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 چکیده
ذخایر میگ ی خلیج فارس وج د دارد، در این مطالعه، تأثیر  زیسووتی و متغیرهای غیرزیسووتی بین روابط خصوو   در اندکی نظر به اینکه اطالعات

و  (Metapenaeus affinis( میگ ی سفید سرتیز )CPUEعمق بر میزان صید به ازای واحد تالش صیادی )برخی ع امل محیطی شامل دما، ش ری و 

ستان خ زستان بررسی شد. بدین  (Penaeus semisulcatus) ببری سبز   متغیرهای اثر ارزیابی برای RDAبندی رج و منظ ر، رگرسی ندر س احل ا

ست ش ری بر قبیل عمق، دما محیطی اززی ستفاده م رد CPUE و  شینة  .گرفت قرار ا سرتیز در منطقة لیفه CPUEبی سفید  سیف -برای میگ ی  ب 

قسمت در هزار، در م رد میگ ی ببری سبز در منطقة  04گراد و ش ری درجه سانتی 7/81متری با دمای  7کیل گرم بر ساعت، در عمق 57/81برابر 

های حاصل از یافته قسمت در هزار ثبت شد. 04گراد و ش ریدرجه سانتی 08متر با دمای  88کیل گرم در ساعت، در عمق  40/8بحرکان به میزان 

ساناترج شان داد که ن  ست متغیرهای ، باCPUE بندی ن شتارتباط معنی محیطیزی  از ن ع سبز میگ ی ببریط ری که این رابطه برای به. داری دا

ستقیم  صید هر دو گ نه میگ  بهب ده سرتیز معک س  سفید میگ ی و در م ردم ست و عمق آب در  شاخصا ست. انتخاب عن ان  ترین عامل مطرح ا

ر شوو ری اثر و متغی عن ان عامل تأثیرگذار بعدی شووناخته شوودمتغیر دما بهمتغیرهای پیشوورو نیز تأیید کنندا این نتایج ب ده اسووت. افزون بر اینکه، 

دار نشان دادند و صید میگ ی ببری سبز معنی CPUEرگرسی نی تنها تأثیر پارامتر عمق را بر  هایهای میگ  نداشت. مدلگ نه CPUEداری بر معنی

 سفید سرتیز فاقد هرگ نه اثرپذیری آماری از متغیرهای محیطی ب ده است.یگ ی م

، میگ ی سفید سرتیز.سبز(، میگ ی ببری CPUEازای واحد تالش )، صید بهRDAبندی خلیج فارس، رج واژگان کلیدی:
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Abstract 
There is limited information about the relationship between abiotic and biotic variables of the shrimp/prawn 

stocks in the Persian Gulf. Consequently, the effect of some environmental factors, including temperature, 

salinity, and depth, on the abundance of two commercial species, Jinga shrimp (Metapenaeus affinis) and green 

tiger prawn (Penaeus semisulcatus), on the coasts of Khuzestan Province were assessed in the present study. 

For this purpose, regression, and RDA, as an ordination method, were employed to investigate the impacts of 

the depth, temperature, and salinity on the capture per unit effort (CPUE). The maximum CPUE for M. 

affinis in the western region (Life’h- Buseyf) was 18.75kg/h at a depth of 5m, 28.5°C and 40ppt salinity. It 

was obtained the 2.03kg P. semisulcatus per hour from the eastern region (Bahrkan) at 22m, 32°C, and 40ppt. 

The results of RDA revealed that the changes in CPUE have a statistical relationship with environmental 

variables. So that this relationship is direct for Penaeus semisulcatus and inverse for Metapenaeus affinis, and 

the sea depth was the most significant factor in fishing both shrimp/prawn species. The selection of the leading 

variables has also confirmed these results. Additionally, the temperature was recognized as the subsequent 

influencing factor, and the salinity variable had no significant effect on the CPUE of species. Regression 

models showed only a significant impact of depth on the CPUE of Penaeus semisulcatus, and the capture 

of Metapenaeus affinis lacked any statistical effectiveness of environmental variables. 

Keywords: Persian Gulf, RDA orientation, Catch per unit effort (CPUE), Penaeus semisulcatus,  

Metapenaeus affinis 
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 مقدمه .۱
نه برداریبهره خایر  از بهی بهذ یان   تأمین منظ رآبز

 اهمیت از هم اره جامعه نیاز م رد پروتئین از بخشوووی

خایر .اسوووتب ده  برخ ردار ایویژه  هایآب در میگ  ذ

ش ر جن بی  تنها نه ،عمان دریای و فارس خلیج شامل ک

 نقش کووه آن ارزآوری میزان و غووذایی دلیوول ارزشبووه

صاد در سزاییبه ش ر اقت  و تکثیر صنعت در بلکه دارد، ک

 ت انمی و ب ده برخ ردار خاصوووی جایگاه از پرورش نیز

صلی مح رهای از یکی که گفت سعه ا شیالت  بخش در ت 

 (.IFO, 2019) است داده اختصا  خ دبه را کش ر جن ب

پ ستان هستند که تن ع زیادی سختمیگ ها گروه بزرگی از 

 07تا حدود  ها از حد میکروسوووک پیط لی آناندازا دارند. 

رافیایی بسوویار متن عی غ. ت زیع جمتر متفاوت اسووتسووانتی

ش ر تا بسیار ش ر و لبهای شیرین و نح ی که از آبهدارند ب

پراکنش یی تا مناطق سوورد قطبی همچنین از مناطق اسووت ا

. پراکنش میگ های دریایی بر حسووب عمق نیز بسوویار دارند

عمق بسیار اندک های ساحلی با چنانچه در آب .متن ع است

 ش ند،میمتر نیز یافت  7544حدود  با عمقعمیق های تا آب

با  های فالت قارههای با ارزش اقتصووادی در آباما اکثر گ نه

   کوونوونوودمووتوور زیسووووت مووی 844عوومووق کوومووتوور از 

(Farrokhbin et al., 2020). و  شیالتی هایمهمترین گ نه

به جاری، متعلق  یدهخان اده  با ارزش ت نائ   (Penaeidae) پ

  و گرمسوویری مناطق در ایسووتردهگ پراکنش که هسووتند

  هایبستر در و دارند فارس خلیج جمله از دنیا گرمسیرینیمه

  کنندمی زیسووت متری 804 تا 8 اعماق در و شوونی و گلی

(Gholamhosseini et al., 2018; Momeni, 2018; 

