسیار زیاد در صید ترال کف بمنطقه مورد بررسی و تنوع گونه

تحت مدیریت  ایبرنامه 1381دریای عمان از سال  یهاویژه در آب

 خلیج زیکفن ذخایر آبزیا طریق موسسه تحقیقات شیالت،از واحد 

 ،همکاران نسب وی)ولقرار دادند  ارزیابی مورد را عمان دریای و فارس

ی هاشاخصتعیین  هدف با را ایمطالعه (1389) نادریعباسپور (.1390

در  هاآنی عمقی و تغییرات هاهیالای و پراکنش بر حسب تنوع گونه

که در نتایج تحقیق  مورد اجرا در آورددریای عمان به یهاآبمحدوده 

است و  مؤثربیان نمود عمق بر تنوع ماهیان با دور شدن از ساحل 

 مؤثرچنین عمق بر الگوی پراکنش ماهیان با دور شدن از ساحل هم

بینی صید ماهی کمک زیادی برای پیش کهبا توجه به این است.

چنین در افزایش صید هم های آن وهزینه در زمان صید و جوییصرفه

افزایش  یوری صید را تا حد زیادبهره هابینیپیشاین خواهد داشت. 

میزان در این پژوهش به بررسی  ،ماهی که با توجه به اهمیت صید داده

برداری ماهیان الگوی بهره های تنوع و ارائهتغییرات صید، شاخص

 1383-95های طی دوره سال پالژیک و دمرسال استان بوشهر

 پرداخته شد.

 

 ها و روشمواد 
های دست آمده از اسکلهکمک اطالعات صید بهدر این بررسی به       

روند تغییرات صید  1395الی  1383صیادی استان بوشهر از سال 

های استان بوشهر با محاسبه نسبت افزایش صید طی این در آب

دوران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس طرح 

میزان صید ساالنه  1383آوری آمار و اطالعات صید از سال جمع
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زی در سطح زی وهای مختلف ماهیان کفگونه از گروه 50حدود 

روش ها هم بهت شده است. که روند صید این گونههای استان ثبآب

𝑐𝑡+1−𝑐𝑡 نسبت رشد هم براساس متوسط معادله خطی و

𝑐𝑡
طی این دوره  

برداری برای تخمین پتانسیل بهره .تحلیل قرار گرفت مورد تجزیه و

رشد متوسط صید و معادله خطی استفاده  ،برای سال آتی از دو روش

، فرمول زیر مورد استفاده قرار یدشد. که در روش رشد متوسط ص

𝑃1                                                      گرفت: = 𝑃0(1+∝) 

: میزان محصول 1P ،: میزان محصول در سال اولیه0Pدر این فرمول 

: ،در سال بعد های بعد از طریق و برای سال نرخ رشد متوسط ∝

𝑃𝑛                                 :شدفرمول زیر محاسبه  = 𝑃0(1+∝)𝑛 

باشد. از مزایای این روش در نظر سال مورد نظر می nفرمول این در 

سال  گذار بودن هرریهای متوالی و تأثنرخ رشد ثابت برای سال گرفتن

 باشد.های بعدی میبرای سال

yدر روش معادله خطی  = a + bx  که استy مقدار محصول در :

