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چکیده
هدف :ایٗ پظٞٚؾ ث ٝثشسػی تِٛیذٞبی فّٕی دسیبیی ایشاٖ دس ٕ٘بی ٝاػتٙبدی فّ ْٛپبیٍب ٜتبٔؼ ٖٛسٚیتشص  ٚتقییٗ ضشیت ٔـبسوت
پظٞٚـٍشاٖ دسیبیی ایشاٖ دس ػ ٝحٛضٝی آثی دسیبی خضس ،خّیجفبسع  ٚدسیبی فٕبٖ پشداخت ٝاػت.
روش پژوهش :پظٞٚؾ اص ٘ٛؿ وبسثشدی  ٚثب اػتفبد ٜاص ؿبخقٞبی فّٓػٙجی ا٘جبْ ؿذ ٜاػت .دادٜٞب اص عشیك ٕ٘بی ٝاػتٙبدی
فّ ْٛپبیٍب ٜتبٔؼ ٖٛسٚیتشص دس لبِت فبیُٞبی ٔتٗ ػبد 1ٜاػتخشاج ؿذ ،ػپغ ثب اػتفبد ٜاص ٘شْافضاس ٞیؼت ػبیت ٚ 2ثش٘بٔ ٝاوؼُ
ؿٕبسؽ  ٚتجضی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞب ا٘جبْ ؿذ ٜاػت.
یافتهها٘ :تبیج ثشسػیٞب ٘ـبٖ داد و ٝدس ثبص ٜصٔب٘ی ٔٛسد٘ؾش (1992تب )2013تقذاد ٔ 749ذسن ثٚ ٝػیّ ٝپظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛدسیبیی
ایشاٖ دس پبیٍبٚ ٜة آٚػبیٙغ ٕ٘بی ٝؿذ ٜاػت و ٝث ٝتفىیه ٔ 323ذسن دس حٛض ٝآثی خضسٔ 368 ،ذسن دس حٛض ٝخّیج فبسع ٚ
ٔ 58ذسن ٔتقّك ث ٝحٛض ٝدسیبی فٕبٖ اػت .تِٛیذٞبی ٔذاسن ٛ٘ 5 ٚ 3یؼٙذٜای ثیـتشیٗ ػٔ ٟٓـبسوت سا ث ٝخٛد اختلبف دادٜ
اػت .ثبالتشیٗ ضشیت ٔـبسوت ( )%99دس ٞش ػ ٝحٛضٝی آثی دس ػبَ  2013ثٚ ٝلٛؿ پیٛػت ٝاػت .ثشسػی دادٜٞب ثب اػتفبد ٜاص لبفذٜ
ثشادفٛسد  ٚلبفذِٛ ٜتىب ثیبٍ٘ش سد لبفذِٛ ٜتىب  ٚتأییذ لبفذ ٜثشادفٛسد دس ٞش ػ ٝحٛضٔ ٝی ثبؿذ.
نتیجهگیزی :ثشاػبع ٘تبیج پظٞٚؾ ،سؿذ تِٛیذٞبی فّٕی دسیبیی ٕٞ ٚچٙیٗ ضشیت ٔـبسوت ٘ٛیؼٙذٌبٖ دس ٞش ػ ٝحٛضٝی آثی
س٘ٚذ كقٛدی داؿت ٝو ٝایٗ أش ثیبٍ٘ش افضایؾ تٕبیُ ٘ٛیؼٙذٌبٖ ث ٝتِٛیذ ٔذاسن ٔـبسوتی دس ع َٛایٗ دٚس ٜاػت.
واژههای کلیدیٛ٘ٓٞ :یؼٙذٌی ،فّ ْٛدسیبیی ایشاٖٚ ،ة آ ٚػبیٙغ ،دسیبی خضس ،خّیج فبسع ،دسیبی فٕبٖ.
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مقدمه

فبسع  ٚدسیبی فٕبٖ سا ث ٝخٛد اختلبف دادٜا٘ذ و ٝایشاٖ

فّٓ ثِ ٝحبػ ایٙىٙٔ ٝجش ث ٝتٛػقٝی پبیذاس  ٚؿىٛفبیی دس

ثیـتشیٗ ػ ٟٓاص ػٛاحُ ٔزوٛس سا دس ثش داسد.

