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  63-70:  صفحات / 93           سال هشتم، شماره دوم، تابستان                                   ISSN: 2008-0026/ مجله شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر
  

  اي براساس عمق بررسی تغییرات صید در واحد سطح و تنوع گونه
   و بلوچستاندر راشگو ماهیان در دریاي عمان سواحل سیستان

  
  3 و محمدتقی آژیر2، حمیدرضا جمالزاده1جاسم جهانگیري*

  ،تنکابن گروه بیولوژي دریا، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد2نور، واحد انزلی،  گروه شیالت، دانشگاه پیام1
  کارشناس ارزیابی ذخایر، مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی، تنکابن3

  10/6/92 : ؛ تاریخ پذیرش9/2/92: تاریخ دریافت
  

  چکیده
 سزایی برخوردارند و هباشند که از اهمیت ب ترین ذخایر کفزي در سواحل دریاي عمان می راشگوماهیان از مهم

محدوده مورد  . انجام گرفت1 وسیله شناور تحقیقاتی فردوس هگشت ب.رسد نظر می هها ضروري ب  در مورد آنپژوهش
 . متر بود10-100و از عمق )  دقیقه25 درجه و 61 (تا خلیج گواتر) ه دقیق55 درجه و 58( از منطقه میدانی ،مطالعه

   )E و A ،B ،C ،D ( منطقه5غرب به شرق به  مایل مربع دریایی بود که از 1164 ،مساحت منطقه مورد بررسی
    ومتر 30- 50 متر، 20-30 متر، 10-20هاي عمقی   هر منطقه الیهدر  دقیقه طول جغرافیایی تقسیم و30با فاصله 

مدت یک  ها تعیین و با تور ترال کف به  تعداد ایستگاه،در هر گشت تحقیقاتی . متري مشخص گردیدند100-50
 و بیوماس )CPUA( برداري صورت گرفت و وضعیت صید در واحد سطح ساعت تورکشی انجام و بعد نمونه

 میانگین صید در واحد سطح براي یک ترین ورد گردید که بیشآهاي عمقی بر تفکیک الیه هاي راشگو ماهیان به گونه
 ترین را  و کمکیلوگرم 25/8387 میزان  بهBدر اشکوب ) مخطط( اي  رشته5راشگوي  گونه در یک اشکوب مربوطه به

 خط در 6گونه  . کیلوگرم در مایل مربع داشت02/1میزان  به D در اشکوب)  خط6( اي  رشته6نیز راشگوي 
ترین مقدار  بیش) Eleutheronema tetradactylum(  و راشگوي معمولی هیچ صیدي نداشتEو  Cهاي  اشکوب

صورت  شاخص میانگین صید در واحد سطح به .دست آورد ه کیلوگرم در مایل مربع ب78/571 به مقدار Eخود را در 
ر مت 20-30کیلوگرم در عمق  1با ) Polydactylus sextarius(  خط6هاي عمقی نیز نشان داد که راشگوي  الیه
 براي pمقادیر بحرانی  .بودند  متر30-50در عمق ترین میزان صید در واحد سطح   کیلوگرم بیش5358با  ترین و کم

ها و راشگوي معمولی  در اشکوب )P. plebeius ( سطح نشان داد که راشگوي مخططواحدزمان صید در  مقایسه هم
 .عمق اختالف معناداري داشتدر اشکوب ر خالف ب خط 6هاي عمقی اختالف معناداري داشتند و راشگوي  در الیه

 30- 100  عمیقمناطق قوي راشگو ماهیان در تنسب بهاي  توان به حضور گله  محاسباتی میCPUAبا توجه به مقدار 
  .اشاره نمود )بیاهی تا دماغه میدانی( متر
  

  یاي عماندر ،اي تنوع گونه  صید در واحد سطح،تور ترال، راشگو ماهیان، :يکلید هاي واژه
  

  1مقدمه
 با آبزیانهاي  ترین گونه ماهیان از مهمراشگو

و از دسته ماهیان ارزش باالي گوشت بوده 
                                                

  jasemjahangiri@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 

Epibenthic عمق ساحلی  اي کمه که در آب بوده
کنند و   زیست میاي  شنی و ماسهروي بسترهاي

. شوند نیز دیده می شور هاي لب ها در آب بعضی گونه
ر اقتصادي اهمیت ظ طعم عالی گوشت از ناز نظر
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ماهیان در  جایگاه اکولوژیکی راشگو.فراوانی دارند
همچنین ارزش غذایی و اقتصادي این  اکوسیستم،

