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چکيدٌ
در ايه مطالعٍ ميسان زيتًدٌ ،CPUA ،پراکىص ي ترکية صيذ آتسيان ترال کف درياي عمان (سًاحل استان سيستان ي
تلًچستان) تراساس آمار ي اطالعات جمعآيري ضذٌ درگطت تحميماتي سال  1335تا استفادٌ از کطتي فرديس  1مًرد تررسي
لرار گرفت .کل مىطمٍ مًرد تررسي تٍ  5مىطمٍ تا حريف  Mتا  Qي  4زير مىطمٍ تا اليٍ عممي  30-50 ،20-30 ،10-20ي
 50-100متر تمسيم ضذوذ ي در مجمًع  32ايستگاٌ تٍ صًرت تصادفي اوتخاب گرديذ .ممذار زيتًدٌ ي  CPUAتٍ ريش
مساحت جاريب ضذٌ محاسثٍ ضذٌ ي ومطٍ پراکىص آتسيان ترسيم گرديذ .تررسي حاضر وطان داد کٍ مىاطك ( Mتياَي تا خًر
گالك) ي ( Qتريس تا گًاتر) از يضعيت صيذ مىاسةتري ترخًردار تًدوذَ .مچىيه اليٍ عممي  10-20متر داراي کمتريه
ممذار  CPUAي زيتًدٌ آتسيان تجاري ،غيرتجاري ي کل تًد .ممذار زيتًدٌ اليٍ عممي  50-100متر حذيد  4/1تراتر اليٍ
عممي 10-20متر محاسثٍ گرديذ .تيطتريه ممذار  CPUAکل آتسيان ،کفسيان تجاري ي کفسيان غيرتجاري تٍ ترتية در مىاطك
 M ،Mي  Qمطاَذٌ ضذ .پراکىص آتسيان کفسي تجاري تا تراکم تاال تيطتر در غرب يلي آتسيان غيرتجاري در ضرق سًاحل
استان سيستان ي تلًچستان مطاَذٌ ضذ .وتايج ايه مطالعٍ ميتًاوذ در مذيريت تُرٌترداري از رخاير کفسيان درياي عمان مًرد
استفادٌ لرار گيرد.
کلمات کليدي :صيد بر واحد سطح ( ،)CPUAپراکنش ،ترکيب صيد ،زيتوده ،درياي عمان

* وًیسىدٌ مسئًل
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مقدمٍ
اًدام تشسػيّاي ػلوي تا ّذف اسصياتي رخايش گشٍُّاي
هـخق آتضياى هيتَاًذ تلَيشي ٍالؼي ٍ سٍؿي اص ٍضؼيت
رخايش دس هحذٍدُ كيذگاّي هـخق سا هيؼش ػاصد .تْشُ-
تشداسي اص رخايش وفضي دس آبّاي ايشاًي دسياي ػواى
ػالٍُ تش ًاٍگاى كيذ كٌؼتي تشال ،تَػظ ًاٍگاى كيذ خشد
يؼٌي لٌح ٍ لايك تا سٍؽ گَؿگيش ًيض اًدام هيؿَد.
تشاػاع آهاس سػوي ػاصهاى ؿيالت ايشاى هيضاى كيذ
وفضياى دس اػتاى ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى تا لثل اص ػال
 1388تمشيثا تِ عَس هؼوَل دس ّش ػال ووتش اص ّ 30ضاس
تي ثثت ؿذُ اػتٍ .لي اص ػال  1389تا سًٍذ افضايـي
هَاخِ تَدُ ٍ دس ػالّاي  1389تا  1392تِ تشتية تِ
هماديش ّ 57 ٍ 52 ،46 ،38ضاس تي سػيذُ اػت وِ سًٍذ
هزوَس هيتَاًذ هَسد تشسػي ٍ تحليل لشاس گيشد (ػالٌاهِ
آهاسي ػاصهاى ؿيالت ايشاى .)1392 ،گشٍُ آتضياى وفضي
تخؾ لاتل تَخْي اص حدن كيذ سا دس آبّاي خليح
فاسع ٍ دسياي ػواى تِ خَد اختلاف هيدٌّذ وِ تخـي
اص آى تَػظ ًاٍگاى كيذ كٌؼتي تشال تشداؿت هيؿَد
(ٍلي ًؼة ٍ ّوىاساى .)1385 ،.كيذگاُ اكلي ًاٍگاى
هزوَس دس آبّاي دسياي ػواى ،اػتاى ػيؼتاى ٍ
تلَچؼتاى هيتاؿذ وِ تِ ٍػيلِ  9فشًٍذ وـتي تشالش
والع فشدٍع اص اٍايل اسديثْـت تا اٍاػظ ؿْشيَس (دٍسُ
فؼاليت هداص  4/5هاِّ) ٍ  11فشًٍذ تشالش والع عثغ اص
اٍايل اسديثْـت تا اٍايل تيش (دٍسُ فؼاليت هداص  2هاِّ)
اًدام هيؿَد (دفتش اهَس كيذ ٍ كيادي ػاصهاى ؿيالت
ايشاى 20 .)1391 ،فشًٍذ وـتي هزوَس هدوَػا حذٍد 20
تا ّ 25ضاس تي كيذ وشدُ ٍ تيـتش اص  50گًَِ تداسي سا تِ
ػاحل هيآٍسًذ وِ تمشيثا  50دسكذ اص گًَِّاي تِ ػاحل
آٍسدُ ؿذُ هتـىل اص گًَِّاي ّذف هيتاؿٌذ .تخؾ
ديگش كيذ ًيض ؿاهل آتضياى تداسي يؼٌي كيذ ضوٌي
( ٍ )Bycatchآتضياى غيشتداسي يؼٌي كيذ دٍسسيض
( )Discardهيؿَد وِ اص اّويت تااليي تشخَسداسًذ
(ػالٌاهِ آهاسي ػاصهاى ؿيالت ايشاى.)1392 ،
تحميماتي دس صهيٌِ اسصياتي رخايش وفضياى دس آبّاي
خٌَب وـَس اًدام ؿذُ اػت .اٍليي گـتّاي تحميماتي
هٌؼدن دس صهيٌِ اسصياتي رخايش هاّياى وفضي هشتَط تِ
ػالّاي  1355-1358تِ ػٌَاى عشح هٌغمِاي
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 UNDP/FAOتَد ( .)Sivasubramaniam, 1981يه
پشٍطُ خاهغ تَػظ واسؿٌاػاى هشاوض تحميمات ؿيالتي
خٌَب وـَس ٍ تا اػتفادُ اص اعالػات هَخَدً ،تايح گـت-
ّاي تحميماتي هـاتِ دس ػايش وـَسّا ٍ عشح هٌغمِاي
ػاصهاى خَاس ٍ تاس خْاًي ( )FAOعشاحي گشديذ ( FAO,
 .)2007اٍليي پشٍطُ تحميماتي هشتَط تِ آبّاي اػتاى
ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى دس دسياي ػواى اص ًيوِ دٍم ػال
 1377ؿشٍع ٍ دس هدوَع  6گـت تحميماتي فللي دس
ػالّاي  2( 1377گـت) ٍ  4( 1378گـت) تا تحت
پَؿؾ لـشاس دادى اػواق  10-100هتش تِ هَسد اخشا
دسآهذ (هحوذخاًي ٍ ّوىاساىًَ .)1380 ،سٍصي ٍ ٍلي
ًؼة ( )1386تحميمي سا تا ّذف تشآٍسد رخايش ٍ تؼييي
پشاوٌؾ گَاصين دم سؿتِاي ،گيؾ چاًِداس ٍ گيؾ خال
ػفيذ دس آبّاي خليح فاسع اػتاى ّشهضگاى تش اػاع
ؿاخق  CPUAاًدام دادُ ٍ ٍضؼيت رخايش گًَِّاي
هزوَس سا تشسػي ًوَدًذ .ػثاػپَس ًادسي ٍ ّوىاساى
( )1389هغالؼِاي سا تا ػٌَاى تشسػي هيضاى تَدُ صًذُ،
هياًگيي  ،CPUAپشاوٌؾ ٍ فشاٍاًي هاّياى وفضي دس
اليِّاي ػومي دسياي ػواى تِ اًدام سػاًذًذ .دسياًثشد ٍ
ّوىاساى ( )1383پايؾ رخايش وفضياى تِ سٍؽ هؼاحت
خاسٍب ؿذُ سا تا ّذف تشسػي ،همايؼِ ٍ تؼييي تغييشات
هيضاى تيَهاع ٍ  CPUAوفضياى دس دسياي ػواى تِ هَسد
اخشا دسآٍسدًذ ٍ ّويي عَس پشٍطُ هـاتْي دس آبّاي
اػتاى ّشهضگاى اخشا گشديذ (دّماًي ٍ ّوىاساى.)1383 ،
ٍلي ًؼة ٍ ّوىاساى عي هذت  5ػال ( )1383-87هيضاى
صيتَدُ ٍ هياًگيي  CPUAرخايش وفضياى سا تا اػتفادُ اص
سٍؽ هؼاحت خاسٍب ؿذُ ( )Swept Areaتذػت آٍسدًذ
(ٍلي ًؼة .)1390 ،ليغاػي ( )1390هغالؼِاي سا تا
ّذف هغالؼِ تأثيش ػوك تش الگَي پشاوٌؾ ،تٌَع گًَِاي ٍ
فشاٍاًي تشخي آتضياى التلادي دٍس سيض دسياي ػواى (اػتاى
ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى) اًدام دادًذ .كالحي گضاص ٍ
ّوىاساى تِ تشسػي ػاختاس عَلي ،تشوية كيذ ٍ ٍضؼيت
تالؽ كيادي هاّي هشوة تثشي ( )Sepia pharaonisدس
تشالشّاي وف دسياي ػواى پشداختٌذ (كالحي گضاص ٍ
ّوىاساى .)1394 ،.هحوَدصادُ ٍ ّوىاساى تِ تشسػي الگَي
پشاوٌؾ هىاًي-صهاًي ٍ سًٍذ تغييشات تَدُ صًذُ خاًَادُ
گَاصين هاّياى ( )Nemipteridaeدس آبّاي ػاحلي