تٕبٔی اثقبد جبٔقٔ ٝیؿٛد فبُٔ اكّی ؿىبف ٔیبٖ وـٛسٞبی

ٞش وذاْ اص وـٛسٞبی ٚالـ دس ػبحُ ایٗ ٔحیظٞبی آثی،

ؿٕبَ  ٚجٛٙة اػت .اسصیبثی  ٚػٙجؾ فّٓ أشی حیبتی

جٟت ثٟشٜثشداسی ثٟتش  ٚثیـتش اص ایٗ حٛضٞٝبی آثی ػقی دس

اػت و ٝث ٝؿٙبػبیی افشاد  ٚػبصٔبٖٞبی ٞؼت ٚ ٝفٛأُ تأثیش-

پظٞٚؾٔحٛس ػبختٗ فقبِیتٞبی خٛد دس ایٗ پیىشٜٞبی آثی

ٌزاس ثش ٔیضاٖ تِٛیذٞبی فّٕی ٞش ٔٙغم ٝجغشافیبیی ٔیپشداصد.

داس٘ذ  ٚثب تٛج ٝث ٝتٛاٖ فّٕی خٛد ٔغبِقبت ثٙیبدی ،تٛػقٝای

أب آ٘چ ٝو ٝحبئض إٞیت اػت تٛج ٝث ٝحٛصٜٞبی ساٞجشدی دس

 ٚوبسثشدی سا ا٘جبْ داد٘ ٚ ٜتبیج  ٚیبفتٞٝبی حبكُ اص

ٞش وـٛس اػت و ٝپیىشٜٞبی آثی اص جّٕ ٝایٗ حٛصٜٞب

پظٞٚؾٞبی خٛد سا ٔٙتـش ػبختٝا٘ذ .اص ػٛیی ثشسػیٞب ٘ـبٖ

ٔحؼٛة ٔیؿ٘ٛذٌ .ؼتشٜٞبی آثی  ٚثٟشٜثشداسی ٔٙبػت اص آٖ-

ٔیدٞذ و ٝس٘ٚذ ٕٞىبسی ٔ ٚـبسوت پظٞٚـٍشاٖ دس صٔیٝٙ

ٞب ٔیتٛا٘ذ ٘مؾ ثؼیبس ٔ ٚ ٟٓاػبػی دس تٛػق ٝالتلبدی

تِٛیذٞبی فّٕی دسیبیی وـٛسٞبی حبؿی ٝخضس ،فٕبٖ  ٚخّیج-

وـٛسٞب  ٚحفؼ التذاس  ٚأٙیت ّٔی آٟ٘ب داؿت ٝثبؿذ .ثیتشدیذ

فبسع ثِ ٝحبػ آٔبسی ٚضقیت ٘بٔـخلی داس٘ذ  ٚتبوٞ ٖٛٙیچ

ثٟشٜثشداسی  ٚحشاػت اص ٔٙبفـ ّٔی دس ایٗ حٛضٞٝبی آثی

ٔجٕٛف ٝدادٜی ٔمبیؼٝای ثشای ػٙجؾ ٔیضاٖ ٕٞىبسی

٘یبصٔٙذ ؿٙبخت اػت و ٝدس ػبی ٝتحمیمبت  ٚتِٛیذٞبی فّٕی

پظٞٚـٍشاٖ دس ساثغ ٝثب فّ ْٛدسیبیی ٕٞب٘ٙذ ؿیٕی دسیب،

أىبٖپزیش اػت  ٚاص ػٛیی تِٛیذ چٙیٗ ٔت ٖٛفّٕی ٘یبصٔٙذ

فیضیه دسیب ،صیؼت ؿٙبػی دسیبییٟٙٔ ،ذػی دسیب ،ػٛاحُ ٚ

ٕٞىبسی دس ػغح ّٔی  ٚثیٗإِّّی اػت.