ها  دسته از آبزیان از دیدگاه شیالتی اهمیت مطالعه آن
تر  طور معمول در عمق کم  به.کند خوبی آشکار می هرا ب
شوند و در دوران  متر زندگی کرده و یافت می 150از 
تغذیه و ها  تر راشگوماهیان از پالنکتون یشوانی بج

ها با افزایش عمر به یک  تعدادي از این گونه
از ). Motomura ،2004( شوند خوار تبدیل می ماهی

توان به تور گردان ساحلی، ترال  ها می ل صید آنیساو
 اسدي،( گیر و گرگور اشاره کرد، تور گوشکف

هاي  آب(ان  در طول نوار ساحلی دریاي عم.)1375
هاي عمده از   در صیدگاهتر بیش ،)بهارسواحل چا

 رمین، بریس، پسا بندر، ،گواتر مانندشرق به غرب 
 میدانی،دماغه  گوردیم، راشدي، پزم، کنارك، س،یط

توسط   و میدانیگالک ،بیاهی درك، سر، مکی تنگ،
 صید همراه با مختلفهاي  صیادان محلی با روش
 صیادان براي ههر سال .شود یانواع آبزیان دیگر صید م

هاي صید  جبران کاهش صید اقدام به بهبود روش
به مناطق ) طاقه تور(کنند و ضمن افزایش ادوات  می

ابزار و ادوات  از  موارددورتر رفته و حتی در برخی
شرقی اقیانوس   در شمال.کنند استاندارد استفاده میغیر

دف  ه،کارگیري روش مساحت جاروب شده هآرام با ب
تشریح الگوي  از یک سري مطالعات انجام شده را

تعیین  پراکندگی جغرافیاي جانوران صید شده با تور،
و مقایسه ) مکان(ها در زمان و حجم  مقادیر نسبی آن

وجود آوردن یک  هب ،با یکدیگر و در صورت امکان
ماهیان ) اندازه حجمی(تقریب کامالً مشابه از بزرگی 

فرض اصلی  اي دیگر پیش کتهن .کند تجارتی بیان می
باشد که در محاسبه محصول   میCPUAیعنی 

ابعی است که رود و عنوان ت کار می هسرپا ب )ذخیره(
  متأثر از تغییرات آن استمستقیمطور  بهتراکم ذخیره 

)Gulland ،1964.(  
 و اهمیت حفاظت هذکر شدموارد با توجه به 
یت صحیح  و اعمال مدیررویه صید بیآبزیان در مقابل 

برداري پایدار از ذخایر تصمیم بر این گرفته   بهرهبراي
 روش مساحت زیابی ذخایر کفزیان بهشد که پروژه ار

دریاي عمان با داشتن ماهیان . نجام شوداجاروب شده 
شود  گیري محسوب می  از مناطق مهم ماهیبا ارزش،

برداري بیش از حد ذخایر طی دو دهه گذشته  که بهره
هاي جدید   با ورود کشتی1371از سال خصوص  هو ب

ثیر منفی أت صید صنعتی مجهز به تور ترال کف روب،
 اولین گشت .بر میزان ذخایر آبزیان منطقه داشته است

در زمینه ذخایر آبزیان کفزي تحقیقاتی منسجم 
 1976- 79هاي  فارس و دریاي عمان مربوط به سال خلیج

 /FAO UNDP اي میالدي تحت عنوان طرح منطقه
 ).Sivasubramaniam ،1981( دبو

 بررسی ذخایر کفزي ، پژوهشهدف از انجام این
هاي عمقی و  جود در دریاي عمان به تفکیک الیهمو

 برايهاي مختلف سال بود تا  مناطق صیادي در زمان
حفاظت و مدیریت آبزیان اقدامات مقتضی صورت 

ثیر مثبتی در أتواند ت  نیز میپژوهشنتایج این . گیرد
برداري از ذخایر ماهیان سازمان  رنامه مدیریت بهرهب

هاي صید  هاي ناوگان ریزي فعالیت شیالت و برنامه
  .صنعتی ترال ماهی داشته باشد

  
  ها مواد و روش

در سواحل دریاي  1389در سال برداري  نمونه
 )شرق( خلیج گواتر تا )غرب( عمان از منطقه میدانی

 دور چابهار با هاي توسط مرکز تحقیقاتی شیالتی آب
 که یک کشتی 1 فردوس  کشتی تحقیقاتیکارگیري هب