 ،مده از معادله(آدست : عرض از مبدأ )عدد ثابت بهa ،بعدسال 

Xیا عامل بینی میزان صید در آن سال( : )سال مورد نظر برای پیش ،

نظر از  تعداد سال مورد عبارت دیگریا بهو مقدار محصول  گذار درتاثیر

 است. از معادله منحنی حاصل مقدار شیب b: و محاسبه مبدأ برای سال

های مهم یکی از شاخص :ایهای تنوع گونهمحاسبه شاخص       

 شودیمها از آن استفاده زیادی تنوع زیستی که در ارزیابی زیستگاه

منظور تعیین تنوع ای است. در مطالعه حاضر بهشاخص تنوع گونه

صورت یک کمیت عددی از ای یک اکوسیستم و ارائه آن بهگونه

 (Weiner ،1949و  Shanon( استفاده شد )H′)وینر  -شاخص شانون

شناخته شده که عبارت است  غنای جمعیتشاخص دیگر شاخص 

 و غنی میزان شاخص، . این(Margalef ،1958) ضریب مارگالفاز 

 چه هر. دهدمی ارائه هاگونه تعداد لحاظ از را اکوسیستم بودن فقیر

 لحاظ به آبی بدنه که است آن از حاکی باشد، تربیش آن عددی مقدار

.باشدمی برخوردار باالتری سالمت از زیستی

 

 پیلو یارگالف و غالبیت گونهام یاوینر، غنای گونه -نمایه شانون :1جدول 

 رفرنس فرمول S N ni شاخص تنوع

 =D ---- تعداد افراد در هر نمونه تعداد گونه رگالفام
𝑆−1

𝐿𝑛 𝑁
  Ludwig وReynolds  ،1988 

∑=D تعداد افراد هر گونه هاتعداد کل افراد گونه تعداد گونه پیلو
𝑛𝑖 (𝑛𝑖−1)

𝑁 (𝑁−1)

𝑠
𝑖=1   Ludwig وReynolds  ،1988 

 Ln تعداد افراد گونه افراد نمونهتعداد کل  تعداد گونه وینر -شانون
𝑛𝑖

𝑁
 H′= -∑  𝑆

𝑖=1
𝑛𝑖 
𝑁   Ludwig وReynolds  ،1988 

*′H =وینر-شاخص شانون 
 

افزار پرایمر ی تنوع زیستی با استفاده از نرمهاشاخصمحاسبه        

(Primerانجام شد. در این تحقیق به )بینی روند تغییرات منظور پیش

زی براساس میزان توده زنده و آنالیز ی کفهاگونهپراکنش ذخایر 

از فاکتورهای محیطی  ایو محاسبه رابطه آن با مجموعه صید یهاداده

خطی ی یا غیری رگرسیون خطهامدلتاثیرگذار بر توده زنده از 

کلیه اطالعات ثبت شده، پردازش تجمعی تعمیم یافته استفاده شد. 

 صورت گرفت.اکسل افزار وسیله نرمو کسب نتایج مورد نظر به

 

 نتایج

زی( )سطحهای پالژیک های مختلفی از ماهیمیزان صید گروه       

 های استانصیدگاهدر  1393 سالمورد بررسی )کفزیان( و دمرسال 

ترین طور که مشخص است، بیش. همانآمده است 1در شکل بوشهر 

 ترین صید به شهرستان دیلم است.است و کم صید مربوط به بوشهر

روند تغییرات صید ساالنه در استان بوشهر نشان  2در شکل        

داده شده است. طبق شکل میزان صید استان بوشهر در ده سال اخیر 

های مقایسه میزان صید سال 3در شکل  .دهدیمروند کاهشی را نشان 

طبقات زیستی در استان بوشهر آمده است. طبق این شکل  1383-84

زی درشت سطح شاخص میزان آبزیان داشتبر دهنده افزایشنشان نتایج

 باشد.زیان در استان بوشهر میو کف

 
 1۳۹۳ سال زیان استان بوشهرزی و کفسطحهای میزان صید گروه: 1شکل 

 )ارقام به تن(
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 10طول دوره  تنوع مارگالف در روند تغییرات شاخص 4شکل  در       

 باً یتقرنشان داده شده است که روند  1395ساله منتهی به سال 

 است. 1391-92 سال در ترین مقادیر آنبیش و کندمی را طی یکنواختی

 10در طول دوره  وینر -شانون روند تغییرات شاخص 5شکل        

و  1395ی هاسالدهد که را نشان می 1395ساله منتهی به سال 

)روند تغییرات شاخص پیلو  دهندیمترین مقادیر را نشان بیش 1391

وینر یکسان بوده و از آوردن نتایج مشابه -مشابه شاخص شانون

 خودداری شده است(.