فٙبٚسیٞبی ٚاثؼت ٝث ٝآٖ ثبؿذٚ ،جٛد ٘ذاسد .ثٙبثشایٗ ثٝ

اص جّٕ ٝپیىشٜٞبی آثی ٓٞجٛاس ثب ٔشصٞبی جٛٙثی  ٚؿٕبِی

ٔٛلقیت اػتشاتظیه ایٗ پٟٞٝٙبی آثی ،ؿٙبخت ثیـتش دس صٔیٝٙ

وـٛس ،دسیبی فٕبٖ ،خّیج فبسع  ٚدسیبی خضس اػت .دسیبی

ٚضقیت تِٛیذٞبی فّٕی ،تقییٗ اٍِٞٛبی ٕٞىبسی ٔیبٖ آثبس

خضس ث ٝفٛٙاٖ ثضسيتشیٗ حٛضٝی آثی داخُ خـىی،

ٔٙتـش ؿذ ٜپظٞٚـٍشاٖ  ٚتقییٗ ٚضقیت ٓٞتأِیفی ٟٔٓتشیٗ

اوٛػیؼتٕی خبف ثب ٚیظٌیٞبی غیشصیؼتی ٕٞچ ٖٛتشاص آة،

ٔؼئّٝای اػت و ٝث ٝآٖ پشداختٔ ٝیؿٛد .ا٘جبْ ایٗ پظٞٚؾ

رخبیش صیؼتی ،وب٘ی ٞ ٚیذسٚوشثٙی  ٚػٛاحُ صیجب ٔیثبؿذ وٝ

ٔیتٛا٘ذ چـٓا٘ذاص ثٟتشی ٘ؼجت ث ٝا٘ٛاؿ ٕٞىبسیٞب دس ٔیبٖ

ٔٙجقی ثشای ثٟشٜثشداسی اص آثضیبٖ  ٚتشاثشی دسیبیی اػت  .ایٗ

پظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛدسیبیی ،پیؾ س ٚلشاس داد ٚ ٜث ٝفٛٙاٖ اثضاس

حٛض ٝآثی تقذادی اص وـٛسٞبی ٔ ٟٓسا دس حبؿی ٝخٛد داسد

لذستٕٙذی دس ثش٘بٔٝسیضی اػتشاتظیه دس أش پظٞٚؾ ،تٛػقٚ ٝ

و ٝفجبستٙذ اص :ایشاٖ ،تشوٕٙؼتبٖ ،لضالؼتبٖ ،سٚػی ٚ ٝآرسثبیجبٖ

ؽشفیتػبصی دس ػ ٝحٛض ٝآثی ٔزوٛس ٔٛسد ثٟشٜثشداسی

وٞ ٝش یه اص آٟ٘ب ثخـی اص ػٛاحُ دسیبی خضس سا ث ٝخٛد

ٔؼئِٛیٗ لشاس ٌیشد.

اختلبف دادٜا٘ذ (فّیضاد.)1383،ٜ

ثشسػی ادثیبت ٔٛجٛد ٘ـبٖ ٔیدٞذ فّیشغٓ ایٗ و ٝفّْٛ

خّیج فبسع  ٚدسیبی فٕبٖ اص دیٍش حٛضٞٝبی دسیبیی ٟٔٓ

دسیبیی اص حٛصٜٞبی ساٞجشدی وـٛس ٔحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ ،أب

وـٛس ٔحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ و ٝفال ٜٚثش إٞیت التلبدی ثِ ٝحبػ

تبو ٖٛٙپظٞٚؾ جبٔقی دس خلٛف تِٛیذٞبی فّٕی دسیبیی

ٔٙبثـ ا٘شطی ٕٞچ٘ ٖٛفت ٌ ٚبص  ،ػٛاحُ صیجب  ٚصیؼتٍبٜٞبیی

ا٘جبْ ٍ٘شفت ٝاػت تٟٙب دس ثشخی اص پظٞٚؾٞبی پیـیٗ ثٝ

ٕٞچ ٖٛجٍُٞٙبی حشا  ٚوّ٘ٛی ٔشجبٖٞب ،اص ٘ؾش دفبفی ٘یض اص

ٔغبِق ٝتِٛیذ فّٓ دس یه حٛص ٜخبف اص فّٕٞ ْٛچ ٖٛؿیٕی،

جبیٍب ٜاػتشاتظیه خبكی ثشخٛسداس ٞؼتٙذ .ایٗ د ٚحٛضٝ

فیضیه  ٚغیش ٜپشداخت ٝؿذ ٜاػت .جؼتٚج ٛدس پیـیٞٝٙبی

تقذادی اص وـٛسٞبی ٔ ٟٓسا دس حبؿی ٝخٛد داس٘ذ و ٝفجبستٙذ

خبسجی ٘یض ٘ـبٖ داد و ٝدس خلٛف فّ ْٛدسیبیی تٟٙب چٙذ

اص :ایشاٖ ،فشثؼتبٖ ػقٛدی ،وٛیت ،فشاق ،ثحشیٗ ،لغش ،أبسات

فقبِیت تحمیمی كٛست ٌشفت ٝو ٝث ٝیه حٛص ٜخبف اص فّْٛ

ٔتحذ ٜفشثیٞ .ش یه اص ایٗ وـٛسٞب ثخـی اص ػٛاحُ خّیج

دسیبیی ٔب٘ٙذ جّجهٞبی دسیبیی پشداختٝا٘ذ  ٚپظٞٚـی دس
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خلٛف ثشسػی فّ ْٛدسیبیی ث ٝكٛست وّی یبفت ٘ـذ .دس