سال بیست ي ضص/ضمارٌ 4

مجلٍ علمی ضیالت ایزان

دسياي ػواى پشداختٌذ (هحوَدصادُ ٍ ّوىاساى.)1395 ،.
ّوچٌيي هغالؼاتي دس ايي صهيٌِ دس ػايش ًماط اًدام ؿذُ
اػت (Barrett & Tilzey, 2001؛ Mustafa, 2003؛
Kulka et al., 2003؛ Cardinale et al., 2009؛

Gaertner et al., 2007؛  .)Garces et al., 2006دس
ايي هغالؼِ هيضاى صيتَدُ ،CPUA ،پشاوٌؾ ٍ تشوية
كيذ آتضياى تشال وف دسياي ػواى (ػَاحل اػتاى
ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى) تشاػاع آهاس ٍ اعالػات خوغآٍسي
ؿذُ گـت تحميماتي دس ػال  1395تا اػتفادُ اص وـتي
فشدٍع  1هَسد تشسػي لشاس گشفت تا ٍضؼيت رخيشُ
آتضياى كيذ تشال وف ؿاهل ول آتضياى ،وفضياى تداسي ٍ
وفضياى غيشتداسي تش اػاع تمؼين تٌذي هٌغمِ اي ٍ اليِ
ّاي ػومي هختلف تشسػي ٍ تؼييي ؿذُ ٍ پشاوٌؾ هٌغمِ
اي آى ًـاى دادُ ؿَد.
مًاد ي ريشَا
مىطقٍ مًرد ثررسي ي ایستگبٌَبي ومًوٍثرداري:
هٌغمِ هَسد تشسػي هحذٍد تِ آبّاي دسياي ػواى

(اػتاى ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى) دس عَل خغشافيايي ʹ55
˚ 58تا ʹ 61˚ 25تَد .ول آبّاي دسياي ػواى تِ  7هٌغمِ
( )Primary stratumتمؼينتٌذي ؿذُ وِ دس ايي
تمؼينتٌذي هحذٍدُ اػتاى ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى تا 5
هٌغمِ تا حشٍف  Mتا ً Qـاى دادُ ؿذّ .ش هٌغمِ دس
آبّـاي دسياي ػواى تِ  4صيش هٌغمِ ()Substratum
تمؼين ؿذًذ وِ دس حميمت  4اليِ ػومي -30 ،10-20
 50-100 ٍ 30-50 ،20هتش سا ؿاهل هيگشدد .تا اػتفادُ
اص دػتگاُ پالًيهتش هؼاحت وليِ هٌاعك ٍ صيش هٌغمِّا
اًذاصُگيشي ؿذ  ،هؼاحت ول هٌغمِ هَسد تشسػي دس آب-
ّاي اػتاى ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى دس دسياي ػواى (هٌاعك
 Mتا  )Qتشاتش تا  1164/2هايل هشتغ دسيايي هحاػثِ ؿذ.
تا تَخِ تِ ٍػؼت هٌغمِ ،تَاى ػولياتي ؿٌاٍس ،هذت صهاى
دسياًَسدي ،ػشػت ؿٌاٍس ،اهىاًات ٍ تدْيضات دس دػتشع
ٍ تؼذاد پشػٌل ًاٍتشي ٍ تحميماتي تشاي ّش گـت دس
هدوَع  92ايؼتگاُ پيؾتيٌي گشديذ (خذٍل .)1