Shiry and Khoshnoodifar, 2019) لیوول بووه؛ همین د

عات  طال نة ای در گسوووتردهم نهزمی خان اده گ  های این 

 (.Ansari et al., 2005) گرفته استص رت 

ی که ت سووط معاونت صووید و بنادر بر اسوواس گزارشوو

ستانماهیگیری  شد، شیالت خ ز شر    میگگ نة سه  منت

  ببری سوووبز ،(Metapenaeus affinisسووورتیز ) سوووفید

(Penaeus semisulcatus)  خنجریو (Parapenaeopsis 

stylifera) تجاری در سوو احل  اهمیت نبیشووتری ترتیببه

ستان سفید یکی (DFFPK, 2020) را دارند این ا . میگ ی 

خ زسوووتان و  هایدر آب دهیپنائمهم میگ ی گ نة از سوووه 

ش د و هر چند که در مناطق دیگر خلیج ب شهر محس ب می

دلیل وج د ذخایر بهاما  وج د دارد،فارس در ترکیب صوووید 

ببری سیز و میگ ی م زی ارزش اقتصادی آن در این میگ ی 

ده که میگ ی ص رتی نامیببری سبز گ نة ست. مناطق کمتر ا

های م ج د در اسوووتان خ زسوووتان یگر گ نهداز  ،شووو دمی

  در بحرکان ةمنطق، آن در اسووتان مرکز صوویدباشوود که می

شدمی هندیجان، جن ب  نة گ ترینو با کیفیت که بهترین ،با

   آیوودمیشووومووار همیگ  در خلیج فووارس بوواقتصووووادی 

(Dehghan Mediseh, 2004; Ansari et al., 2005). 

  گ یمی و سرتیز میگ ی سفید را خ زستان در غالب گ نة

  خ زستان استان هایآب تمام در و دهندمی تشکیل خنجری

  قیشر هایصیدگاه ،(ب سیف–لیفه) غربی هایصیدگاه از اعم

کان) یات ،(بحر قة خ ر فت ماهشوووهر منط ندمی یا   شووو 

(Dehghan Mediseh, 2004). ر د میگ  صووید زمان مدت

ما حدوداً   ط ل روز 07 ایران در هر اسوووتان متفاوت ب ده ا

 نیز میگ  صید فصل .(Farrokhbin et al., 2020) کشدمی

ست متفاوت فارس خلیج مختلف مناطق در ستان در .ا   ا

  اسووتان در و شووهری ر اواخر تا مرداد دومنیمة  از ب شووهر

 گ ی ببری سووبز درمی زیسووتگاه اینکه دلیلهب خ زسووتان

شرقی(به) جن ب ست ط ر ویژه در جن ب  دوم  ةنیم، آن ا

  ن انعبه یزیپا فصل سرتیز سفید میگ ی م رد مرداد و در

 ت ر ةلوسیبه میگ  صید .اندشده گرفته نظر در صید فص ل

   گوویووردمووی انووجووامبووا نووام مووحوولووی گوو فووه  توورال

(Ashiane et al,2017; Farrokhbin et al., 2020). 

 لحووا  از ذخووایر میگ  کلیوودی نقش بووه ت جووه بووا

 آبزیان ویژهبه دریایی هایاک سوویسووتمدر شووناختی ب م

سیاری غذای تأمین و کفزی  و کفزی تجاری هایگ نه از ب

شت دلیلبه همچنین  با و آبزی این ذخایر از ساالنه بردا

می محس ب عمر ک تاه آبزیان شمار از میگ  اینکه به ت جه

 نظر دقت اسووت الزم بنابراین، (Holthuis, 1980) گردد

شتری ص   در بی سی خ ستی ابعاد برر  و اک ل ژیك و زی

  شناخت .آید عملبه جمعیت میگ  ذخایر ارزیابی همچنین

صید میگ  آن اثر میزان و محیطی ع امل  هب بر پراکنش و 
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ذخایر این آبزی  از برداریبهره یا ءاحیا اصوووالح، لحا 

ع امل  بین همبسوووتگی .اسوووت اهمیت حائز ،ارزشووومند

در  مسووووائوول ترینکلیوودی از یکی CPUEمحیطی و 

  در هاپراکنش آن و آبزیان ج امع سوواختار گیریشووکل

ویژه به ،ذخایر آبزیان باشووود. سووواختارمی ییمحیط دریا

سائل از مؤثر، ع امل محیطی شناخت و میگ ها در دریا   م

سی سا ستیب ده و منابع آبزیان  در مدیریت ا  ظرم رد ن بای

  نظر به اینکه اطالعات .(Ashiane et al., 2017) بگیرد قرار

 و متغیرهای غیرزیسووتی بین روابط خصوو   در اندکی

ستی  ت انکه می ذخایر میگ ی خلیج فارس وج د دارد زی

عات به مطال ، (8991و همکاران )  Safikhaniبرای نم نه 

Deyheem (8440 و )Farrokhbin ( کاران ( 8484و هم

شاره کرد سی تبنابراین، ، ا رخی ثیر بأدر این مطالعه به برر

ما، شووو ری، عمق( بر  مل محیطی )د میگ ی  CPUEع ا

سرتیز سبز  سفید  ستان و ببری  ستان خ ز س احل ا در 

 های میگ ینقش محیط زیست گ نهتا  پرداخته شده است

صید این آبزیان تجاری بیش از  در مناطق م رد مطالعه بر 

های حاصوول بت اند برای یافتن و داده گرددآشووکار پیش 

ها و بهب د وضووعیت صوویادی در آنبهینة های زیسووتگاه

 .منطقه راهگشا باشد

 

 هامواد و روش. 2

 مورد مطالعهمنطقة  .2.۱
ستان این تحقیق در آب ساحلی ا ستانهای    در ،خ ز

ط ل محدودا در ب سوویف -لیفه منطقة و غربی سوو احل

دقیقه  00و  درجه 09تا دقیقه  00درجه و  01 جغرافیایی

 04دقیقه تا  70درجه و  89 و عرض جغرافیایی شووورقی

شرقی درجة  7درجه و  س احل  بحرکان منطقة شمالی و 

 09دقیقه تا  80درجه و  09ط ل جغرافیایی محدودا در 

درجه و  89شوورقی و عرض جغرافیایی دقیقة  00درجه و 

   انجام شووودشووومالی دقیقة  7درجه و  04دقیقه تا  70

 .(8)شکل 

 
 برداریهای نمونهموقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه و ایستگاه -1شکل 
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 بردارینمونهروش و ابزار . 2.2
صووویووادی ترالر  لنج بووا اسوووتفوواده از بردارینم نووه