نجام و منطقه مورد بررسی به  ا،باشد میترال کف 
 50-100  و30- 50، 20-30 ،10-20عمقی هاي  الیه
با توجه به تغییرات زیاد دهانه افقی و . تقسیم شد متر

عمودي تور ترال در مدت زمان تورکشی در یک 
، ها در یک گشت تحقیقاتی ستگاهایستگاه و تعداد ای

استفاده از تورکشی  ، برطرف کردن این مشکلبراي
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مسافت طی شده در یک ساعت با سرعت ( استاندارد
توان براي   مختلف است که میهاي قبراي عم) ثابت

 یک مسافت جداگانه را براي ،هر الیه عمقی
 در تورکشی آن الیه منظور داشت  CPUEمحاسبات

)Godo ،1989.(  
  

   و ابزارمواد
  ، پهنا 4/45 طول کل :مشخصات کشتی تحقیقاتی

 متر، 8/3 تن، حداکثر آبخور 673 متر، ظرفیت 10
 اسب بخار، حداکثر 1600قدرت موتور اصلی 

 . گره دریایی12سرعت 

طول تور : گیري ترال کف  تور ماهیمشخصات
 به 400 متر، اندازه چشمه تور در حالت کیمه 4/62

 متر، طول 72ول طناب فوقانی متر، ط  میلی800
 .  متر47طناب پایین 

  منطقه بین مختصات جغرافیایی،در این بررسی
کل ( دقیقه 25 و  درجه61 دقیقه تا 55 درجه و 58

کارهاي انجام شده توسط سایر  با دقت در) منطقه
 از جمله هرمزگان نوبج تمراکز تحقیقاتی شیال

ه هر  و بمشبک گردیدمایل مربعی  1×3 صورت هب
). Valinassab ،1994( مخصوصی داده شد کد خانه

 ، جغرافیایی هر زیر منطقهطول و عرضبا تعیین 
با استفاده از اعداد رافیایی هر ایستگاه موقعیت جغ

  .)1 شکل( دست آمد هتصادفی ب

  

  
  

  .موقعیت جغرافیایی منطقه بررسی شده -1 شکل
  

 در اختیار Log Sheet فرم ،در هر گشت دریایی
 ، عمقمانندگرفت تا اطالعات الزم  ناخدا قرار می

 سرعت متوسط برداري موقعیت جغرافیایی،  نمونهزمان
 .شناور در هنگام تورکشی و غیره در آن ثبت شود

  برداري ابتدا به غرب دریاي عمان  براي نمونه
مدت یک  کشی به رفته و عملیات ترال) منطقه میدانی(

ان یبعد از پا .تساعت در هر ایستگاه انجام گرف
کل محتویات تور روي عرشه شناور تخلیه  ،کشی ترال

 ه عملیات تفکیک و توزین مطابق روشهم و
)Sparre and Venema ،1992 (در پایان .انجام شد 
میزان صید  هاي مربوطه، با توجه به د از پر کردن فرمبع

میزان صید بر واحد مساحت و سطح تورکشی، 
 مانندافزارهایی  ها به نرم  دادهبعد از ورود. شدمحاسبه 
Excel  وStatgraph ، پردازش اطالعات انجام و

سپس . ه گردیدیصورت جدول و نمودار ارا نتایج به
با استفاده از سطح تورکشی شده در هر ایستگاه مقدار 
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براي هرگونه به ) CPUA(صید بر واحد مساحت 
. دست آمد ههاي عمقی و مناطق ب تفکیک الیه

ي انجام شده شامل محاسبه میزان صید در ها بررسی
ها و  ماهیان در اشکوبح خانواده راشگوواحد سط

  .باشد هاي عمقی می الیه
  : استفاده شده استها به محاس درهاي زیر رابطه

  

D=V.t  
  

  ، )مایل دریایی(مسافت طی شده : Dکه در آن، 
V : مایل بر سرعت(سرعت متوسط شناور( ،t : زمان

  .)ساعت(کشی تور
  : استفاده شده استها به محاسهاي زیر در رابطه

  

2A=d.h.x 
  

  ، )مایل دریایی(مسافت جاورب شده : aکه در آن، 
d : مایل(مسافت طی شده( ،h :طول طناب فوقانی ،  
2X :در نظر گرفته شد65/0 ضریب گستردگی تور که .  