جديل  :1مىطقٍ مًرد مطبلعٍ ي ایستگبٌَبي ومًوٍثرداري در دریبي عمبن
Table 1: Location of the study and sampling area along the Oman Sea

مىبطق

صيدگبٌَب

تعداد ایستگبٌ

M
N
O
P
Q

تياّي ،هيذاًي ،خَس ساتچ ،خَس گاله
دسن ،هىيػش ،تٌگ ،دهاغِ هيذاًي
گَسدين ،ساؿذي ،پضم ،وٌاسن
وٌاسن ،چاتْاس ،سهيي ،ويظدف
تشيغ ،پؼاتٌذس ،گَاتش

15
17
20
20
20

ريش ومًوٍثرداري :تشالوـي دس ايؼتگاُّاي پيؾ-
تيٌي ؿذُ تشاػاع تشًاهِ گـت تحميماتي هغاتك خذٍل 1
اًدام ؿذً .وًَِتشداسي تَػظ وـتي فشدٍع  1وِ يه
وـتي تشال پاؿٌِاي اػت ،كَست گشفت .تِ هٌظَس ًوًَِ-
تشداسي اص تَس تشال وف ( )Bottom Trawlاػتفادُ
گشديذ.
هـخلات تَس تشال وف هَسد اػتفادُ ػثاست اػت اص:
 400هيليهتـش
 اًذاصُ چـوِ تـَس دس لؼوت تذًِ(گشُ تا گشُ هماتل)

محديدٌ جغرافيبیي
ضريع

خبتمٍ

58˚ 55ʹ E
59˚ 25ʹ E
59˚ 55ʹ E
60˚ 25ʹ E
60˚ 55ʹ E

59˚ 25ʹ E
59˚ 55ʹ E
60˚ 25ʹ E
60˚ 55ʹ E
61˚ 25ʹ E

 80هيليهتـش

 اًذاصُ چـوِ تَس دس لؼوت ويؼِ(گشُ تا گشُ هماتل)
پلــيآهيــذ هــَلتي
 خــٌغ تــَسفيالهٌت
 72هتش
 عَل عٌاب تااليي 47هتش
 عَل عٌاب پاييٌيپغ اص حضَس دس ّش ايؼتگـاُ هـخلات هشتَط تِ ّش
تَسوـي ٍ ًوًَِتشداسي اػن اص تاسيـخ ،صهاى تَساًذاصي ٍ
تَسوـي ،هَلؼيت خغشافيايي ،ػوك ،هؼافت پيوَدُ ؿذُ
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(تا اػتٌاد تـِ اعالػات  ٍ )GPSخْت تَسوـي دس فـشم
 Log sheetثثت گشديذ .تشاي خوغآٍسي دادُّا اص عشح
تلادفي عثمِتٌذي ؿذُ اػتفادُ گشديذ ( Sparre and
 .)Venema, 1992دس ؿٌاػايي ٍ تفىيه آتضياى اص
وليذّاي ؿٌاػايي ٍ هٌاتغ ػلوي هؼتثش ( Smith and
Heemstya, 1986؛ Fischer and Bianchi, 1984؛

Carpenter et al., 1997؛ اػذي ٍ دّماًي)1375 ،
اػتفادُ گشديذ .وليِ اعالػات ثثت ؿذُ ٍاسد ًشمافضاس
 Excelؿذ.
محبسجٍ  CPUAي تًدٌ زودٌ :وليِ هحاػثات اًدام
ؿذُ تشاي تشآٍسد تَدُ صًذُ ٍ  CPUAتِ تشتية ريل اًدام
ؿذ (:)Sparre and Venema, 1992
D=Vt

 :Dهؼافت عي ؿذُ (هايل)
 :Vػشػت هتَػظ ؿٌاٍس (هايل تش ػاػت)
 :tصهاى تَسوـي (ػاػت)
a=dhx2

 :aهؼاحت خاسٍب ؿذُ (هايل هشتغ دسيايي)
 :dهؼافت عي ؿذُ (هايل)
 :hعَل عٌاب تااليي (هايل)
 :x2ضشية گؼتشدگي تَس وِ  0/65دس ًظش گشفتِ ؿذ.
CPUA=Cw/a

 :CPUAكيذ تش ٍاحذ ػغح (ويلَگشم تش هايل هشتغ)
ٍ :Cwصى ول گًَِ دس ايؼتگاُ (ويلَگشم)
 :aهؼاحت خاسٍب ؿذُ دس ايؼتگاُ (هايل هشتغ)
b=CPUA/x1

 :bتيَهاع گًَِ دس هٌاعك تَسوـي ؿذُ (ويلَگشم تش
هايل هشتغ)
 :CPUAكيذ تش ٍاحذ ػغح گًَِ دس هٌاعك تَسوـي
ؿذُ (ويلَگشم تش هايل هشتغ)
 :x1ضشية كيذ  0/5دس ًظش گشفتِ هيؿَد (ٍلي ًؼة ٍ
ّوىاساى)1382 ،
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B=bA