اٍّ٘یغ ثیـتشیٗ ٔیضاٖ ا٘تـبسٞب سا دس ایٗ صٔی ٝٙث ٝخٛد

ادأ ٝپظٞٚؾٞبی ٔشتجظ ٔقشفی ٔیؿ٘ٛذ .فلبسٛ٘ ،ٜسٚصی

اختلبف دادٜا٘ذ٘ .تبیج ایٗ پظٞٚؾ ٕٞچٙیٗ ٘ـبٖ داد وٝ

چبوّی  ٚوـٛسی ( )1389دس تحمیمی ث ٝتقییٗ ضشیت -ٓٞ

فشایٙذٞبی ٘ب٘٘ ٚ ٛب٘ٛتىِٛٛٙطی تأثیش فٕذٜای ثش پظٞٚؾٞبی

٘ٛیؼٙذٌی دس تِٛیذٞبی فّٕی ایشاٖ دس ٕ٘بیٞٝبی اػتٙبدی

ٔشثٛط ث ٝجّجه  ٚثیٛا٘شطی داؿت ٝاػت .فلبس ٚ ٜخبدٔی

5

فّ ،ْٛفّ ْٛاجتٕبفیٙٞ ،ش  ٚفّ ْٛا٘ؼب٘ی دس پبیٍبٚ ٜة

( )2012دس پظٞٚـی ثب اػتفبد ٜاص ٕ٘بی ٝاػتٙبدی فّ ٚ ْٛسٚؽ

آٚػبیٙغ عی ػبَٞبی  2000تب  2006پشداختٝا٘ذ .حیبتی ٚ

تحّیُ ٘ٛیؼٙذٌبٖ ٓٞاػتٙبد ػبختبس فّٓ فیضیه ایشاٖ ٚ

دیذٌب )1389( ٜدس پظٞٚـی وّی ٝتِٛیذٞبی فّٕی پظٞٚـٍشاٖ

ٕٞچٙیٗ ٚضقیت تِٛیذٞبی فّٕی ایٗ حٛص ٜسا عی ػبَٞبی

ایشا٘ی دس حٛصٜٞبی ٔختّف فّ ْٛو ٝعی ػبَٞبی  1998تب

ٛٔ 2009-1990سد تحّیُ لشاس داد٘ذ .حشیشچیّٔ ،یٗ  ٚافتٕبد
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 2007دس ٕ٘بی ٝاػتٙبدی فّٚ" ْٛة آٚػبیٙغ" ٕ٘بی ٝؿذٜا٘ذ اص

( )2007دس ٔغبِقٝای اوتـبفی ث ٝثشسػی ٘حٕٞ ٜٛىبسی

٘ؾش اٍِٞٛبی ٘ٛیؼٙذٌی ٔٛسد ثشسػی لشاس داد٘ذ .پظٞٚـی

پظٞٚـٍشاٖ ایشا٘ی دس سؿت ٝصیؼتؿٙبػی ،ؿیٕی  ٚفیضیه

دیٍش ٔتقّك ث ٝحؼٗصادٕٞ ٚ ٜىبسا٘ؾ اػت ( )1387و ٝثٝ

پشداختٙذ٘ .تبیج٘ ،ـبٖ اص پبییٗ ثٛدٖ ٔیضاٖ ٕٞىبسی ثیٗإِّّی

ثشسػی ٔ 625ذسن دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایشاٖ دس پبیٍبٚ ٜة-