متر( و با یك دسووتگاه  7/5و عرض  87)فایبرگالس، ط ل 

صید میگ  ص    و و در د اتیلنپلیاز جنس  ت ر ترال مخ

در . انجام گرفت 8099زمانی شوووهری ر ماه و آذرماه بازا 

ایسووتگاه م رد بررسووی قرار گرفت که از این  08مجم ع 

ب سوویف )در پاییز( و -لیفهمنطقة ایسووتگاه در  84 ،تعداد

ستگاه در  88 ستان( منطقة ای داری برنم نهبحرکان )در تاب

ستگاه (.8شد )شکل  ساس ای صلة ها بر ا سب از خط فا منا

سیرهای متعارف  مایل دریایی( 7 حداقلساحلی ) و در م

های تهیه های صوویادی و مبتنی بر نقشووهکشووی لنجترال

شده ت سط یگان حفاظت از منابع آبزی )به مرکزیت بندر 

 .ندشد انتخابامام خمینی( 

صات  شخ ستفاده در ت ر ترال کفسایر م روب م رد ا

 شرح ذیل است:بهبرداری نم نهعملیات 

قانی:  87الف( ط ل ت ر:  ناب ف   80متر؛ ب( ط ل ط

چشوومه در اندازا متر؛ د(  85متر؛ ج( ط ل طناب تحتانی: 

چشمه اندازا متر؛ ه( میلی 74ت ر در حالت کشیده: دهانة 

 متر.میلی 07ت ر در حالت کشیده: کیسة در 

 آب دریا دما و شوریثبت  .2.3

از روتنر پیش با ت جه به امکانات م ج د و با اسووتفاده 

شی، از آب دریا نم نه شد و با از هر بار ت رک برداری انجام 

سنج جی ه ستفاده از دما ش ریا ستگاه  سنج، دما و ای و د

 گردید. ش ری آب ثبت و یادداشت

 ازای واحد تالشبهصید محاسبة  .2.4

در این  (CPUE) تالش واحد ازایبه صووید شوواخص

بطووة از اسوووتفوواده بووا پژوهش   آموود دسووووتهبوو 8 را

(., 2010et al bValinasa). 

𝐶𝑃𝑈𝐸 (8رابطة ) =
(𝑘𝑔) میزان صید

(ℎ) مدت زمان صید
 

 
 

 

 

 

طة تعیین  .2.5 به  CPUEراب مل محیطی  با عوا

 ۱بندیرجروش 

ستگی بین ع امل محیطی و  سی همب  CPUEبرای برر

نه ندی ق سهای میگ  از روش رجگ  یا ب گیری شوووده 

طی بندی خرجمستقیم استفاده شد. برای بکارگیری روش 

 Šmilauerو  Lepš یا تك مدی از قان ن معرفی شده ت سط

شد. ب8440) ستفاده  بندی رجمنظ ر در ابتدا روش دین( ا

یببا  نا ار نالیز تطبیقی  فت و DCA)  8روش آ جام گر ( ان

ساس ط ل گرادیان ر د .شدبندی تعیین ن ع روش رج ،برا

یان بزرگتر از  یانگر  0این روش اگر ط ل گراد باشووود، ب

مدیداده تك  ناهمگ ن اسوووت و روش   (CCA)  0های 

باشوود  0اسووتفاده خ اهد شوود. اگر ط ل گرادیان کمتر از 

های همگن اسووت و در این م رد روش دهندا دادهنشووان 

قدار ط ل RDA)  0خطی هد ب د. اگر م ناسووووب خ ا ( م

شد ه 0و  0گرادیان بین  ست. با ستفاده ا ر دو روش قابل ا

مشووخص گردید  DCA ط ل گرادیان با روش ةمحاسووببا 

یك از روش کدام  ناسوووب  CCAیا RDA هایکه  تر م

علت اینکه به. (Lepš and Šmilauer, 2003) خ اهند ب د

 0کمتر از   DCA ، مقدار اولیندسووت آمدهبهدر خروجی 

 د.استفاده ش  RDA ب د از روش

محیطی زیست متغیرهای اثر ارزیابی برای RDA آنالیز

  قرار استفاده م رد CPUE عمق، دما و ش ری روی قبیل از

د انها نشووان داده شووده. متغیرهای محیطی با پیکانگرفت

که اشوواره به جهت حداکثر تغییر دارند. متغیرهایی که به 

اند دارای خط ط نزدیك به هم و در یك جهت قرار گرفته

هایی که در جهت هسووتند و آن همبسووتگی مثبت باالیی

ته قرار  مخالف ندگرف باالیی همبسوووت دارای ا گی منفی 

عدم  ادهندنشووواندرجه  94 ةزاویهسوووتند. دو خط با 

پژوهش همبسوووتگی بین متغیرهای متناظر هسوووتند. در 

 عن ان متغیر مسوووتقول وع امول محیطی بوه ،حواضووور

CPUE  نظر در وابسووته متغیر عن انبه( گ نه دو) میگ 

1 Orientation 
2 Deterended correspondence analysis 
3 Canonical correspondence analysis 
4 RDA: Redundancy analysis 
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  کان نی بندیرتبه روش از اسووت همچنین فته شوودهگر

  هایگ نه CPUE یطی ومح ع امل بین بررسی برای( مقید)

ستفاده میگ   دوج  ماتریس دو کان نی، بندیرج در. شد ا

ستقل متغیر دارد، سته متغیر ماتریس دیگری و م   هک واب

، مقادیر DCAقبل از آنالیز  .کندمی نامتقارن را بندیرج

CPUE  جمع شوودند و سووگس لگاریتم طبیعی  8عدد با

وج د صووفرهای دلیل که بهLn(CPUE+1 ))گرفته شوود )

 دوگانه از تغییر شکل هلینگر استفاده شد.