CPUA=catch (cw)/a 
  

گرم کیلو(صید بر واحد سطح : CPUAکه در آن، 
 وزن کل گونه در :)catch( cw، )یل مربعبر ما

شده به مساحت جاروب : a، )گرمکیلو(ایستگاه 
   .مایل دریایی

  
  نتایج

  مشخص گردید که،عمل آمده  بهپژوهشدر 
ماهیان ن کل صید در واحد سطح براي راشگومیانگی

کیلوگرم بر مایل ) 1/12239(در سواحل تحت بررسی 
 خط 6اشگوي  گونه ر،مربع بود که از این میزان

 درصد 49 را با د در واحد سطحترین میانگین صی بیش
هاي راشگوي مخطط و  و گونهخود اختصاص داد  به

هاي بعدي قرار  در ردهترتیب  هکیلوگرم بمعمولی 
  .)1 جدول( گرفتند

  
  .)کیلوگرم در مایل مربع(میانگین صید در واحد سطح  -1جدول 

 cpuaدرصد  میانگین کل و
  نام گونه

  درصد  )کیلوگرم بر مترمربع( یانگینم
Polydactylus plebeius 81/42  69/5239  )اي  رشته5( راشگوي مخطط  

Polydactylus sextarius  36/49  51/6041  )اي  رشته6(  خط6راشگوي  
Eleutheronema tetradactylum 83/7  97/957  )سایر( راشگوي معمولی  

  
 5ی به  منطقه تحت بررس،که اشاره شدطور همان

ر واحد سطح به اشکوب تقسیم و میانگین صید د
 ترین بیش اشکوب محاسبه گردید که 5تفکیک گونه در 

 ها گونه ین صید را در کل اشکوبمیزان میانگ
 .کیلوگرم داشت 6/9903میزان  راشگوي مخطط به

ترین میانگین  بیش B اشکوب ،براي راشگوي مخطط
د و خود اختصاص دا صید در واحد سطح را به

ترین میزان میانگین صید بر واحد سطح   کمDاشکوب 
که  Bدست آورد که اختالف آن با اشکوب  هرا ب

 . کیلوگرم بود7/8385 ،ترین میزان صید را داشت بیش
 خط نیز همانند راشگوي مخطط 6براي راشگوي 

 Bبه اشکوب ترین میزان صید در واحد سطح  بیش
ي بود که هیچ ا  خط تنها گونه6راشگوي . تعلق داشت

 .حاصل نشد E و Cهاي  صیدي از آن در اشکوب
ها نشان داد که براي راشگوي معمولی نیز  سیربر
ترین میزان صید  کم D  اشکوب،انند دو گونه دیگرمه

ترین میزان راشگوي  از بیش E را داشت و اشکوب
  .)2 جدول( معمولی برخوردار بود
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ده با مطالعه جداول مطرح شده و نتایج بیان ش
  Dترین و اشکوب  بیشBمشخص است که اشکوب 

ترین  ترین میزان صید راشگو ماهیان را دارد و بیش کم
   به گونه Aمیزان صید در واحد سطح در اشکوب 

به گونه مخطط و در   Cو B، در اشکوب  خط6
با توجه  . به گونه معمولی تعلق داشت Eو Dاشکوب 

 طی) CPUA(به شاخص میانگین در واحد سطح 
طرفه صورت مون که با روش آنالیز واریانس دوآز

 خط و 6هاي راشگوي  دهد که گونه  نشان می،گرفت
دهند اما  معمولی در عمق اختالف معناداري نشان می

 .ها اختالف معناداري مشاهده نشد در اشکوب
 صید در واحد سطح از نظرهمچنین راشگوي معمولی 

 اما در دهد در عمق اختالف معناداري را نشان می
ها اختالف معناداري مشاهده نشد و براي  اشکوب

راشگوي مخطط بر خالف عمق در اشکوب اختالف 
  .معنادار بود

  
  . اشکوب5در صید ترال در ) کیلوگرم در مایل مربع(میانگین صید در واحد سطح  -2جدول 

 A B C D E  نام گونه

Polydactylus plebeius 33/51 49/1 47/1178  25/8387 10/285 )اي  رشته5( راشگوي مخطط  
Polydactylus sextarius  00/0 02/1 00/0 32/4588 15/1452  )اي  رشته6(  خط6راشگوي 

Eleutheronema tetradactylum 78/571 17/3 35/205 14/81 51/96 )سایر( راشگوي معمولی 

  
هاي  بررسی میزان صید بر واحد سطح در الیه

  :ر بودیزعمقی نیز بیانگر موارد 
ترین میزان صید در  بیش،  متر10-20 عمقدر 

ترین میزان به گونه   خط و کم6واحد سطح به گونه 
،  متر20-30عمق در . راشگوي معمولی تعلق داشت

