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  ) و ترکیب صید میگوهاي پنائیدهCPUAتعیین صید بر واحد سطح (
 هاي استان بوشهردر ترالرهاي صنعتی میگو در آب

  
  4و رضا داوودي 3، محمدجواد شعبانی2یوسف پیغمبري، سید1مسلم دلیري*

  استادیار گروه شیالت،2 ،، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانشد گروه شیالتاردانشجوي کارشناسی1
  ،پژوهشکده میگو کشور، بخش بیولوژي و ارزیابی ذخایر، بوشهر3دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 

 شهرفارس، بوپروري، دانشگاه خلیجاستادیار گروه شیالت و آبزي4

  9/8/91؛ تاریخ پذیرش:  26/2/91تاریخ دریافت: 
  1چکیده

هدف از انجام این هاي صنعتی میگو در دست نیست جا که اطالعات زیادي درباره صید ترالاز آن
ترالرهاي ) میگوهاي پنائیده در CPUAواحد سطح ( بربرآورد ترکیب صید و میزان صید  پژوهش

برداري تصادفی مطبق به روش نمونه برداريعملیات نمونه بود.هاي استان بوشهر در آبصنعتی میگو 
 انجام 1390سال  يمتر در فصل صید میگو 20-30متر و  10-20متر،  10تر از طبقه عمقی کم 3در 

)، میگوي Penaeus semisulcatusهاي میگوي ببري سبز (فقره تورکشی گونه 44گردید. در پایان 
)، میگوي کیدي Metapenaeus stebbingiمیگوي مهاجر ( )،Metapenaeus affinisجینگا (

)Parapenaeopsis styliferaزن () و میگوي ویول نMetapenaeopsis stridulans ترکیب صید (
 51/98±22/153هاي استان بوشهر میگو در آب CPUAکلی میزان طوربه کهدادند میگو را تشکیل می

 برگرم  5/94±9/151) با P. semisulcatusببري سبز (میگوي  دست آمد.مربع بهکیلومتر بر گرم
هاي جنوبی نسبت تري را در صیدگاهمربع غالبیت صید را به خود اختصاص داد و تراکم بیشکیلومتر

طرفه نشان داد که میزان نتایج آزمون آنالیز واریانس یک. )P>05/0( هاي شمالی داشتبه صیدگاه
CPUA 05/0( رددا با هم دارياختالف معنی اي استان بوشهرهدر آب هاي مختلف میگوگونه<P .(

                                                
  moslem.daliri@yahoo.comمسئول مکاتبه: * 
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 ) به تفکیک طبقات عمقی بیانCPUAواحد سطح ( برها میزان صید براي هر یک از گونههمچنین 
هاي عمق و گونهنشان داده شد که  طرفهاز آزمون آنالیز واریانس دوو با استفاده  شده محاسبه گردید

  ).P<05/0( درنمیگو اثر متقابلی بر هم ندا
  

  ، میگوفارس، استان بوشهر، خلیج)CPUA( واحد سطح برصید  ترکیب صید، :کلیدي هايهواژ
  

  مقدمه
 وضعیت ذخایر و دقیق صحیحبه اطالعات  یابیدست هايیکی از راه جهاندر سراسر  اغلب

ن پارامترهاي تواهاي تحقیقاتی میدر گشتجا که از آن .استهاي تحقیقاتی از گشتاستفاده  آبزیان
از  دست آمدهتر از اطالعات بهمطمئندست آمده هبنتایج  ،قابلیت صید و تالش صیادي را کنترل کرد

ین واحد تالش تررایج واحد زمان برصید . )2011ویکی و همکاران، (کات شناورهاي تجاري است
در طول  ترین تفاوت در سرعت متوسط شناورهاکم است اما گرانصیادي در بین پژوهش

ویکی و (کات شود برداري و ضریب صیدباعث تغییر در مساحت نمونهتواند می ،بردارينمونه
تري ) معیار مناسبCPUA1واحد سطح ( بربنابراین صید ). 2002؛ آلدرستین و اریک، 2011همکاران، 

برداري مدیران شیالتی از این شاخص براي رسیدن به حداکثر بهره و اغلببراي تالش صیادي است 
  .)2001(جنینگز و همکاران،  کننداستفاده می و برآورد بیوماس آبزیان پایدار از ذخایر دریایی