منظ ر به 8همچنین در این تحقیق، آزم ن جایگشووتی

ماتریس متغیرهای رابطة بررسوووی وج د یك  خطی بین 

ره امتغیرهای مستقل بکار گرفته شد. آموابسته و ماتریس 

 0نماییدرسوووتب تابع برحسووو( که AIC) 8معیار آکائیك

در انتخاب متغیرهای  Fآمارا شوو د، همراه با محاسووبه می

شرو ستفاده  0پی ساس مقدارقرار گرفتندم رد ا ، pو  F. بر ا

  خابانت باشوود،دار معنیثیر أمتغیری که دارای بیشووترین ت

 رب ب دند، برابر هم با متغیرها داریمعنی نظر از شده و اگر

بر اسوواس  .شوو ندمی انتخاب AIC مقدار کمترین اسوواس

داری و در صوو رت برابر ب دن میزان ثیر معنیأبیشووترین ت

نایداریمعنی ند برای  ،AIC کمترین ، و بر مب این فرآی

ست متغیر که یابدمی ادامه آنقدر متغیرهای باقیمانده   قلم

 باشد. نداشته وج د داریمعنی

 رگرسیونیمدل  .2.6

ن ع الزم ب د تا ، 7با بررسووی پراکنش نقاط روی نم دار

گردد. مشوووخص  ی م رد مطووالعووهمتغیرهووارابطووه بین 

ن ع های رگرسوووی نی معم ل در این منظ ر، روشبدین

پ اسوو ن و شووبه ،مطالعات نظیر خطی چندگانه، پ اسوو ن

رابطة در صوو رت وج د  ای منفی بکار گرفته شوود.دوجمله

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صید میگ  بر مبنای  ، CPUEخطی بین ع امل محیطی و 

استفاده  سازی از روش رگرسی ن خطی چندگانهبرای مدل

که پیش شووورطمی مال ب دن ت زیع شووو د  های آن نر

نده ما مدلباقی عدم وج د هم خطی های  یان   6و   در م

است. برای بررسی  متغیرهای مستقل )عمق، دما و ش ری(

ی ویلك و بررس-تست شاپیرو ترتیبها بهشرطتحقق این 

)مقدار  ندانجام شوود (VIF) 5شوواخص عامل ت رم واریانس

VIF  عالوه بر این، . خطی ب ده اسووت(هممالک  8بیش از

فرض برابری واریانس و میانگین در مدل برای بررسی پیش

س ن از آزم ن شد. 1بیش پراکنش پ ا ستفاده  معیارهای  ا

ضریب تعیین شامل  هاسنجش مدل و انتخاب بهترین آن

(𝑅2خطای جذر میانگین مربعات ،)9 (RMSE )میانگین  و

 𝑅2محاسبة ، برای 8رابطة  .ب دند( MAE) 84خطای مطلق

 :استفاده قرارگرفت م رد

𝑅2 (8رابطة ) = 100 ∗
𝑛𝑢𝑙𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒−𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑛𝑢𝑙𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

پکیج  از MAE و RMSEمعیارهای  ةمحاسوووببرای 

modelr ها در و اسووتفاده شوود. کلیه تجزیه و تحلیل داده

ین  خر یط آ ح نرمم فزار نسوووخووة  نجووام شوووود Rا    ا

(R Core Team, 2019). 

 

 نتایج. 3

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق .3.۱

شترین میزان  سرتیز در  CPUEبی سفید  برای میگ ی 

کیل گرم بر ساعت، در 57/81میزان بهب سیف -لیفهمنطقة 

گراد و شوو ری سووانتیدرجة  7/81متری  با دمای  7عمق 

سمت در هزار 04 و  بحرکانمنطقة کیل گرم در  81/4و  ق

1 Permutation test 
2 Akaike information criterion 
3 Likelihood function 
4 Forward selection 
5 Scatterplot 
6 Collinearity 
7 VIF: Variance inflation factor 
8 Over-dispersion 
9 RMSE: Root mean square error 
10 MAE: mean absolute error 
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گراد و ش ری سانتیدرجة  08با دمای  متری 88در عمق 

در م رد میگ ی  همچنین،ثبت شوود. قسوومت در هزار  04

منطقة در  CPUEشووده ثبتببری سووبز بیشووترین میزان 

 88 کیل گرم در سووواعت، در عمق 40/8میزان بهبحرکان 

ش ریسانتیدرجة  08 با دمایمتری  سمت  04گراد و  ق

سیف و -لیفهمنطقة در  CPUEکمترین میزان ودر هزار  ب 

گراد و ش ری سانتیدرجة  7/81متری با دمای  0در عمق 

بدون هیچ مقداری از میگ ی ببری قسووومت در هزار،  09

 .(8)جدول  شدثبت 

 آمار توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته – 1جدول 

 اریمع انحراف نهیشیب نهیکم نیانگیم کای ریمتغ

 55/4 7 0 77/0 متر (فیب س-فهی)ل عمق

 07/4 04 8/09 70/09 هزار در قسمت (فیب س-فهی)ل یش ر

 09/4 89 81 78/81  سیسلس (فیب س-فهی)ل دما

CPUE (زیسرت) 08/7 57/81 80/4 1/5 ساعت بر ل گرمیک 

 88/8 7/87 7/87 88 متر )بحرکان( عمق

 78/4 08 7/09 7/04 هزار در قسمت )بحرکان( یش ر

 77/4 7/08 04 7/08  سیسلس )بحرکان( دما

CPUE 7/4 40/8 4 07/4 ساعت بر ل گرمیک (ی)ببر 

 

به  CPUEهمبستتتتگی بین عوامل محیطی و  .3.2

 بندیرجروش 
سفید  میگ ی CPUE میزاناین تحقیق جهت بررسی 

و ارتباط آن با برخی ع امل  سوورتیز و میگ ی ببری سووبز

اصلة فب سیف که در -بحرکان و لیفهمنطقة دو محیطی در 

علت به انجام شووود. ،کیل متری از همدیگر قرار دارند 10

کمتر  DCA دسووت آمده، مقدار اولینبهاینکه در خروجی 

هووا بنوودی دادهرجبرای آنووالیز  RDA روش از ،ب د 0از 

نسووبت واریانس بخش ، 8جدول  براسوواس اسووتفاده شوود.