 :Bتيَهاع ول گًَِ دس هٌغمِ پشاوٌؾ (ويلَگشم)
 :bهياًگيي تيَهاع گًَِ دس آى هٌغمِ (ويلَگشم تش هايل
هشتغ)
 :Aهؼاحت ول هٌغمِ (هايل هشتغ)
تُيٍ وقطٍ پراکىص :اعالػات هشتَط تِ هَلؼيت
خغشافيايي ٍ ؿاخق ّ CPUAش كيذگاُ ٍاسد ًشمافضاس
 GISؿذُ ٍ ًمـِّاي پشاوٌؾ تِ كَست خذاگاًِ تشػين
گشديذ .تشاي تدضيِ ٍ تحليل دادُّا اص ًشمافضاسSPSS 21.0
اػتفادُ ؿذ .اتتذا تَصيغ ًشهال دادُّا تا اػتفادُ اص آصهَى
ولوَگشٍف -اػويشًَف يه ًوًَِاي تا حذٍد اعويٌاى 95
دسكذ تشسػي ؿذ ػپغ اص آًاليض ٍاسياًغ يه عشفِ تشاي
همايؼِ هيضاى  CPUAدس هٌاعك ٍ ّوچٌيي اليِّاي
ػومي اػتفادُ گشديذ.
وتايج
تيـتشيي ٍ ووتشيي همذاس  CPUAول آتضياى تِ تشتية دس
هٌاعك ( Mتياّي ،هيذاًي ،خَس ساتچ ،خَس گاله) ٍ O
(گَسدين ،ساؿذي ،پضم ،وٌاسن) تا 5703/3 ٍ 13808/9
ويلَگشم تش هايل هشتغ ،تيـتشيي ٍ ووتشيي همذاس آى تِ
تشتية دس اليِ ػومي  20-30هتش ٍ  10-20هتش تا
 3143/5 ٍ 18087/6ويلَگشم تش هايل هشتغ تِ دػت آهذ
وِ تيي هٌاعك  Qتا هٌاعك ّ ٍ P ٍ Mوچٌيي تيي اليِ
ػومي  10-20تا ػايش اليِّاي ػومي اختالف هؼٌيداسي
هـاّذُ ؿذ (ّ .)p<0.05وچٌيي تيـتشيي ٍ ووتشيي
همذاس صيتَدُ ول آتضياى تِ تشتية دس هٌاعك ( Qتشيغ،
پؼاتٌذس ،گَاتش) ٍ ( Oگَسدين ،ساؿذي ،پضم ،وٌاسن) تا
 2680/5 ٍ 6992/1تي ،تيـتشيي ٍ ووتشيي همذاس آى تِ
تشتية دس اليِ ػومي  50-100هتش ٍ  10-20هتش تا
 2252/6 ٍ 9192/5تي هحاػثِ ؿذ( .خذٍل .)2

سال بیست ي ضص/ضمارٌ 4
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جديل  :2مقدار  CPUAي زيتًدٌ کل آثسیبن ثٍ تفکيک مىبطق در الیٍَبي عمقي
Table 2: Mean CPUA and biomass for the total species in different depth layers
ميبوگيه
))CPUA

مىطقٍ

M

N

O

P

Q

 10-20هتش
 20-30هتش
 30-50هتش
 50-100هتش
هياًگيي

12634/3
19926/6
10516/4
13982/8
13808/9

7767/4
24403/4
12928/1
10076/0
11782/4

*-
5883/1
8255/7
9126/0
5703/3

7626/5
25778/7
13651/3
9071/5
11482/2

912/9
18144/7
24481/3
9681/5
9609/8

3143/5
18087/6
15543/9
10133/3
10009/1

 10-20هتش
 20-30هتش
 30-50هتش
 50-100هتش
هدوَع

533/2
375/8
289/8
2004/6
3203/4

579/4
1026/4
848/1
1809/6
4263/6

*-
374/2
473/9
1832/5
2680/5

826/7
1562/2
1307/8
2469/3
6166/0

313/3
3110/0
2492/2
1076/6
6992/1

2252/6
6448/6
5411/8
9192/5
23305/5

 /مجمًع
(زيتًدٌ)

CPUA
(ويلَگشم تش
هايل هشتغ)

صيتَدُ
(تي)

ًوًَِ تشداسي تِ دليل ًاهؼاػذ تَدى ؿشايظ خَي اًدام ًـذُ اػت.

داسي تَد (ّ .)p<0.05وچٌيي تيـتشيي ٍ ووتشيي همذاس
صيتَدُ وفضياى تداسي تِ تشتية دس هٌاعك ( Pوٌاسن،
چاتْاس ،سهيي ،ويظدف) ٍ  ( Qتشيغ ،پؼاتٌذس ،گَاتش) تا
 1570/8 ٍ 2998/9تي ،تيـتشيي ٍ ووتشيي همذاس آى تِ
تشتية دس اليِ ػومي  50-100هتش ٍ  10-20هتش تا
 1325/1 ٍ 5570/4تي هحاػثِ ؿذ( .خذٍل .)3

تيـتشيي ٍ ووتشيي همذاس  CPUAوفضياى تداسي تِ
تشتية دس هٌاعك ( Mتياّي ،هيذاًي ،خَس ساتچ ،خَس
گاله) ٍ ( Qتشيغ ،پؼاتٌذس ،گَاتش) تا 2158/9 ٍ 8639/3
ويلَگشم تش هايل هشتغ ،تيـتشيي ٍ ووتشيي همذاس آى تِ
تشتية دس اليِ ػومي  50-100هتش ٍ  10-20هتش تا
 1849/2 ٍ 6140/5ويلَگشم تش هايل هشتغ تِ دػت آهذ
وِ تيي هٌاعك  Mتا هٌاعك  Q ٍ Oداساي اختالف هؼٌي-

خذٍل  :3همذاس  ٍ CPUAصيتَدُ وفضياى تداسي تِ تفىيه هٌاعك دس اليِّاي ػومي
Table 3: Mean CPUA and biomass for the commercial in different depth layers

CPUA
(ويلَگشم تش
هايل هشتغ)

صيتَدُ
(تي)

ميبوگيه)) CPUA

مىطقٍ

M

N

O

P

Q

 10-20هتش
 20-30هتش
 30-50هتش
 50-100هتش
هياًگيي

9668/4
5260/8
8605/8
8787/3
8639/3

1945/2
15078/9
7122/4
7989/3
7410/1

1991/8
4693/9
5209/9
3068/6

5292/4
7281/5
5679/5
5289/5
5584/5

577/8
3568/7
3644/5
3505/8
2158/9

1849/2
5365/9
5425/5
6140/5
4594/3

 10-20هتش
 20-30هتش
 30-50هتش
 50-100هتش
هدوَع

408/0
99/2
237/2
1259/8
2004/2

145/1
634/2
467/2
1434/9
2681/4

126/7
269/4
1046/2
1442/3

573/7
441/3
544/1
1439/8
2998/9

198/3
611/7
377/0
389/8
1570/8

1325/1
1913/1
1888/9
5570/4
10697/5

 /مجمًع (زيتًدٌ)
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تيـتشيي ٍ ووتشيي همذاس  CPUAوفضياى غيشتداسي تِ
تشتية دس هٌاعك ( Qتشيغ ،پؼاتٌذس ،گَاتش) ٍ O
(گَسدين ،ساؿذي ،پضم ،وٌاسن) تا 1852/4 ٍ 6934/0
ويلَگشم تش هايل هشتغ ،تيـتشيي ٍ ووتشيي همذاس آى تِ
تشتية دس اليِ ػومي  20-30هتش ٍ  10-20هتش تا
 1000/9 ٍ 9585/8ويلَگشم تش هايل هشتغ تِ دػت آهذ
وِ داساي اختالف هؼٌيداسي ًثَد (ّ .)p>0.05وچٌيي