ترین  راشگوي معمولی با نسبت به دو گونه دیگر بیش
 این عمق با در بر داشتن .میزان صید را تشکیل داد

 خط، 6شگوي مخطط و ترین میزان صید را کم
ترین رده  ها و در مجموع پایین ترین صید این گونه کم

 .هاي عمقی داشت ماهیان را در بین الیهصید راشگو

ترین میزان صید   هر چند کم، متر30-50 عمقدر 
ترین میزان صید  راشگوي معمولی را داشت اما بیش

میزان صید . دست آمد هدو گونه دیگر در این عمق ب
ا میزان صید این گونه در ط اختالف زیادي بگونه مخط

   این امر در مورد گونه . عمقی دیگر داشتسه الیه
حداکثر ،  متر50-100 عمقدر  . خط نیز صادق بود6

میانگین صید بر واحد سطح راشگوي معمولی مربوط 
  ترتیب گونه  هببود و بعد از آن  به همین الیه عمقی

  .)3 لجدو( رار دارندقگونه مخطط   و خط6

  
  . الیه عمقی4در صید ترال در ) گرم در مایل مربعکیلو(  میانگین صید در واحد سطح-3جدول 

   هاي قعم
 متر 50- 100

   هاي قعم
 متر 30- 50

   هاي قعم
 متر 20- 30

   هاي قعم
  متر 10- 20

  نام گونه

199 3670 71 210 Polydactylus plebeius اي  رشته5( راشگو مخطط(  
201  5358 1 481 Polydactylus sextarius  اي شش رشته(  خط6راشگو(  
956 9 207 74 Eleutheronema tetradactylum سایر( معمولی راشگو( 
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  گیري بحث و نتیجه
 مهم که امروزه در ارزیابی واز نکات ضروري 
، روش مساحت جاروب شود ذخایر به آن توجه می

ري  آماهاي هسبه محاهم، زیرا پایه و مبناي شده است
 CPUA مباحث مربوط به  .اند گرفته در ارزیابی قرار

در ارتباط مستقیم با بازشوندگی افقی و عمودي تور 
باشد که نسبت به عمق منطقه  ترال مورد استفاده می

 موتور ششتورکشی، اندازه طناب رها شده و قدرت ک
، باال با توجه به موارد .باشد ر میو سرعت کشتی متغی

ال و احتمال گرفتار شدن اتفاقی منطقه اثر تور تر
آبزیان و همچنین تغییرات عرض و ارتفاع دهانه تور 

نقاط قوت و ضعف روش مساحت  )قابلیت صید تور(
جاروب شده در ارتباط با آبزیان گرفتار شده در تور 

 دشو ینی از دریاي عمان آشکارتر میترال در منطقه مع
حرکت  ،شناختی از دیدگاه زیست .)1379 ملنیکوف،(

زیان در مسیرهاي طوالنی انجام  و مهاجرت کف
هیان عنوان ما زیان به  کفتر بیششود و در حقیقت  می

 داراي حرکت و مهاجر سریع محسوب نشده ولی
طرف ساحل و  جایی محدود آن هم از اعماق به هجاب

در  ).1384 ، و همکاراننسب ولی( باشد یا برعکس می
وردها ایسه دستاین بحث سعی بر آن بوده ضمن مقا

پیرامون نتایجی   مطالعاتی،هاي هابقبا اطالعات و س
گر میزان وضعیت صید و تنوع صحبت شده که بیان

هاي عمقی مختلف  ها و الیه ماهیان در اشکوبراشگو
ها و  ها را در الیه بوده و میزان تغییرات ذخایر آن

در رابطه با  .هاي مختلف بازگو نماید اشکوب
ترین  بیش، )1388(  نادري،بزیانهاي مختلف آ گروه

 متر 10-20میانگین صید بر واحد سطح را در عمق 
زیان تجاري و  یزان کفترین م معرفی نمود که بیش

در  .غیرتجاري را نیز در همین عمق بیان داشت
هاي انجام شده بر روي سپرماهیان که توسط  بررسی
 میزان صید ،انجام گرفت) 1383(  و همکاراندهقانی

 2/1854 متر، 10-20سطح را براي الیه عمقی  احددر و
 از تر کیلوگرم که بیش 5112کیلوگرم از مجموع 