قابل مشوواهده اسووت. سووهم بخش مقید  8مقید و نا 8مقید

است که این عدد نشانگر مقداری از واریانس  18/4با  برابر

که  نه میگ  راو د CPUE  تغییراتاسوووت  از طریق  گ 

از  بیش عبارت دیگر،به. کندمتغیرهای مسوووتقل بیان می

سته  18 صد واریانس م ج د در متغیرهای واب سیلبهدر   ةو

  0متغیرهای مستقل ت صیف شدند و برابر با ضریب تعیین

(2R )2 .در رگرسی ن چندگانه است که باید تعدیل ش دR  

 .دب  18/4 عدیل شده برابر بات

 دیو نا مق دیبخش مق انسیکل، وار انسیوار - 2 جدول

 انسیوار نسبت 0یلخت 

 44/8 8/4 کل انسیوار

 18/4 41/4 دیمق بخش انسیوار

 85/4 48/4 دیمق نا بخش انسیوار

 

 
 

 

 

 

1 Constrained 
2 Unconstrained 
3 Coefficient of determination 
4 Inertia 
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نالیز  تایج آ باط RDAن یانگر ارت های  که ب فاکت ر

  ببری سووبز و تیز سوور سووفید میگ های CPUEمحیطی و

  بندیرج . نم دارستا نشان داده شده 8در شکل  ،هستند

RDA  ندنشوووان وضووو حبه بل تغییرات اده جه قا  ت 

CPUE ست م رد مطالعه میگ های سانات. ا متغیر این  ن 

دارد  آماری ارتباط محیطیزیسووت متغیرهای با ،وابسووته

طه به که این راب  از ن ع سوووبز میگ ی ببریبرای ط ری 

ستقیم  ستمعک س سرتیز  سفید میگ ی در م ردو م  .ا

 طی یك زمان مشووخص  میگ ی ببری سووبز میزان صووید

افزایش آب دما و شووو ری  ،زایش عمقبا اف سووواعت( 8)

 .(8)شکل  یابدمی

عن ان برترین و به نه میگ  عامل عمق در صووید این گ

شاهده ترین عامل شاخص   ، میزانکه با افزایش آن شدم

CPUE داری افزایش خ اهد یافتمعنیط ر به (47/4P<)  .

ت قل( نیز دارای  های محیطی )مسوووت ثیری أدیگر متغیر

ترتیب دمای به وهستند  میگ ی ببری CPUEدار بر معنی

 آب و سوووگس شووو ری در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند

)ط ل کمتر بردار شووو ری نسوووبت به دیگر ع امل جالب 

ست( سرتی  .ت جه ا سفید  صید میگ ی  ه ز با ت جدر م رد 

ته متغیر وابس ت ان بیان نم د کهدست آمده میهبه نتایج ب

CPUE ش ری رابطه سه عامل عمق، دما و   معک س ایبا 

نزدیك شوودن به ب و آ ط ریکه با کاهش عمقهب .داشووت

افزایش  )در واحد زمان( این گ نه میزان صوووید ،سووواحل

عن ان عامل اثرگذار بهبعدی رتبة و دمای آب در یابد می

داری معنیثیر أعامل ش ری نیز ت. (>47/4P) گیردقرار می

 .(<47/4P) در افزایش میزان صید نداشته است

 

 بندیرج نمودار روی بر ببری و تیز سر سفید میگوهای CPUE فاکتورهای محیطی و ارتباط  -2کل ش

 

معناسووت که یند، بشووده صووفر شوو دتعدیل 2R اگر

صیف واریانس فرقی با متغیرهای ستقل در ت   یمتغیرهای م

ی اسوووت و از ت زیع نرمال اعداد تصوووادفها ی آنهاکه داده

، شوووده منفی شووو دتعدیل 2R ندارند. اگر ،کنندپیروی می

ا همتغیرهای مستقل در تعریف واریانس از یك سری متغیر

صادفی هم بدتر  ادادبا  ولی در این مطالعه  .کنندمی عملت

 ادهندنشانکه  (0 جدول) دست آمدهبباال  اًنسبت 2R مقدار

های مسووتقل در این مطالعه که شووامل این اسووت که متغیر
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 .های میگ  را دارندمشاهده شده در فراوانی گ نهارد  ت انایی ت صیف واریانس م ،باشندمیش ری  و دما، عمق

 شدهلیتعد 2R و  2R ریمقاد -3 جدول

2R 18/4 

 18/4 مقدار تعدیل شده

 

 tb-RDAآزمون جایگشتی برای آنالیز . 3.3
  ةرابطکه  وج د دارداین فرض صوووفر  امکان بررسوووی

خطی بین ماتریس متغیرهای وابسته و ماتریس متغیرهای 

  این در آمده دستبه پاسخ مستقل وج د دارد یا ندارد که

  رابطة و است شده رد صفر فرض که دهدمی نشان مطالعه

 .(0)جدول  ددار وج د ماتریس دو بین خطی

 tb-RDA زیآنال یبرا یگشتیآزمون جا جینتا -4 جدول

 F Pr(>F) انسیوار یآزاد ةدرج پارامتر

 448/4 48/79 411/4 0 مدل

   481/4 05 مانده یباق

 

 پیشرو ینتخاب متغیرهاا .3.4
ساس بر  پس از اینکه در اولین مرحله متغیر  ،7جدول ا

شترین  با عن ان متغیربهعمق  شخیص داد یدارمعنیبی ه ت

ساس مقدار شد پس از حذف  و بعد ةمرحل در (،pو  F)بر ا

مل اصووولی عدی بهمتغیر دما  ،عا تأثیرگذار ب مل  عا عن ان 

عن ان بهدو متغیر را  حالت این در .(P<47/4) شناخته شد

شمتغیر نظر گرفته و نتایج آنالیز را برای متغیر رو در های پی

سی رش  نتایج  ،دما با حذف دو متغیر عمق وکردیم. ی برر

رگذار ثیأاست که متغیر ش ری عامل تبیانگر آن س م مرحلة 

 .(P>47/4های میگ  نیست )در میزان صید گ نه

 شرویپ یرهایمتغ انتخاب زیآنال جینتا -5 دولج

 AIC – مقدار یآزاد درجة F مقدار Pr(>F) 

   8 ةمرحل  

 447/4 00/875 8 -80/877 عمق

 447/4 50/75 8 -80/804 دما

 447/4 09/87 8 -09/848 یش ر

   8 ةمرحل  

 40/4 08/7 8 -78/871 دما

 70/4 07/4 8 -78/870 یش ر

   0 ةمرحل  

 77/4 05/4 8 -18/877 یش ر

 

 نتایج رگرسیون .3.5
نتایج رگرسوووی ن بین متغیرهای مسوووتقل تحقیق با 

 7به شوورح جدول  میگ ی سووفید سوورتیز CPUEمیزان 

 باشد:می
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 زیسرت دیسف یگویم CPUEمستقل بر  یرهایمتغ ریثأت یبررس جهت شده استفاده یهامدل ةسیمقا -6 جدول