تيـتشيي ٍ ووتشيي همذاس صيتَدُ وفضياى غيشتداسي تِ
تشتية دس هٌاعك ( Qتشيغ ،پؼاتٌذس ،گَاتش) ٍ O
(گَسدين ،ساؿذي ،پضم ،وٌاسن) تا  750/1 ٍ 5045/2تي،
تيـتشيي ٍ ووتشيي همذاس آى تِ تشتية دس اليِ ػومي -30
 20هتش ٍ  10-20هتش تا  717/2 ٍ 3417/5تي هحاػثِ
ؿذ( .خذٍل .)4

جديل  :4مقدار  CPUAي زيتًدٌ کفسیبن غيرتجبري ثٍ تفکيک مىبطق در الیٍَبي عمقي
Table 4: Mean CPUA and biomass for the non-commercial in different depth layers
ميبوگيه)) CPUA
مىطقٍ
Q
P
O
N
M
 /مجمًع (زيتًدٌ)
CPUA
(ويلَگشم تش
هايل هشتغ)

صيتَدُ
(تي)

 10-20هتش
 20-30هتش
 30-50هتش
 50-100هتش
هياًگيي

2670/1
14480/0
953/8
2358/2
3233/6

5354/7
8629/0
5422/8
1391/3
3780/5

3531/6
3166/0
2312/1
1852/4

838/3
2828/6
3660/8
2236/7
2275/2

332/9
13917/6
20362/7
4249/8
6934/0

1000/9
9585/8
8580/5
2352/0
3975/1

 10-20هتش
 20-30هتش
 30-50هتش
 50-100هتش
هدوَع

112/7
273/1
26/3
338/1
750/1

399/5
362/9
355/7
249/9
1368/0

224/6
181/7
464/3
870/6

90/9
171/4
350/7
608/8
1221/8

114/2
2385/5
2072/9
472/6
5045/2

717/2
3417/5
2987/4
2133/6
9255/8

ًمـِ پشاوٌؾ ول آتضياى تشاػاع ؿاخق  CPUAدس
ؿىل صيش ًـاى دادُ ؿذُ اػت .هالحظِ هيؿَد وِ
تيـتشيي پشاوٌؾ دس هٌغمِ ( Qتشيغ ،پؼاتٌذس ،گَاتش) ٍ
ووتشيي آى دس هٌغمِ ( Oگَسدين ،ساؿذي ،پضم ،وٌاسن)
هيتاؿذ (ؿىل .)1

ًمـِ پشاوٌؾ وفضياى تداسي تشاػاع ؿاخق  CPUAدس
ؿىل صيش ًـاى دادُ ؿذُ اػت .هالحظِ هيؿَد وِ
تيـتشيي پشاوٌؾ دس هٌغمِ ( Mتياّي ،هيذاًي ،خَس ساتچ،
خَس گاله) ٍ ووتشيي آى دس هٌغمِ  ( Qتشيغ ،پؼاتٌذس،
گَاتش) هيتاؿذ (ؿىل .)2

ضکل  :1تًزیع پراکىص کل آثسیبن ثراسبس ضبخص  CPUAدر

ضکل  :2تًزیع پراکىص کفسیبن تجبري ثراسبس ضبخص
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 CPUAدر دریبي عمبن (سبل )1395

Figure 1: Spatial distribution of the total species
)CPUA, in the Oman Sea (2016

Figure 2: Spatial distribution of the commercial
)CPUA, in the Oman Sea (2016

مجلٍ علمی ضیالت ایزان

ًمـِ پشاوٌؾ وفضياى غيشتداسي تشاػاع ؿاخق CPUA

دس ؿىل صيش ًـاى دادُ ؿذُ اػت .هالحظِ هيؿَد وِ
تيـتشيي پشاوٌؾ دس هٌغمِ ( Qتشيغ ،پؼاتٌذس ،گَاتش) ٍ
ووتشيي آى دس هٌغمِ ( Pوٌاسن ،چاتْاس ،سهيي ،ويظدف)
هيتاؿذ (ؿىل .)2

ضکل  : 3تًزیع پراکىص کفسیبن غيرتجبري ثراسبس ضبخص
 CPUAدر دریبي عمبن (سبل )1395
Figure 3: Spatial distribution of the non-commercial
)CPUA, in the Oman Sea (2016

تحث
پايؾ رخايش وفضياى دس دسياي ػواى دس ػال ً 1381ـاى
داد وِ هٌاعك ػيشيه تا خاػه ٍ تشيغ ،پؼاتٌذس ٍ گَاتش
دس دٍ عشف دسياي ػواىٍ ،ضؼيت ًؼثتاً خَتي سا اص ًظش
صيتَدُ آتضياى وفضي داؿتٌذ (ٍلي ًؼة ٍ ّوىاساى،.
 .)1382تشسػي حاضش ّن ًـاى داد وِ كيذگاُّاي
هٌاعك تيشًٍي يؼٌي غشب ٍ ؿشق ًؼثت تِ كيذگاُّاي
هشوض (گَسدين ،ساؿذي ،پضم ،وٌاسن) اص ٍضؼيت كيذ
هٌاػةتشي تشخَسداسًذ (خذٍل  .)2تٌاتشايي هٌاعك هزوَس
اص ًظش اوَلَطيه هٌاعك غٌي ٍ تا تَليذ اٍليِ تاال تَدُ ٍ
صيؼتگاُ هٌاػثي تشاي صيؼت آتضياى هحؼَب هيگشدًذ .تا
همايؼِ هيضاى تَدُ صًذُ آتضياى كيذ تشال وف دس اليِّاي
ػومي دسياي ػواى هـخق گشديذ وِ حذاوثش همذاس صي-
تَدُ دس اليِ ػومي  50-100هتش ٍخَد داسد (خذٍل .)2
هغالؼات اًدام ؿذُ تَػظ ٍلي ًؼة ٍ ّوىاساى ()1384
تِ هٌظَس تؼييي هيضاى تَدُ صًذُ وفضياى خليح فاسع ٍ
دسياي ػواى هـخق ًوَد وِ دس ػال  1382دس آبّاي
دسياي ػواى ،اػواق  10-20هتش اص حذاوثش هيضاى صيتَدُ
وفضياى تشخَسداس تَدًذّ .وچٌيي تشاػاع صيتَدُ هحاػثِ