شمالی و طول  درجه 24-30گرمسیري است که در عرض جغرافیایی فارس یک دریاي نیمهخلیج
ف هاي هدگونهارزش در این اکوسیستم با. )1993نولدز، (ري شرقی واقع شده است درجه 56-48

  ؛ 2002یو ان اي پی، ( شودشکالن میماهیهاي مختلف سوفو گونه ماهیاننوتشامل میگو، اغلب 
  ).1999یو ان اي پی، 

خانواده این  هايگونه .هستند فارسخلیجگرانبهاي  یکی از ذخایر )Penaeidae( میگوهاي پنائیده
شرق آسیا، هند، ند و در جنوبگرمسیري دنیا داراي در مناطق گرمسیري و نیمهپراکندگی گسترده

هاي اخیر در الطی س ).1984فیشر و بیناچی، ( فارس فراوان هستندخلیج مکزیک، استرالیا و خلیج
کرد ترکیب  بیان )2004مرادي ( .در زمینه صید ترال میگو انجام شده است هاییداخل کشور پژوهش

 Penaeus( 2میگوي ببري سبزرصد د 5/69شامل  صید میگو در تورهاي ترال میگوي استان بوشهر

                                                
1- Catch Per Unit of Area 
2- Green Tiger Shrimp 
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semisulcatus( ،5/27  1جینگا يمیگودرصد )Metapenaeus affinis ،(9/2  2کیديمیگو درصد 
)Parapenaeopsis stylifera(  شود. همچنینها میسایر گونهدرصد  1/0و ) 2002پیغمبري(   

  )، میگوي جینگا P. semisulcatusهاي میگوي ببري سبز (خود اعالم نمود که گونه در پژوهش
)M. affinis و میگوي کیدي ()P. stylifera( 3واحد تالش برصید  میانگین میزانترتیب با به 
)CPUE (8/12 ،65/2  تورهاي ترال میگو  ترکیب صید میگوهاي پنائیده در کیلوگرم در ساعت 15/2و

مطالعه ترکیب صید ضمنی به  نیز )2006نسب و همکاران (ولی دهند.تشکیل می در استان بوشهر را
هاي استان و بیان کردند که ترکیب صید میگو در آب تورهاي ترال میگو در استان هرمزگان پرداختند

میگوي جینگا  ،)Penaeus merguiensis( 4هاي میگوي موزيشامل گونهترتیب اهمیت بههرمزگان 
)M. affinis( میگوي ببري سبز ،)P. semisulcatus(5، میگوي مهاجر )Metapenaeus stebbingi(، 

  شود.) میPenaeus indicus( 6و میگوي سفید هندي )stylifera .P(میگوي کیدي 
 در این پژوهشهاي صنعتی میگو در دست نیست جا که اطالعات زیادي درباره صید ترالاز آن

  :اهداف زیر مورد مطالعه قرار گرفت
 ترال میگوي استان بوشهر ر تورهايتعیین ترکیب صید میگوهاي پنائیده د. 1
 استان بوشهر هايي صید شده در آبهاهر یک از گونه )CPUAواحد سطح ( برصید  برآورد. 2
  

 هامواد و روش
 1390 در تابستان سال 7مطبقتصادفی برداري نمونهبرداري به روش عملیات نمونه: هاآوري دادهجمع

درجه و  30تا  دقیقه 14درجه و  27 مطالعاتی از منطقه .انجام شد بوشهر هاي ساحلی استانو در آب
گرفت طول شرقی را در بر میدقیقه  58درجه و  52تا دقیقه  6درجه و  50عرض شمالی و دقیقه  16

متر و از نظر  20- 30متر و  10-20متر،  10تر از طبقه عمقی کم 3که از نظر عمق توراندازي به 
زیرمنطقه  هاي استان بوشهر، به دوخصوص حضور میگو در آبجغرافیایی با توجه به اطالعات قبلی در 

خان، مند، سأهاي منطقه جنوبی شامل مطاف، نخیلو، ر. صیدگاه)1(شکل  جنوبی و شمالی تقسیم شد
                                                
1- Jinga Shrimp 
2- Kiddi Shrimp 
3- Catch Per Unit of Effort 
4- Banana Shrimp 
5- Peregrine Shrimp 
6- Indian White Shrimp 
7- Stratified Random Sampling 
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الشط، جزیره شمالی، سأهاي رصیدگاه همچنین منطقه شمالی .شدکالت، رستمی، باشی و هلیله می
صید و منظور انجام عملیات . بهگرفترا در بر مین و دوحه دیلم خارك، گناوه، کوه بانگ، امام حس