 مدل رد علت زیآنال جةینت مستقل یرهایمتغ یداریمعن  نیرگرس مدل
 مدل سنجش یارهایمع

RMSE MAE 𝑅2 

 05/4 95/8 11/0 - مدل دییأت ستندین داریمعن رهایکدام از متغ چیه ساده یخط

 Over-dispersion 58/5 88/7 00/4 مدل رد هستند داریمعن یو ش ر دما پ اس ن

 00/4 88/7 58/5 - مدل دییأت ستندین داریمعن رهایکدام از متغ چیه پ اس نشبه

 0/4 88/7 58/5 - مدل دییأت است داریمعن دما یمنف یادوجمله

 

مقدار واریانس از نشوووان داد که پراکنش بیشآزم ن 

دست هب 47/4کمتر از  Pزیرا مقدار  ،میانگین بیشتر است

اده ، رگرسوووی ن خطی سووو7براسووواس نتایج جدول  .آمد

)مدلی که بیشوووترین عن ان بهترین مدل انتخاب شووود هب

 .را دارد( MAEو  RMSEو کمترین مقدار  2Rمقدار 

 زیسرت یگویم CPUEمستقل بر  یرهایمتغ ریثأحاصل از ت ساده یخطمدل  نیبهتر یونیرگرس بیضرا -7 جدول

 |Pr(>|tمقدار) tمقدار  اریمع یخطا برآورد ریمتغ

 18/4 80/4 80/8 -49/8 دما

 88/4 88/8 84/8 05/8 یش ر

 70/4 -05/4 88/4 -84/4 عمق

 

جدول ضووورایب رگرسوووی نی بهترین مدل با ت جه به 

( حاصوول از تاثیر رگرسووی ن خطی سووادهشووده )انتخاب

ستقل بر  سرتیز، هیچ میگ ی  CPUEمتغیرهای م سفید 

های عمق، پارامتر مای آب کدام از  ثیر أت شووو ری و د

 .(P< 47/4) ندارنداین گ نه میگ   CPUEداری بر معنی

نتایج رگرسوووی ن بین متغیرهای مسوووتقل تحقیق با 

جدول  CPUEمیزان  به شووورح   1میگ ی ببری سوووبز 

اس ن پ بر اساس نتایج، رگرسی ن پ اس ن و شبه باشد:می

عن ان بهترین مدل انتخاب شوودند )مدلی که بیشووترین به

 .را دارد( MAEو  RMSEو کمترین مقدار  2Rمقدار 

ضرایب رگرسی نی ، 84و  9 هایجدولبا ت جه به نتایج 

شبهشده )بهترین مدل انتخاب س ن و  س نپ ا صلپ ا  ( حا

ببری سووبز میگ ی  CPUEثیر متغیرهای مسووتقل بر أاز ت

تأثیر معنی این میگ  دارد  CPUEداری بر پارامتر عمق 

(47/4>P ) دو پارامتر دیگر شوووامل دما و شووو ری تأثیر

 .(P>47/4داری ندارند )معنی

 سبز یببر یگویم CPUEمستقل بر  یرهایمتغ ریثأت یبررس جهت شده استفاده یهامدلة سیمقا -8 جدول

 رد مدل علت زیآنال ةجینت مستقل یرهایتغم یداریمعن ی نیرگرس مدل
 مدل سنجش یارهایمع

RMSE MAE 𝑅2 

 .7/4 87/4 05/4 هاماندهیباق نب دن نرمال مدل رد است داریمعن عمق ساده یخط

 58/4 01/8 57/8 - مدل دییتا است داریمعن عمق پ اس ن

 58/4 01/8 57/8 - مدل دییتا است داریمعن عمق پ اس ن شبه

 71/4 01/8 57/8 - مدل دییتا است داریمعن عمق یمنف یادوجمله
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 یببر یگویم CPUEمستقل بر  یرهایمتغ ریثأ( حاصل از تپواسونمدل ) نیبهتر یونیرگرس بیضرا -9جدول 

 |Pr(>|tمقدار) tمقدار  اریمع یخطا برآورد ریمتغ

 74/4 -78/4 08/4 -85/8 دما

 98/4 498/4 01/4 40/4 یش ر

 447/4 50/8 41/4 80/4 عمق

 

 یببر یگویم CPUE بر مستقل یرهایمتغ ریثأت از حاصل( پواسونشبه) مدل نیبهتر یونیرگرس بیضرا -10 جدول

 |Pr(>|tمقدار) tمقدار  اریمع یخطا برآورد ریمتغ

 04/4 -40/8 87/4 -85/4 دما

 17/4 85/4 89/4 407/4 یش ر

 e -0.6 -00/0 01/7 407/4 80/4 عمق

 

 و نتیجه گیری بحث. 4
  در و پراکنش دارند معین محدودا در ذخایر آبزیان

  حداکثر اسووت، مناسووب هاآن رشوود برای که هاییمحیط

  دلیلبهمختلف  مناطقآبزیان  اجتماعات .دارند را فراوانی

 ع امل تأثیر شدت تحت به هاآن بر حاکم محیطی شرایط

 ع امول میوان از البتوه .گیرنودمی قرار مختلف محیطی

ست محیطی تمایز  سبب عامل چند یا یك تنها ممکن ا

 ;Zuur et al., 2009) شوو د یکدیگر از آبزیان اجتماعات

De Souza Ribeiro et al., 2019) . ساس بخش  نتایج برا

ثیرگذار أمهمترین عامل ت آب عمق ،مطالعة حاضر بندیرج

میزان صوووید  ط ر عم میبهو  CPUE شووواخص بر ب ده

سبز در  ستمنطقة میگ ی ببری  شته ا  و م رد مطالعه دا

  در. ع املی چ ن دما و شوو ری در مراتب بعدی قرار دارند

ثیر پارامترهای أبررسوووی ت منظ ربه که مشوووابه تحقیق

هر های ب شببری سبز در آب محیطی بر میزان صید میگ 

که  ندنشوووان داد ،(8488)و همکاران  Daliri انجام شووود

شی در اعماق مختلف دریاترال  اب دارمعنی ایرابطه فاقد ک

اضر ح که با نتایج تحقیق، استمیگ  های گ نه میزان صید

ت ان با تفاوت این اختالف در نتایج را می رد.همخ انی ندا

های طبیعی سووو احل و زیسوووتگاههای فیزیکی در ویژگی

ست.  ستان و ب شهر مرتبط دان   در م ردذخایر میگ ی خ ز

شووان نبندی( تحقیق حاضوور )رجج ، نتاینیز میگ ی سووفید

. باشوودعمق آب میثیرگذار نیز أبیشووترین عامل ت داد که

 .این رابطه معک س ب ددیگر، گ نة اگرچه برخالف 

شان در این تحقیق  همچنین مدل رگرسی نی   هک دادن

فاکت رهای دما و  با ی ببری سووبزمیگ  CPUEبین میزان 

  داری دیده نشد که با نتایج تحقیقمعنیش ری آب ارتباط 

Daliri  کاران کاران  Aeinjamshidو  (8488)و هم و هم

س یی دیگر، همخ انی دارد. (8488)   و همکاران  Safaiاز 

ماهانه  بر واحد تالش یدصووو یزانمبا بررسوووی  (8440)