سال بیست ي ضص/ضمارٌ 4

ؿذُ تِ تفىيه اليِّاي ػومي دسياي ػواى دس ػالّاي
 1384 ٍ 1383گضاسؽ گشديذ وِ همذاس صيتَدُ اليِ
ػومي  10-20هتش دس دسياي ػواى تِ تشتية 1/6 ٍ 4/4
تشاتش همذاس تَدُ صًذُ آتضياى دس اليِ ػومي  50-100هتش
تَدُ اػت (ٍليًؼة ٍ ّوىاساى .)1383 ،دس هغالؼِ حاضش
همذاس صيتَدُ اليِ ػومي  50-100هتش حذٍد  4/1تشاتش
هيضاى ايي ؿاخق دس اليِ ػومي  10-20هتش تشآٍسد
گشديذ وِ خَد ًـاى دٌّذُ ٍػؼت لاتل هالحظِ اليِ
ػومي  50-100هتشي دسياي ػواى ( 997هايل هشتغ
دسيايي) ًؼثت تِ اػواق  10-20هتش (تا ٍػؼت  527هايل
هشتغ دسيايي) ٍ تأثيشگزاسي ٍػؼت ايي اػواق دس افضايؾ
همذاس تيَهاع اػتّ .وچٌيي اص آًدا وِ عي ػالْاي
اخيش ،كيذگاُ ػاحلي دسياي ػواى تا حضَس ٍ فؼاليت
گؼتشدُ ًاٍگاى كيادي تشال هَاخِ تَدُ اػت ٍ ّيچ
فشكتي تشاي احياء يا آيؾ رخايش وفضي دس هحذٍدُ
كيذگاّي هَسدًظش دادُ ًـذُ اػت لزا ؿاّذ تاثيش
واّـي تش هيضاى تيَهاع رخايش هزوَس ّؼتين.
تغييشات هيضاى  CPUAتيي آبّاي ون ػوك تا
ػويك هيتَاًذ تياًگش ٍخَد ًَػي تَصيغ افمي دس يه گًَِ
تاؿذ (Petrakis et al., 2001؛ پاسػا ٍ ّوىاساى،.
 .)1393تشسػي سًٍذ تغييشات  CPUAتِ تفىيه هٌاعك
پٌحگاًِ آبّاي اػتاى ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى دس دسياي
ػواى هغاتك صيتَدُ ًـاى داد وِ كيذگاُّاي هٌاعك
تيشًٍي يؼٌي غشب ٍ ؿشق ًؼثت تِ كيذگاُّاي هشوض
(گَسدين ،ساؿذي ،پضم ،وٌاسن) اص ٍضؼيت كيذ هٌاػة-
تشي تشخَسداسًذ (خذٍل  .)2تشسػي سًٍذ تغييشات CPUA
آتضياى كيذ تشال وف دس دسياي ػواى دس ػال ً 1381ـاى
هيدّذ وِ تيـتشيي همذاس ايي ؿاخق دس غشب دسياي
ػواى يؼٌي هٌغمِ ػيشيه -خاػه هـاّذُ ؿذُ ٍ تؼذ اص
آى هٌغمِ تشيغ ،پؼاتٌذس ٍ گَاتش دس ؿشق دسياي ػواى دس
خايگاُ تؼذي لشاس گشفتِ اػت ٍ دس ايي ػال تِ خض ايي دٍ
هٌغمِ دس ػايش هٌاعك همذاس ايي ؿاخق تمشيثا تشاتش تَدُ
اػت (ٍليًؼة ٍ ّوىاساى )1383 ،وِ تا هغالؼِ حاضش
ّوخَاًي داسد .تِ عَس خالكِ هيتَاى گفت وِ هٌغمِ
غشب دسياي ػواى ّوَاسُ دس توام ايي ػالّا ٍضؼيت
هغلَتي سا اص ًظش همذاس  CPUAوفضياى اػن اص تداسي يا
غيشتداسي داؿتِ اػت وِ هيتَاًذ تِ دليل پذيذُ
38
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فشاچاٌّذگي ( )Upwellingدايوي ٍ لَي دس ايي هٌغمِ
تاؿذ وِ هَخة غٌيتش ؿذى اوَػيؼتن اص ًظش هَاد هغزي
هيؿَد (فاعويّ .)1385 ،وچٌيي ػذم حضَس ٍ ػذم
فؼاليت هؼتوش ًاٍگاى كيذ كٌؼتي تشال دس ايي هحذٍدُ
كيذگاّي ًيض تش ايي اهش هَثش اػت.
تشاي دػتياتي تِ ًمـِ پشاوٌؾ آتضياى وفضي اص
هيضاى  CPUAگًَِّا دس هٌاعك هختلف اػتفادُ ؿذ ٍ
ًمـِ پشاوٌؾ دس ؿىلّاي ً 3 ،2 ،1ـاى دادُ ؿذُ اػت
وِ هؤيذ پشاوٌذگي ايي رخايش دس ػغح هٌاعك هختلف
اػتّ .واًغَس وِ هـاّذُ هيؿَد پشاوٌؾ آتضياى وفضي
تداسي تا تشاون تاال تيـتش دس غشب ٍلي آتضياى غيشتداسي
دس ؿشق ػَاحل اػتاى ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى تَد وِ هي
تَاى ايي هَضَع سا ًاؿي اص تشاون فؼاليت وـتيّاي
كيادي تشالش دس هحذٍدُ كيذگاّي تشيغ ،پؼاتٌذس ،گَاتش
ٍ حدن تاالي تشداؿت آىّا اص رخايش وفضي تداسي عي
ػالّاي اخيش داًؼت.
اص ػال  1372تِ تؼذ فؼاليت وـتيّاي تشالش كيذ
هاّي دس كيذگاُ دسياي ػواى (عَل خغشافيايي ʹ58˚ 55
تا ʹ )61˚ 25دس خاسج اص هحذٍدُ  8هايلي خظ هثذاء
ػاحل هتوشوض تَدُ ٍ دس خليح فاسع ّيچگًَِ فؼاليت
كيذي ًذاؿتِاًذ .تِ ًظش هيسػذ ايي حضَس هذاٍم دس
آبّاي دسياي ػواى تاػث فـاس كيادي ٍ افضايؾ تْشُ-
تشداسي اص رخايش وفضي دس ايي هٌغمِ ؿذُ اػت (دفتش
اهَس كيذ ٍ كيادي ػاصهاى ؿيالت ايشاى .)1391 ،تٌاتشايي
تا ٍضؼيت ًاؿٌاختِاي اص تشوية گًَِاي آتضياى غالة،
فشاٍاًي ،پشاوٌؾً ،ؼثت كيذ ّذف ،ضوٌي ٍ دٍسسيض دس
اليِّاي ػومي دسياي ػواى هَاخِ ّؼتين وِ اًدام ايي
تحميك تاػث ايداد ٍحذت ٍ هؼتٌذػاصي آهاس ٍ اعالػات
پشاوٌذُ هَخَد گشديذُ ٍ ّوچٌيي ًتايح حاكلِ هيتَاًذ
دس تشًاهِ هذيشيت تْشُتشداسي اص رخايش وفضي ػاصهاى
ؿيالت ٍ تشًاهِسيضي هذيشيت كيذ ًاٍگاى كيذ كٌؼتي
تشال هاّي ؿاهل صهاىتٌذي فلَل كيذ ٍ تذٍيي تشًاهِ-
ّاي هذيشيتي تْثَد رخايش تحت فـاس هَسد اػتفادُ لشاس
گشفتِ ٍ تاػث تْثَد ٍضؼيت التلادي فؼاليت تْشُتشداساى