اسب  600متر، قدرت موتور  4/7متر، عرض  26) به طول 1شانک (ترالر دوبازو شتیبرداري از کنمونه
آمید و رادار استفاده گردید. تورهاي ترال مورد استفاده از جنس پلی GPSمجهز به اکوساندر، و بخار 

متر در قسمت بدنه و میلی 50متر در قسمت کیسه و میلی 40صورت کشیده) (به چشمه و داراي اندازه
 10-20متر،  10تر از طبقه عمقی کم 3فقره تورکشی در  44متر بودند. تعداد  31طناب فوقانی به طول 

ها نیز ساعت و سرعت تورکشی 1که زمان هر تورکشی  )1(جدول  متر انجام پذیرفت 20-30متر و 
  گره دریایی بود. 5/2-3بین 

  

  
  

  هاي خلیج فارسبرداري در آبموقعیت جغرافیایی مکان نمونه -1شکل 
  

  برداريهاي استان بوشهر در دوره نمونهها در اعماق مختلف آبکشیتعداد تور -1جدول 

  
  عمق (بر حسب متر)

  متر 20از  تربیش  متر 10- 20بین   متر 10تر از کم
  14  15  15  کشیتعداد ترال

                                                
1- Outrigger Trawler 
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، طول و عرض جغرافیایی منطقه شروع و پایان تورکشی براي هر تورکشی اطالعات تاریخ
روي  پس از هر بار تورکشی، توده صید برثبت گردید.  ، زمان تورکشی و عمق صیدگاهکشیترال

هاي موجود در تور گونهدر منابع علمی موجود اساس کلید معتبر برعرشه کشتی تخلیه گردید و 
در صورت زیاد بودن میزان ). 1997(کارپنتر و همکاران،  شدندهاي مخصوص ثبت ی و در فرمشناسای

هاي کیلوگرم میگو از کل صید جداسازي کرده و گونه 3-5مقدار  تصادفیصورت صید میگو، به
  .گردیدندموجود شناسایی، شمارش و توزین 

  :زیر محاسبه گردید هر تورکشی از رابطه مساحت جاروب شده براي :هاآنالیز داده
  

2a=D.h.X 
  

: ضریب 2X : طول طناب فوقانی وh: مسافت طی شده، D، : مساحت جاروب شدهa در آن، که
  ).1998(اسپار و ونما،  )2(شکل  است گستردگی دهانه تور ترال

اسکاپ، ( 66/0) تا 1973شیندو، ( 4/0از  2X شرق آسیا مقدارهاي کفروب جنوببراي ترال
در  که شود در نظر گرفته 2X=5/0بهتر است  )1980پائولی ( طبق گزارش .شده است) گزارش 1978

  شد. در نظر گرفته 2X، 5/0مقدار  این پژوهش
  

  
  

  )1998اسپار و ونما، اقتباس از مساحت جاروب شده توسط تور ترال ( -2شکل 
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  د:دست آمهکشی ب) براي هر ترالDمسافت طی شده (ه زیر با استفاده از رابط
  

))(/()()( 21
22

21
2

21 5060 LatLatCosLonLonLatLatD   
  

عرض جغرافیایی  :2Latحسب درجه)،  عرض جغرافیایی نقطه شروع تورکشی (بر :1Lat که در آن،
طول جغرافیایی نقطه شروع تورکشی (بر حسب درجه)،  :1onLنقطه پایان تورکشی (بر حسب درجه)، 

2onL: (بر حسب درجه) 1998(اسپار و ونما، باشد می طول جغرافیایی نقطه پایان تورکشی.(   
مسافت طی شده  ،852/1 با ضرب آن در عدد شد که محاسبه )نانومتر( گره دریاییحسب  بر Dمقدار 

  .دست آمدهب کیلومتر حسب بر
 همچنین در مناطق شمالی و جنوبی و براي هر گونه CPUAشاخص  ،زیر هايبا استفاده از رابطه

  :محاسبه شد متر 20-30ر و مت 10-20متر،  10تر از کم طبقات عمقی
  

(گرم بر کیلومترمربع)         
a

C
ta
tCCPUA ww 

/
/  

  

: مساحت جاروب شده هر a/t و (بر حسب گرم) در هر تورکشی : میزان صیدtwC/که در آن، 
  ).1998(اسپار و ونما، کشی ترال