م رد  یهادر سال یه اشناس یهاو شاخص یم ز یگ یم

وج د  هابین آن داریارتباط معنی اعالم نم دند که بررسوو

به  یندارد. همچن جه  قادیر با ت  به شوووده  Pم حاسووو م

(47/4>Pب ،)یزانم ین CPUE بت  یانگینو م ما و رط  د

از  حاصلتایج که مطابق با ندست آمدهب یداریارتباط معن

داری بین دما معنیارتباط  نیست. جایی کهتحقیق حاضر 

اگرچه سایر آنالیزها در  میگ ها دیده نشد.  CPUEو میزان

 عن ان یكبهاین ب د که دمای آب  ادهندنشاناین تحقیق 

ر ت اند بپیشوورو )پس از عمق( میبصوو رت  مسووتقل متغیر

میزان افزایش منجر به و  ثر باشوودؤم های زیسووتیویژگی

سرتیز، مطالعه .گرددصید  سفید  ص   میگ ی   ایدر خ

مشووابه در سوو احل م زامبیك حاکی از این ب د که دمای 

ای مسووتقیم با افزایش تراکم آب )همراه با شوو ری( رابطه
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همخ انی که  (،Macia, 2004) ذخایر این گ نه داشته است

ضر ندارد. ت اند بر کاهش دمای آب می با نتایج پژوهش حا

داشوووته باشووود و این نامناسوووبی ها اثری نرخ تفریخ میگ 

ها اثرگذار اسوووت و این م ضووو ع برای فراوانی و تراکم آن

ثیرپذیری در ترکیب با شوو ری آب شوودیدتر خ اهد ب د أت

(Aktas and Çavdar, 2012.) 

شان( 8485)و همکاران   Ashianeمطالعه نتایج داد  ن

  در سرتیز سفید تالش میگ ی واحد ازایبه صید میزان که

  کمتر عمق دو با را داریمعنی اختالف یمتر 84-84عمق 

شته متر 84-04متر و  84 از ست دا   احتماالً  امر این که ا

یلبه ناطق از ج ان مهاجرت میگ های دل  به عمقکم م

محیط  از ج ان میگ های مهاجرت با .باشوود دریا سوومت

 تشووکیل داده جدیدی جمعیت دریا، سوومتبه ن زادگاهی

ست  افزایش دریا از منطقه این میگ های میزان بنابراین، ا

همچنین  .(Niamimandi and Tavakoli, 1991) یابدمی

ض ع گرفتن این نظر در ها بیان کردند که باآن  نظربه ،م 

  رد سرتیز سفید ذخایر میگ ی از برداشت و صید رسدمی

 خ اهد صوویادان برای را نتیجه بهترین متر 84-84عمق 

نشان داد که  های مااست که بررسیاین در حالی  داشت.

بیشوووترین  یمتر 0-7میگ ی سوووفید سووورتیز در اعماق 

  ت انرا میاین م ضوو ع  اگرچه ه اسووت.فراوانی را داشووت

سیف به -لیفهمنطقة نزدیکی  ست. خ ریاتب  س دان  به خپا

  یعنی ؛منطقه این خا  ویژگی ،متفاوت محیطی شورایط

  ن عی وج د ( وروداروندبهمنشوویر و ) هاورود آب رودخانه

ستگی سرتیز میگ ی واب   آب هب ریزیتخم دوران در سفید 

عن ان  محتملثر ؤامل م عن ان عبهت ان می را شووویرین

 کم و آرام محیط داشووتن دلیلهب خ ریات همچنین. کرد

سبی تالطم، محل  رشد اولیه مراحل و ریزیتخم برای منا

 این بل غ زمان اقامت محل نیز گاهی و آورده فراهم آبزیان

 .(Chong, 1995) هستند آبزیان

در غرب کانال خ رم سووی یکی از  فب سوو-هلیف ةمنطق

ستان  صیادی خ ز شد میمهمترین مناطق  س بات که با ر

و  هسووتندعمدتاً دارای بافت گلی و یکسووان آن سوو احل 

  دهدتشووکیل میسوویلت رس را قسوومت عمده رسوو بات 
 

 

(Nikoiyan et al., 2005 میگ ی سفید سرتیز بیشترین .)

و  ب سوویف و در اعماق کمتر دارد-لیفمنطقة تراکم را در 

بحرکان که دارای منطقة میگ ی ببری سوووبز بیشوووتر در 

  الًمکان معم  این بستر ش د.، صید میعمق بیشتری است

س مکان و ب ده گلی س برای را بیمنا   از اهگ نه برخی تزی

  تا پسووت الروی مرحلة ببری و سووفید دری میگ  جمله

نی هم ج ا  ;Dehghan Mediseh, 2004) کنوودمی فرا

Nikoiyan et al., 2005). 