 نسب همچنین ولی؛  نشان داد،هاي عمقی دیگر بود الیه
 خود بیان داشت هاي پژوهشطی  )1384(و همکاران 

هاي  هاي عمقی در هر دو حوزه آب که در بین الیه
 تراکم مربوط به ترین فارس و دریاي عمان بیش خلیج

 ،اما در این بررسی باشد،  متر می10-20الیه عمقی 
مجموع میانگین صید در واحد سطح براي 

 دست هگرم ب کیلو765، ماهیان در این الیه عمقیراشگو
 20-30آمد که این مقدار فقط نسبت به الیه عمقی 

 خط بعد از 6متر وضعیت بهتري داشت و راشگوي 
 میزان صید خود را در این ترین  متر بیش30-50 عمق

هاي  متر در مقایسه با الیه 20-30عمق  .عمق داشت
ماهیان رین میزان صید در واحد سطح راشگوت دیگر کم

ماهیان در که این کاهش میزان صید راشگورا داشت 
توان  هاي عمقی را می این عمق نسبت به سایر الیه

صنعتی  مربوط به تالش صیادي زیاد بخش صید
 فروند کشتی صیادي 20 تعداد، حال این در دانست که

ماه در  5/4مدت  ترالر در کالس فردوس و طبس به
به فعالیت صید ترال روزي  صورت شبانه ههر سال ب

   پردازند نظر میکف در محدوده صیدگاهی مورد
اساس مطالعات  بر).1388  شیالت،يداصیامور دفتر (

 جموع میزانحدود نیمی از م ،)1381( خانیمحمد
هاي عمقی براي ماهی  صید در واحد سطح الیه

که نوع بستر  دست آمد ه همین الیه عمقی بشوریده در
در این  .باشد ماهیان متفاوت میزیستگاه آن با راشگو

 کیلوگرم میانگین 279 گونه معمولی از مجموع ،عمق
خود اختصاص داد که نسبت   کیلوگرم را به207صید 

که  اي داشته است توجه ه دو گونه دیگر افزایش قابلب
در  .باشد می بستر مناسب این گونه آن جنساز دالیل 

میزان حلوا ، )1380( همکارانکه محمدخانی و  حالی
ترین مقدار در مقایسه  کم  متر30-50 عمق سیاه را در
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از ی الیه عمقاین  هاي عمق دیگر بیان کردند، ا الیهب
ود که ماهیان برخوردار ب راشگوترین میزان صید بیش

هاي عمقی دیگر داشت  اختالف بسیار زیادي با الیه
دوري از امواج به توان  میآن ترین دالیل  که از مهم

 یابی به مواد غذایی  دستآسانیبستر مناسب و  ساحل،
شاید یکی از عوامل . اشاره کردماهیان راشگودلخواه 

ي در این دائمی و قو ثیرگذار پدیده فراچاهندگیأت
دن اکوسیستم از نظر تر ش  موجب غنیمنطقه باشد که

 ناوگان صید  نداشتنشود و حضور مواد مغذي می
هاي اخیر در محدوده صیدگاهی  صنعتی ترال طی سال

 و همکاران، دهقانی( باشد ثیرگذار میأنیز از عوامل ت
 متر از 30-50 بعد از  متر50- 100عمق  ).1383
طی که   در حالی،ترین میزان صید برخوردار بود بیش

، )1381(مطالعات انجام گرفته توسط محمدخانی 
 ماهی شوریده در همین الیه عمقی ترین صید کم

با مقایسه میزان صید در واحد سطح در . معرفی شد
میزان صید الیه عمقی   متر که نسبت به50-100عمق 

 به این نکته باید اشاره ، متر افزایش نشان داد20-10
 اي توجه وسعت قابلمتر  50-100کرد که الیه عمقی 

 متر 10-20نسبت به عمق  )مایل مربع دریایی 997(
با توجه به بررسی  .داشت )مایل مربع دریایی 527(

در  اي نتایج ترکیب فراوانی صید ماهیان، مقایسه
تر از   متر بیش30-100اي عمیق یعنی از  نواحی الیه
تیب در دو رت هباشد و صید ماهیان ب عمق می نواحی کم

 یعنی از بیاهی تا دماغه میدانی B و Aاشکوب حوزه 
عبارتی زیستگاه اصلی راشگوماهیان  تر بوده و به بیش

 فراوانیرود که عوامل مختلفی از جمله  شمار می هب
تواند سبب تراکم  مواد غذایی و شرایط محیطی می

  .راشگوماهیان در این منطقه باشد
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