ؿَد .تٌاتشايي پيـٌْاد هيگشدد تِ دليل حدن تاالي آتضياى
وَچىتش اص اًذاصُ اػتاًذاسد ٍ آتضياى دٍسسيض دس تشوية كيذ
وـتيّاي كيادي تشالش ،ادٍات كيذ هشتَعِ تا ّذف
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واّؾ كيذ ضوٌي ٍ دٍسسيض اكالح ٍ تْؼاصي ؿَد .تا
تَخِ تِ آػيةّاي ٍاسدُ تِ تشخي اص گًَِّاي آتضي
تااسصؽ التلادي تاال ضشٍسي هيتاؿذ تشًاهِاي تشاي
تاصػاصي ٍ احياء رخايش هزوَس دس دػتَس واس لشاس گيشد .تِ
ػلت فؼاليت هؼتوش ًاٍگاى كيذ كٌؼتي تشال دس هحذٍدُ
كيذگاُّاي دسياي ػواى عي ػالّاي اخيش ٍ آػيةّاي
ٍاسدُ تِ رخايش وفضي ،تالؽ كيادي دس ايي تخؾ تؼذيل
ؿَد .تا تَخِ تِ تشآٍسدي وِ اص حدن تاالي آتضياى
غيشتداسي دس تشوية كيذ تشال وف وـتيّاي كيادي تِ
ػول آهذ اػتفادُ تْيٌِ ٍ ايداد اسصؽ افضٍدُ تشاي ايي
تخؾ اص هحلَالت آتضي هَسد تَخِ لشاس گيشد.
تشکر ي قدرداوي
تذيٌَػيلِ اص داًـگاُ ػلَم وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثيؼي
گشگاى ،ػاصهاى ؿيالت ايشاى ،هَػؼِ تحميمات ػلَم
ؿيالتي وـَسً ،اخذا ٍ واسوٌاى هؼتمش دس وـتي
تحميماتي فشدٍع  1خْت ّوىاسي تـىش ٍ لذسداًي تِ
ػول هيآيذ.
مىاتع
اسدي ..َ ،ي دَقبوي ،ر .1375 ،.اعلغ هاّياى خليح
فاسع ٍ دسياي ػواى .ػاصهاى تحميمات ٍآهَصؽ
ؿيالت ايشاى 226 ،كفحِ.
پبرسب ،م ،.پيغمجري ،س.ي ،.مجرزي ،ع .ي وکًري ،ع،.
 .1393تشآٍسد هيضاى كيذ دس ٍاحذ تالؽ ،دس ٍاحذ
ػغح ٍ صيتَدُ هاّي گَاصين دم سؿتِاي
( )Nemipterus japonicusتِ سٍؽ هؼاحت
خاسٍب ؿذُ تا تشال وفشٍب دس ػَاحل اػتاى تَؿْش.
هدلِ تَم ؿٌاػي آتضياى ،دٍسُ ػَم ،ؿواسُ ،4
كفحات .21-30
دریبوجرد ،غ ،.حسيىي ،ع .ي يلي وست ،ت.1383 ،.
تؼييي هيضاى تَدُ صًذُ وفضياى تِ سٍؽ هؼاحت
خاسٍب ؿذُ دس دسياي ػواى (ػَاحل ػيؼتاى ٍ
تلَچؼتاى) .هَػؼِ تحميمات ؿيالت ايشاى161 ،
كفحِ.
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دفتر امًر صيد ي صيبدي سبزمبن ضيالت ایران،
 .1391گضاسؽ هذيشيت كيذ ًاٍگاى كيادي تشال24 .
كفحِ.
دَقبوي ،ر ،.يلي وست ،ت ،.کمبلي ،ع ،.دريیطي ،م،.
ثُسادي ،س ،.اسدي .ٌ ،ي اکجري ،ح.1383 ،.
پايؾ رخايش وفضياى آبّاي اػتاى ّشهضگاى تِ سٍؽ
هؼاحت خاسٍب ؿذُ .پظٍّـىذُ اوَلَطي خليح
فاسع ٍ دسياي ػواى 89 ،كفحِ.
سبلىبمٍ آمبري سبزمبن ضيالت ایران.1392-1393 ،
دفتش تشًاهِ سيضي ٍ تَدخِ 64 ،كفحِ.
صالحي گساز ،م ،.پيغمجري ،س.ي .ي عجبسپًر وبدري،
ر .1394 ،.تشسػي ػاختاس عَلي ،تشوية كيذ ٍ
ٍضؼيت تالؽ كيادي هاّي هشوة تثشي ( Sepia
 )pharaonisدس تشالشّاي وف دسياي ػواى .الياًَع
ؿٌاػي ،ػال ؿـن ،ؿواسُ  ،24كفحات .69-76
عجبسپًر وبدري ،ر ،.يلي وست ،ت ،.يثًقي ،غ .ي
جميلي ،ش .1389 ،.تشسػي هيضاى تَدُ صًذُ،
هياًگيي كيذ تش ٍاحذ ػغح ،پشاوٌؾ ٍ فشاٍاًي
هاّياى وفضي دس اليِّاي ػومي دسياي ػواى.
فللٌاهِ هحيظ صيؼت خاًَسي ،ػال دٍم ،ؿواسُ ،2
كفحِ .29
فبطمي ،م.ر .1385 ،.اوَلَطي دسياي ػواى .اًتـاسات
دفتش هحيظ صيؼت دسيايي ػاصهاى حفاظت هحيظ
صيؼت ايشاى 16 .كفحِ.
قيطبسي ،ع .1390 ،.تأثيش ػوك تش الگَي پشاوٌؾ ،تٌَع
گًَِاي ٍ فشاٍاًي تشخي آتضياى التلادي دٍس سيض
دسياي ػواى (اػتاى ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى) .پاياى ًاهِ
واسؿٌاػي اسؿذ .داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ػلَم ٍ
تحميمات 89 ،كفحِ.
محمدخبوي ،ح ،.تقًي مطلق ،ا ،.عطبران ،گ،.
خدامي ،ش .ي دریبوجرد ،غ .1380 ،.اسصياتي رخايش
وفضياى تَس تشال وف تِ سٍؽ هؼاحت خاسٍب ؿذُ
دس آبّاي دسياي ػوـاى ( 10-100هتش) -آبّاي
اػتاى ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى .هشوض تحميمات ؿيالتي
آبّاي دٍس 208 ،كفحِ.
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محمًدزادٌ ،ا ،.فبطمي ،م.ر ،.يلي وست ،ت ،.جميلي،
ش .ي مقدسي ،ة .1395 ،.تشسػي الگَي پشاوٌؾ
هىاًي-صهاًي ٍ سًٍذ تغييشات تَدُ صًذُ خاًَادُ
گَاصين هاّياى ( )Nemipteridaeدس آبّاي ػاحلي
دسياي ػواى (اػتاى ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى) .هدلِ
ػلوي ؿيالت ايشاى ،ػال تيؼت ٍ پٌدن ،ؿواسُ ،4
كفحات.131-131
doi:10.22092/ISFJ.2017.110304