  

n
CPUACPUA   

  

دست آمده براي هب CPUAهاي : مجموع شاخصCPUA، CPUA متوسط :CPUAکه در آن، 
  .طبقه عمقی منطقه یا ها در هر: تعداد تورکشیn و نظرموردو یا منطقه کشی در طبقه عمقی هر تور

عمقی  اتطبق دربراي هر گونه  CPUA درصد 95 حدود اطمینان زیر با استفاده از رابطه همچنین
  محاسبه گردید: شده ذکر

  

CPUAtSCPUACL %95  
  

n
SSCPUA  

  

براي  CPUA: انحراف معیار S، استیودنت tدر جدول  n-1 درجه آزاديبا  t: مقدار عددي tکه در آن، 
  .ها در هر طبقه عمقی: تعداد تورکشیn و هر طبقه عمقی
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و  SPSS19فزارهاي از نرم هاولمودار و جدها و ترسیم نتجزیه و تحلیل داده براي در پایان
Excel  .میزان طرفه براي مقایسهاز آزمون آنالیز واریانس یکاستفاده گردید CPUA  میگوهاي صید

هاي صید شده در مناطق شمالی گونه CPUAمقایسه میزان براي  نیز مستقل tآزمون  شده استفاده شد.
هاي میگو عمق و گونه اثر متقابلبررسی  منظوربههمچنین . کار رفتهاي استان بوشهر بهو جنوبی آب

  استفاده گردید. طرفهدوآنالیز واریانس آزمون  از
  

  نتایج
هاي میگوي ببري سبز، گونهشامل  برداريدوره نمونهپایان تورهاي ترال میگو در ترکیب صید 

) opsis stridulansMetapenae( 1زنویول نو میگوي  کیدي، میگوي مهاجر، میگوي جینگامیگوي 
 برگرم  51/98±22/153هاي استان بوشهر میگو در آب CPUAکلی میزان طوربهکه  )3(شکل  شدمی

  ).4(شکل  دست آمدهبمربع کیلومتر
  

  
  

  هاي استان بوشهردرصد ترکیب صید میگوهاي پنائیده در تورهاي ترال میگو در آب -3شکل 

                                                
1- Fiddler Shrimp 
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  ايهدر تورهاي ترال میگو در آب مربع)کیلومتر بر(بر حسب گرم میگوهاي پنائیده  CPUAمقدار  -4 شکل

  دار است)اختالف معنی دهنده وجود یا نبودنشان cو  a ،b(حروف  1390 در سالاستان بوشهر 
  

ي هاي میگوجز گونههاي مختلف میگو (بهگونه CPUAکلی بین میزان طوربا توجه به شکل به
  .)P>05/0داري وجود دارد (اختالف معنی )زنویول نو میگو  کیدي، میگو مهاجر

 با هم هاي استان بوشهرجنوبی آب شمالی و در مناطق صید شده میگوهاي CPUAهمچنین میزان 
 مشاهده شد يدارگونه میگوي ببري سبز تفاوت معنی براي که فقط )2مقایسه گردید (جدول 

)05/0<P(.  
 

هاي مربع) در تورهاي ترال میگو در صیدگاهکیلومتر برب گرم (بر حس میگوهاي پنائیده CPUAمیزان  -2جدول 
 1390در سال  هاي استان بوشهرشمالی و جنوبی آب

  هاي میگوگونه
CPUA (گرم بر کیلومترمربع)  

 Pمقدار عددي 
  منطقه جنوبی  منطقه شمالی

  P>05/0  76/137±4/176  54/42±63/96 میگوي ببري سبز
  P <05/0  13/4±02/8  1/2±73/6 میگوي جینگا
  P <05/0  7/0±9/1  006/0±03/0 میگوي مهاجر
  P <05/0  34/0±71/0  37/0±02/1 میگوي کیدي
  P <05/0  3/0±04/1  05/0±18/0  زنمیگوي ویول ن
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 10تر از کم(طبقات عمقی  ي صید شده به تفکیکهاهر یک از گونهبراي  CPUAمیزان در پایان 
هاي نشان داد که عمق و گونه نتایج و )3حاسبه گردید (جدول منیز ) متر 20-30متر و  10-20متر، 
  ).P<05/0بر هم ندارند ( اثر متقابلی میگو

 
مربع) در کیلومتر بر(بر حسب گرم  براي میگوهاي پنائیدهآن  درصد 95و حدود اطمینان  CPUAمتوسط  -3جدول 