با استفاده از نتایج آزمون آنووا  تجزیه و تحلیل سری زمانیدر        

رابطه خطی بین زمان و میزان صید وجود ندارد نتایج نشان داد 

بنابراین برای افزایش دقت این رابطه از آزمون سری زمانی استفاده 

 .گیردتری مورد بررسی قرار تا میزان صید در هر سال با دقت بیش شد

دهنده منفی بودن این رابطه هست که نتایج آزمون سری زمانی نشان

های سری چنین شکستگیکند. همیم دیینتایج آزمون پیرسون را تأ

دهد رابطه خطی کند و نشان میمی دییزمانی نتایج آزمون آنووا را تأ

 .وجود ندارد

 بحث
گرمسیری نیمه جغرافیایی در منطقه نظر موقعیت استان بوشهر از       

ای باالیی از نظر اکولوژیک واجد تنوع گونهواقع شده است، بنابراین 

های اخیر، صیدگاه ساحلی این طی سال(. 1385)فاطمی، باشد می

استان با حضور و فعالیت گسترده ناوگان صیادی ترال مواجه بوده 

است و هیچ فرصتی برای احیاء ذخایر کفزی در محدوده صیدگاهی 

توده بر میزان زی کاهشی ریتأثنظر داده نشده است لذا شاهد  مورد

فشار صیادی  دهندیم(. مطالعات نشان 2)شکل  ذخایر مذکور هستیم

ی تجاری، موجب هاگونهو افزایش میزان دورریز صید عالوه بر آسیب 

 
ن بوشهر در استا 1۳70-84های : روند صید آبزیان طی سال2شکل 

 (= 85/0R²) )ارقام به تن(
 

 
ک طبقات زیستی به تفکی 1۳8۳-84های : مقایسه صید در سال۳شکل 

 استان بوشهر )ارقام به تن(
 

 

 
ساله مورد  10: روند تغییرات شاخص مارگالف در طول دوره 4شکل 

 (1۳۹5-1۳86بررسی )
 

 
ساله مورد  10دوره  وینر در طول -: روند تغییرات شاخص شانون5 شکل

 (1۳۹5-1۳86بررسی )
 

 

 
 رابطه خطی بین زمان و میزان صید: سری زمانی 6شکل 

. 
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. (1994و همکاران،  Alverson) تغییر در اکوسیستم نیز خواهد شد