يلي وست ،ت ،.دریبوجرد ،غ .ي دَقبوي ،ر.1382 ،.
پايؾ رخايش هٌاتغ وفضي تِ سٍؽ هؼاحت خاسٍب
ؿذُ دس آبّاي دسياي ػواى .هَػؼِ تحميمات
ؿيالت ايشاى 98 .كفحِ.
يلي وست ،ت ،.دریبوجرد ،غ .ي دَقبوي ،ر.1383 ،.
پايؾ رخايش وفضياى تـِ سٍؽ هؼاحت خاسٍب ؿـذُ
دس آبّاي دسياي ػواى ( .)1381هَػؼِ تحميمات
ؿيالت ايشاى 105 ،كفحِ.
يلي وست ،ت ،.دَقبوي ،ر ،.کمبلي ،ع .ي
خًرضيدیبن ،ک .1384 ،.تؼييي هيضاى تَدُ صًذُ
وفضياى خليح فاسع ٍ دسياي ػواى تِ سٍؽ هؼاحت
خاسٍب ؿذُ ( .)1382هَػؼِ تحميمات ؿيالت
ايشاى 121 ،كفحِ.
يلي وست ،ت ،.زرضىبس ،غ ،.فبطمي ،م.ر .ي اتًثيدٌ،
م .1385 ،.تشسػي تشوية كيذ ضوٌي ؿٌاٍسّاي
ػٌتي تشالشهيگَگيش دس آبّاي ّشهضگاى .هدلِ ػلوي
ؿيالت ايشاى ،ػال پاًضدّن ،ؿواسُ  ،2كفحات -138
.129
يلي وست ،ت ،.آشیر ،م ،.مًمىي ،م ،.مجرزي ،ع،.
صفي خبوي ،ح  .ي دریبوجرد ،غ  .1390 ،.پايؾ
رخايش وفضياى تـِ سٍؽ هؼاحت خاسٍب ؿذُ دس آب-
ّاي دسياي ػواى ( .)1383-1387هَػؼِ تحميمات
ؿيالت ايشاى 356 ،كفحِ.
وًريزي ،ح .ي يلي وست ،ت .1386 ،.تشآٍسد رخايش ٍ
تؼييي پشاوٌؾ گَاصين دم سؿتِاي ٍ گيؾ خال
ػفيذ ٍ گيؾ چاًِداس دس آبّاي خليح فاسع،
هحذٍدُ اػتاى ّشهضگاى .هدلِ پظٍّؾ ٍ ػاصًذگي،
ؿواسُ  ،76كفحات .125-118
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Determination of catch per unit of area (CPUA), biomass catch composition of bottom
trawl demersal resources from Sistan and Balochestan province coastal waters
Abbaspour NaderiR.1; Paighambari S.Y.1*; Valinassab T.2; Ghorbani R.1
*sypaighambari@gau.ac.ir
1-Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and
Natural Resources, P.O.Box: 386, Gorgan, Iran.
2-Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and
Extension Organization.
Abstract
Biomass, Catch per Unit of Area (CPUA), distribution and catch composition of Bottom
Trawl demersal resources from Oman Sea (Sistan and Balochestan province coastal waters)
were investigated in this study. Data were collected in one research cruise by using R/V
Ferdows-1 during 2016. The study area was stratified into 5 strata (M to Q) and 4 Substratum
covering the depths of 10- 20, 20-30, 30-50 and 50-100 m in the Oman Sea. A total of 92
stations were selected in a random stratified design distributed in different depths and area.
The swept are method was used to access and estimate the amount of biomass and CPUA.
Result indicated that the percentage of density of demersal resources in the M Stratum (Biahi
to Galak estuary) and Stratum Q (Bersi to Gwatr) had the highest value of biomass and
CPUA. Also depths of 10-20 m had lowest value CPUA and biomass of commercial, noncommercial and total species. The amount of biomass in depth of 50-100 m was 4.1 times
higher than that of depth 10-20m. Maximum CPUA of commercial, non-commercial and total
species was estimated in strata M, M and Q and M respectively. Aroun100 species were
identified in this study; the results of the study suggest that high density of commercial
species distribution concentrated in West-coast, while non-commercial resources observed in
East coast of Sistan and Balochestan province. The Result of this study is beneficial for
objective management of Demersal Resources exploitation in Oman Sea.
Keywords: CPUA, Distribution, Catch composition, Biomass, Oman Sea
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