  1390در سال  بوشهر هاي استانمتر آب 20-30متر و  10- 20متر،  10تر از طبقات عمقی کم

  گونه

  عمق
  متر 20-30  متر 10-20  متر 10تر از کم

CPUA  گرم)
  بر کیلومترمربع)

  حدود اطمینان
  درصد 95

CPUA  گرم)
  بر کیلومترمربع)

  حدود اطمینان
  درصد 95

CPUA  گرم)
  بر کیلومترمربع)

  حدود اطمینان
  درصد 95

 11-56/82 76/46 76/20- 16/238 152  45/30- 61/132 3/81 میگوي ببري سبز

 0- 2/6 25/2 0- 3/9 21/4 0-61/6 81/2 میگوي جینگا

 0-92/1 62/0 0-78/1 58/0 0- 7/0  50/0 میگوي مهاجر

 0-42/0 21/0 0-14/1 48/0 0-67/0 31/0 میگوي کیدي

 0-74/0 24/0 0-93/0 33/0 - -  زنمیگوي ویول ن

  
 بحث

ترین اهمیت بیشداراي ) P. semisulcatusبز (میگوي ببري س ،دست آمدههبا توجه به نتایج ب
اما ذخایر این گونه با ارزش  ،است هاي استان بوشهردر ترکیب صید میگوهاي پنائیده آباقتصادي 

کننده است و این موضوع نگران .)2007مندي و همکاران، نیامی( قرار داردرویه تحت فشار صید بی
ممکن کاهش پیدا نکند  )P. semisulcatusببري سبز ( میگويفشار صیادي روي گونه در صورتی که 

دوره  تراکم این گونه در. در آینده در اثر کاهش ذخایر آن جامعه صیادي دچار آسیب شوداست 
دلیل الگوي تواند بهتر از منطقه شمالی بود که این امر میهاي منطقه جنوبی بیشآب برداري درنمونه

ریزي فارس باشد. این گونه در سال داراي دو مرحله تخملیجدر خ ببري سبزي میگوچرخه حیات 
در  که شودسبب احیاي ذخیره در تابستان میکند نسلی که در پاییز تولیدمثل می .پاییزه و بهاره است

  ).2006خورشیدیان، گیرد (تري صورت میاین بازسازي ذخیره به شکل قوي استان بخش جنوبی
این در  کهطوريبهمتفاوت است  )2002پیغمبري ( با گزارش وهشدست آمده در این پژنتایج به

نیز شناسایی  )M. stridulansزن (ل نوو میگوي وی) M. stebbingiهاي میگوي مهاجر (گونه مطالعه
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در خلیج اسکندران (ترکیه) صورت گرفت ترکیب صید میگوهاي پنائیده مشابهی که  در پژوهشگردیدند. 
 و P. semisulcatus، M. stebbingi،japonicus  Penaeus، Penaeus kerathurusهاي شامل گونه

Metapenaeus monoceros مهاجرشد که میگوي می )M. stebbingi برکیلوگرم  43/73±9/76) با 
شده  بیان همچنین در مطالعه دیگري). 2005(فتیکان و همکاران،  ترین سهم را داشتبیشمربع کیلومتر

به خود را صید میگو در کانال سوئز  درصد 90) بیش از M. stebbingi( مهاجراست که میگوي 
 مهاجردلیل مقاومت باالي میگوي این موضوع شاید به)، 1991(قباشی و همکاران،  دهدمیاختصاص 

)M. stebbingiشور و هاي لبکه این گونه در آبطوري) در برابر شرایط مختلف محیطی باشد به
مطالعه ترکیب صید نتایج البته  ).2005(فتیکان و همکاران، ند زندگی کند تواشور به راحتی می

شده است که میگوي  اشارهاست و در آن  منطبق با این پژوهش هاي کویتئیده در آبمیگوهاي پنا
). 1995کدیدي، شود (ترکیب صید را شامل می درصد 90بیش از  )P. semisulcatus( ببري سبز

که ترکیب صید تجاري میگوهاي  اندهدکربیان  )1996حسین و اکسوکاي ( دیگري همچنین در پژوهش
)، M. affinis)، میگوي جینگا (P. semisulcatusمیگوي ببري سبز (هاي کویت شامل پنائیده در آب

 برترتیب میزان صید شود که به) میM. stebbingi) و میگوي مهاجر (P. styliferaمیگوي کیدي (
کیلوگرم در ساعت محاسبه شده  02/0و  97/0، 69/1، 61/10ها براي این گونه )CPUE( تالشواحد 
  است.