ادوات ع تنو، شتدابرای اعالم شده است افزایش در مطالعهچنین هم

خلیج بی زه آخایر حوذموجب کاهش ارد ستانداغیرن صید ماهیاو  صید

این موضوع  توانیم که (Daliri ،2012 و Paighambari) ستا هشدفارس

را با فعالیت گسترده ناوگان صیادی ترالر در این محدوده صیدگاهی 

های شاخص ترینکلیدی از CPUA شاخص دانست. مرتبط بوشهر( )استان

آبزی است. این  ذخایر ی برای سنجش وضعیتماهیگیرمدیریت 

که باشد اول اینمفید  برای مدیریت آبزیان تواندیشاخص از دو منظر م

کننده وضعیت منابع و تغییرات آن است صید بر واحد سطح منعکس

ها و منابع وارده بر گونهصید فشار  توانمی و با کنترل این شاخص

 CPUAای از موارد کاهش ته در پاره. البگرفتآبزیان را تحت نظر 

علت در دسترس نبودن معنای کاهش ذخیره نیست، بلکه بهبه الزاماً

و لحاظ تغییرات غیرمنتظره زیستی طور معمول بهآبزی است که به

این شاخص به مدیریت که بررسی و اما دوم ایندهد. رخ میاکولوژیک 

صیادی کمک  ناوگانانواع عملکرد ریزی مناسب در خصوص و برنامه

در  .و منجر به ساماندهی فعالیت ناوگان صیادی خواهد شد کندمی

هایی هستند توده شاخصو زی CPUAبررسی ذخایر آبزیان میانگین 

و همکاران،  James) کاربرد دارد تشخیص اندازه جمعیت یک آبزی در که

از برداری غیرمسئوالنه بهره که چه روشن است این استآن .(1986

خواهد  پدیددر آینده و غیرقابل جبرانی را ، عواقب منفی آبزی منابع

ناپایداری ذخایر و منابع آبزیان و انقراض و تحت فشار  کهطوریبه دآور

 تواندیم. وقوع چنین عواقبی دنبال داردها را بهبودن بسیاری از گونه

منجر  که خود باشدناشی از عدم شناخت و ارزیابی دقیق مقدار ذخایر 

( 1389عباسپورنادری و همکاران )شود. عدم ثبات در نظام تولید می به

زی در دریای عمان که در تحقیقی اظهار داشتند بخشی از آبزیان کف

تحت فشار بهره  داًیشدواجد ارزش اقتصادی یا تجاری باالتری هستند 

 چنین افزایشبرداری بوده و از ذخیره باثباتی برخوردار نیستند. هم

یک ساحل دگاهی نززادحی نوانوو تخریب تخریب بستر ش صیادی، تال

 کاهش مل مهماعواز یستمحیطی ی زگیهادلوچنین گسترش آو هم

)پیغمبری و همکاران، ست ده ابوشهر بو نستاذخایر آبزی در ا چشمگیر

( و میزان روند صید سالیانه 2(. که با نتایج مطالعه حاضر )شکل 1395

میانگین صید بر واحد سطح خوانی دارد. خیر هم( در ده سال ا3)شکل 

با مقدار  1389ساله در سال  10کل آبزیان ترال کف طی دوره زمانی 

کیلوگرم بر مایل مربع دریایی از باالترین میزان برخوردار بوده  15579

از سال  باًیتقرکه  ردیگیمقرار  1395و  1387ی هاسالو پس از آن 

( 1394ی )ج مطالعه عوفینتا ی همراه است.با روند نسبی افزایش 1392

 159 گونه متعلق به 1032 عمان و تنگه هرمز رای ایتعداد آبزیان در

ک یپالژ هایزیستگاه که آبزیان داردیاظهار م وی .داردیم خانواده اعالم

 6/67 کهیطورج فارس دارند، بهیو تنوع را در خلی ن فراوانیترشیب

 هایزیستگاه در آبزیان درصد 4/32 ک،یپالژ هایزیستگاه در آبزیان درصد

ز در یدرصد ن 9/1 وی انوسیهای آزاد اقدرصد در زیستگاه 3/3 ک،یبنت

در مطالعه  .کنندیمی زندگی و جلبکی علفی بسترها هایزیستگاه

Hall  (1997نیز ذکر ) ای تحت عنوان فالت قاره شده است در منطقه

 ینسبتغییرات در فراوانی  نتایجی مبنی برغربی در استرالیا شمال

ی آبزی مشاهده شده که در اثر هاگونهتعداد در مایل مربع( برخی )

کم شده و  هاگونهافزایش تالش صید و صیادی از میزان تراکم برخی 

افزایش  اییی چون حسون و گوازیم دم رشتههاگونهطور مشخص به

ناشی از تغییرات اکوسیستمی و جایگزینی  تواندیمداشته است که 

و افزایش  برداریی آبزی در رقابت ناشی از فشار بهرههاگونهبرخی 

ی محدوده تحت بررسی هاآبباشد. چنین وضعیتی در تالش صید 

در تحقیق حاضر با توجه به دوره  .شودیماستان بوشهر نیز مشاهده 

جنس یا خانواده در گونه،  100تعداد  1395برداری در سال نمونه

ی تنوع شانون هاشاخصمحاسبه  صید ترال کف شناسایی گردید.