نتایج مرب ط به روند تغییرات ماکروبنت زها از سووواحل 

ها کاهش به دریا نشوووان داد که با افزایش عمق، تراکم آن

ها در مناطق دور از ساحل یابد. ضمن این که تراکم آنمی

 دهندنسوووبت به یکدیگر نشوووان می داریمعنیاختالف 

(Ebrahimi , 2005 .)Dauvin  همکوواران بووا  (8440)و 

سی روی ج امع ماکروبنتیك خلیج وی ستان د 8سبرر ر انگل

جنس رسووو بات بسوووتر و عمق را از مهمترین فاکت رهای 

  .ندعن ان کردثیرگذار روی تراکم و پراکنش ماکروبنت زها أت

ر د بیشوووتر میگ ی سوووفیدت ان دلیل حضووو ر میبنابراین 

 براساس را از طرفی ب سیف(-لیفهمنطقة ) خ ریاتمجاورت 

ستاین گ نه ای نیازهای تغذیه ض راگرچه،  .دان   رتفراوان ح

سبت خنجری و سفید میگ های الروی مراحل   سایر به ن

  رد میگ  فراوان گ نة دو که خلیج فارس پنائیده هایگ نه

 امری، (Ansari et al, 2005) باشندمی استان هایصیدگاه

 رههم ا ،گ نه دو این شناختیزیستمطالعات است.  بدیهی

های میگ  این ریزیتخم مناطق را خ زسووتان سوو احل

عالم تجوواری م ده ا   ;Safikhani et al., 1998) انوودن

Dihim, 2003). مهاجرت که الگ ی است یادآوری به الزم 

 ورود و مهاجرتبا  سوواحلی مناطق در پنائیده میگ های

شده، و مصبی ساحلی عمق کم مناطق به الروها  که آغاز 

ستگاه این از آن از بعد  ت لیدمثل جهت و شده خارج هازی

 . تغییراتبزرگسالی( )ک چ ش ندمی ترعمیق هایآب وارد

 تکامل مختلف مراحل در شوووده و ن سوووانات مشووواهده

ئیووده میگ هووای بع پنووا ین تووا  اسووووت  زنوودگی دوره ا

(Garcia and Reste, 1981 .) ،نابراین رسووود نظر میبهب

  ب سووویف-لیفهمنطقة فراوانی میگ ی سوووفید سووورتیز در 

1 Veys 
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ای و صووو رت هر دو سووو یه ناشوووی از نیازهای تغذیهبه

 ت لیدمثلی باشد.

مل محیطی عمق آب عا به می ،از نظر  عة ت ان  طال م

Farrokhbin ( 8484و همکاران)  .ها آن نتایجاشوواره کرد

  84-84عمق ترجیحاً ببری میگ ی گ نةکه  داد نشوووان

  نسووبی فراوانی عمق افزایش و با دهدترجیح میرا متری 

شده میگ ی ست صید  شته ا شی دا . افزون بر روند افزای

این  .یگ ها داردم ط ل با مستقیمی رابطة اینکه این متغیر

حاضوور تا حد زیادی مطالعة های حاصوول از نتایج با یافته

حل ط ریبههمخ انی دارد.  های ببری سووو ا که میگ 

نشووان  متر 88 عمقبحرکان بیشووترین میزان صووید را در 

ت اند ناشووی از تفاوت در جنس اختالف در ارقام می دادند.

باشوووود. حل  Sommers (8915 )گزارش  بسوووتر سووو ا

ست. جایی که  اکنندییدأت سط اوجاین مطلب ا   دصی مت 

حد بر در  ،سوووبز ببری میگ ی برای (CPUE) تالش وا

(  %95) اعظم و  قسمتگزارش شده است تر عمیقمناطق 

این  .اندشده صید متر 04 تا 88 اعماق بالغ از میگ های

 .با نتایج این تحقیق همخ انی داردها یافته

در یك Dehghan Mediseh (8440 )، دیگرسوو ی از 

 بر پراکنشثیر دما و ش ری روی أبررسی تبا هدف  بررسی

های و فراوانی  یدالرو ناطق  سووورتیز میگ ی سوووف در م

ستان، ستان خ ز   یان نم د که الروب ن زادگاهی )خ ریات( ا

  داشته حض ر 9/01-08 ش ری محدودا سفید در میگ ی

  قسمت در هزار داشته 08 ش ری در را حض ر بیشترین و

نة در ، این میگ همچنین .اسوووت مایی  دام   88-7/89د

ض رگراد سانتیدرجة  شته ح شترین دا ض ر و بی   در را ح

در این  .اسووت داده نشووانگراد سووانتی ةدرج 89 دمای

 سووفید میگ ی برای CPUE میزان بیشووترینمطالعه نیز 

 بر کیل گرم57/81 میزانبه ب سیف-لیفه منطقة در سرتیز

 04 شوو ری و گرادسووانتی درجة 7/81 دمای در سوواعت،

  نتایج با زیادی تطابق که آمد دسوووتهب هزار در قسووومت

 است. داشته شده، اشاره پژوهش

 نتیجه گیری نهایی. 5
های آمده از آنالیزها و مدل دسووتهب نتایج به ت جه با

 م رد محیطی ع امل بین از که کرد بیان نت امیآماری، 

ثیر أت یط ر قطعبهدریا که  عمق تحقیق، این در بررسووی

نشووان  میگ  هایگ نه CPUEبر  ریدار و چشوومگیمعنی

ستان در سرتیز سفید میگ ی .داد ستان ا شترین خ ز  بی

CPUE خ ریات مجاورت درو  ب سوویف-لیفه منطقة در را 

شان داد.  از  که بحرکان منطقة درنیز  سبز ببری میگ ین

پراکنش و  حدبیشووینة  ی برخ ردار اسووت،بیشووتر عمق

مدیریت ذخایر این دو میگ   با اینکه دارد.را  CPUE میزان

ستان، نیز تطابق شیالت در  د، رباالیی با این نتایج داخ ز

شنهاد می شتی بهتا کرد ت ان پی ضعیت معی منظ ر بهب د و

 محیطیزیستصیادی و با در نظر گرفتن مالحظات جامعة 

ص    شتری در خ و حفظ ذخایر این آبزیان، تحقیقات بی

در اختیار قرار هر گ نه انجام شووو د. بهینة یافتن اعماق 

دسوووترسوووی بهتری را برای ت اند مینتایجی دادن چنین 

شی میگ  فراهم صیادان در مناطق م رد نظر جهت ترال ک

تر از نظر گیرانهانین سوووخت اگرچه نیازمند اِعمال قآورد 

نظارت و  های زمانی، ابزارهای صووید اسووتانداردمحدودیت

میگ  همراه با برآوردهای دقیق صوووید در خارج از فصووول 

 ذخایر است.

 

 تشکر و قدردانی. 6
صید از ستان و بنادر ماهیگیری معاونت  ستان ا  و خ ز

ستانهمچن شهر شیالت  که هندیجان  ین کارمندان اداره 

جام در  مدت ان گانبا این پژوهش، طی  ند گار یت  ن ها ن

  ،. همچنینشووو د، قوودردانی میاری را داشوووتنوودکووهم

خانم سوورکار و  ی دکتر شوویریآقا جناب وسوویله ازبدین

یاری ما را فر که در انجام این تحقیق مهندس خ شوون دی

 .آیدعمل میبهر کتقدیر و تش ،نم دند
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