ین ه ا، این بشوددیده نمی اثر متقابلیهاي میگو و عمق در نتایج نشان داده شد که بین گونه
 10-20متر،  10تر از عمق خاصی را در بین طبقات عمقی کم ترجیحا  هاي صید شدهگونهمعناست که 

  مورد اشاره کرد: 3توان به این مسأله می هبراي توجیپسندند. متر نمی 20-30متر و 
شود جنس بستر فارس که سواحل ایران را نیز شامل میحاشیه شمالی خلیج در جنس بستر:. 1

 تربیشجا که از آن ).1956؛ امري، 1972(کورونوما و ابی، لجنی است  -یکنواخت بوده و از نوع گلی
 کلیطوربهتوان گفت ) می1987سامرس، پسندند (لجنی را می -میگو بسترهاي گلی هاي مختلفگونه

 .تأثیري نداردآن میگوهاي فارس در پراکنش خلیجنوع رسوبات 

ري است و یگرمسنیمه منطقهیک در فارس که خلیجبا توجه به این فارس:وضعیت تولید در خلیج. 2
ا را دار پرتولیدهاي یک اکوسیستم ویژگی) 1993ولدز، رین(متر گزارش شده است  36عمق متوسط آن 

نوري منطقه که قسمت اعظم بستر آن در محدوده واسطه اینه. در این دریا تولید در بستر بباشدمی
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)Photic zoneتوان نتیجه گرفت که . پس می)1993شپارد، تر از ستون آب است (گیرد بیش) قرار می
عامل  تواندنمی غذا فاکتورغالبا  هاي میگو مانند انواع گونه فارسخلیج موجودات کفزي براي

 .تأثیرگذاري در انتخاب زیستگاه باشد

در محدوده زیست  ترنوسان زیادي ندارد و بیشفارس شرایط محیطی خلیج شرایط محیطی منطقه:. 3
 ).1997(کارپنتر و همکاران،  موجوداتی که در این اکوسیستم هستند، قرار دارد

فارس ذخایر میگوي خلیج هاي متماديطول سالنه در اسفأمتپایان باید خاطر نشان کرد که در 
میگو یکی از منابع هاي مختلف گونهاند که زیادي بیان کرده گرانپژوهش .کاهش پیدا کرده است

ها را ویات معده آنتمحدرصد  7د تا نتوانو حتی میهستند  )Demersal( ورغذایی ماهیان غوطه
ان افزایش ذخیره ماهیهاي اخیر در سالشاید  . به همین دلیل)1978بل و همکاران، ( دنکیل دهتش

آید شمار میها بهکه میگو یکی از منابع غذایی آن )Trichiuridae( ماهیان یال اسبی خوراکی مانندغیر
نیز یر میگو عامل تأثیرگذاري بر کاهش ذخا) 2011رانگ و همکاران، ؛ یان1997(روبن و همکاران، 

  .بوده باشد
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Abstract1 

Although there is no much information about shrimp industrial trawler, the aim of 
this study was to estimate the catch composition and Catch per Unit of Area (CPUA) 
of Penaeid shrimps from the bottom trawls of Bushehr coastal waters. Sampling was 
carried out by stratified sampling producer in the three strata: <10 m, 10-20 m and 
20-30 m. The catch composition included: 95.93% Green tiger shrimp (Penaeus 
semisulcatus), 3.17% Jinga shrimp (Metapenaeus affinis), 0.37% Peregrine shrimp 
(Metapenaeus stebbingi), 0.37% Kiddi shrimp (Parapenaeopsis stylifera) and 0.18% 
Fiddler shrimp (Metapenaeopsis stridulans) during the 44 haul. The overall CPUA 
index for shrimp was 98.51±153.22 g/km2 in Bushehr coastal waters. Green tiger 
shrimp (P. semisulcatus) with 94.5±151.9 g/km2 was the dominated species and its 
distribution was significantly different between the north and south fishing grounds 
(P<0.05). One-way ANOVA test showed a significant difference between the CPUA 
index of different shrimp species (P<0.05). Also, the CPUA index was computed for 
each species from all the strata and the Two-way ANOVA test indicated no 
interaction between the depths and the shrimp species (P>0.05). 
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