( در 4و شاخص مارگالف )شکل  91و  95ی هاسال( در 5)شکل 

ی دیگر اختالف هاسالکه نسبت به  دهدیمنشان  92و  91های سال

تر و سالمت وضعیت مناسب تری دارند این اختالف زیاد حاکی ازبیش

باال  باشد.های صید مینسبت به دیگر سال هاسال نمحیطی در ای

وینر زمانی است که توزیع و -بودن شاخص پیلو و شاخص شانون

تر باشد های مختلف در نمونه مشابهفراوانی نسبی تمام افراد از گونه

(. 5دارای باالترین میزان بود )شکل  95که در این تحقیق در سال 

 10طی دوره زمانی  وینر-شانونی تنوع گونه ای هاشاخصمحاسبه 

. شاخص دهدینمدار نشان تفاوت معنی 1395ساله منتهی به سال 

پیلو نیز در دوره مورد بررسی تغییرات چشمگیری  هاگونهیکنواختی 

محاسبه ضریب مارگالف برای توصیف شاخص غنای جمعیت  ندارد.

تا  1386آبزیان کل ترکیب صید ترال کف برحسب خانواده از سال 

گفت با توجه  توانیمبنابراین  دهدیمتغییرات کمی را نشان  1395

زی صید کف تنوع آبزیان ای مورد نظر،ی تنوع گونههاشاخص به بررسی

دار ساله اخیر تفاوت معنی 10زمانی شده در روش ترال کف طی دوره 

یان ماه رحضو معدیا  رحضو بین یقو بطهرا یک دجوو پیدا نکرده است.

در دمای بین  کهطوریدمای سطحی آب دریا وجود دارد، بهبا زی کف

ماهیان  دما برای حضور و صید نیترمطلوب گرادسانتی درجه 30تا  27

چنین (. هم1389)عباسپورنادری،  باشدیم زی در دریای عمانکف

توده فیتوپالنکتونی عنوان یک شاخص زیبه aمیزان غلظت کلروفیل 

 15تا  در میزان کلروفیل از پارامترهای مهمی است که بررسی شد و

زی در بهترین احتمال حضور و صید ماهیان کفگرم/مترمکعب میلی

 ریبهطو ،نددار باهم بطه مستقیمیرا ماهی و فیلوکلر است. استان بوشهر

 .باشدیمماهی ای برب یط مطلوافیل باال شاخص شروکه مناطق با کلر

 سطحی یهاآب ن درفیتوپالنکتوی سرپاه خیرای ذبر ریمعیا فیلوکلر
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ان عنوبهاره همون، فیتوپالنکتوی باالی هاغلظترو ینا ، ازمیباشد

و  Bellido) ددمیگر بمحسون ماهیاای برا پرغذو مناطق پرتولید 

ند که به دکر( گزارش1390) رانهمکا و هیمیابرا .(2008همکاران، 

اد غلظت مو، هند سقیانواز اقیانوسی ناشی اپرتولید زه و تان جریا علت

تب ابهمرن و موقعیت استان بوشهر عمای یاغرب درلشمای در مغذ

 دهدیمبررسی نشان  شرق دریای عمان است.لشمای هااز آبباالتر 

های گذشته نیز، همواره وضعیت مطلوبی که منطقه مذکور طی سال

داشته است  زیان اعم از تجاری یا غیرتجاریکف CPUAمقدار  را از نظر

دایمی و قوی در این منطقه چاهندگی پدیده فرا دلیلتواند بهکه می

شود تر شدن اکوسیستم از نظر مواد مغذی میباشد که موجب غنی

چنین عدم حضور و عدم فعالیت مستمر ناوگان هم(. 1385)فاطمی، 

است  مؤثرصید صنعتی ترال در این محدوده صیدگاهی نیز بر این امر 

 .گرددیمی مذکور هادگاهیصتری در که منجر به ایجاد شرایط مناسب
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