دس ٔیبٖ پظٞٚـٍشاٖ ایشا٘ی داؿت .اص ٔشٚس پیـیٞٝٙب ٔیتٛاٖ

آٚػبیٙغ تب پبیبٖ ػبَ  2007پشداختٝا٘ذ .وٛئّ ،ٛثبسثٛػب،

چٙیٗ ٘تیجٌ ٝشفت و ٝتحمیمبت كٛست ٌشفت ٝدس داخُ ٚ

دٚػٛصا )2014( 1دس پظٞٚـی ثب اػتفبد ٜاص ف ٖٛٙفّٓػٙجی

خبسج اص وـٛس دس حٛصٜی تِٛیذٞبی فّٕی ٕٝٞ ،حبوی اص

ٔغبِقبت ٔشثٛط ث ٝصیؼت تٛدٔ ٜبوشٚجّجهٞب 2سا عی ػبَ-

س٘ٚذ س ٚث ٝسؿذ تِٛیذٞبی فّٕی دس حٛصٜٞبی ٔختّف ٔی-

1945تب 2013دس ٕ٘بی ٝاػتٙبدی فّ ْٛثشسػی وشد٘ذ٘ .تبیج ٘ـبٖ

ثبؿذ ٘ ٚتبیج لبثُ تٛجٟی دس صٔیٝٙی اٍِٞٛبی سفتبس فّٕی

داد و ٝا٘تـبسٞبی ایٗ حٛص ٜثیـتش ٔتقّك ثٛ٘ ٝیؼٙذٌبٖ آػیبیی

پظٞٚـٍشاٖٛٔ ،ضٛؿ ٔجالت ٞؼت ،ٝسٚحیٝی ٕٞىبسی ٌشٞٚی

ثٛد ٚ ٜتِٛیذٞبی فّٕی دس چٟبس ػبَ پبیب٘ی دٚسٛٔ ٜسد ٔغبِقٝ

ٛ٘ ٚیؼٙذٌبٖ ٔؤثش یب ٓٞاػتٙبد ث ٝدػت آٚسدٜا٘ذ .اص آ٘جبوٝ

س٘ٚذ افضایـی داؿتٝا٘ذ ضٕٗ ایٙى ٝدٛ٘ ٚؿ جّجه ػجض ٚ

ٞذف اكّی فّٓػٙجی وٕه ث ٝتجییٗ ػیبػتٞبی فّٕی دس

لٜٟٛای 3ثیـتشیٗ ٔیضاٖ ا٘تـبسٞب سا ث ٝخٛد اختلبف دادٜا٘ذ.

وـٛسٞبی ٔختّف  ٚحتی دس ػغح ٔٙغمٝای  ٚثیٗإِّّی اػت

ٕٞچٙیٗ وـٛسٞبی آفشیمبیی  ٚأشیىبی جٛٙثی ؤ ٝحُ سؿذ

ثب ٌضاسؽ ایٗ پیـیٞٝٙب دس كذد ٞؼتیٓ تب جبی خبِی پظٞٚؾ-

ٍٟ٘ ٚذاسی ایٗ ٔٙبثـ غٙی صیؼتی ٞؼتٙذ وٕتشیٗ ٔیضاٖ

ٞبی ٔشثٛط ث ٝفّ ْٛدسیبیی سا دس ٔیبٖ ػبیش پظٞٚؾٞبی فّٓ-

ا٘تـبسٞب سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜا٘ذ .وب٘ٛس )2011( 4دس

ػٙجی ثیبٖ وٙیٓ.

پظٞٚـی ثب اػتفبد ٜاص ف ٖٛٙفّٓػٙجی ث ٝثشسػی ٔتٔ ٖٛشثٛط

ٞذف اكّی ایٗ پظٞٚؾ ثشسػی پظٞٚؾٞبی دسیبیی ا٘جبْ

ث ٝجّجه  ٚثیٛا٘شطی عی ػ ٝدٌ ٝٞزؿت ٝپشداخت٘ ٚ ٝتبیج

ؿذ ٜتٛػظ پظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛدسیبیی ایشا٘ی  ٚتقییٗ ضشیت

پظٞٚؾ ا٘ ٚـبٖ داد ؤ ٝتٔ ٖٛشثٛط ثٛٔ ٝضٛفبت ٔٛسد

ٔـبسوت آٟ٘ب دس ساثغ ٝثب ػ ٝحٛضٝی آثی خضس ،خّیج فبسع

ثشسػی دس ثبص ٜصٔب٘ی ٔٛسد٘ؾش سؿذ چـٍٕیشی داؿت717( ٝ

 ٚدسیبی فٕبٖ ثشای آٌبٞی اص ٚضقیت ٛ٘ٓٞیؼٙذٌی

ٔذسن)  ٚاغّت آٟ٘ب ٔمبِٞٝبی ٘ـشیبت فّٕیٔ ،تٔ ٖٛشٚسی،

پظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛدسیبیی ایشاٖ  ٚػٕت  ٚػٛی تٛجٟبت ٚ

ٔمبِٞٝبی وٙفشا٘غٞب ثٛد 97/6 ،ٜدسكذ اص ٔذاسن ث ٝصثبٖ

ٌشایـبت فىشی آٟ٘ب ٔیثبؿذ .ثٙٔ ٝؾٛس سػیذٖ ثٞ ٝذف تقییٗ

اٍّ٘یؼی تذٚیٗ ؿذٜا٘ذ .ایبالت ٔتحذ ٜآٔشیىب ،چیٗ ،إِٓبٖ ٚ

ؿذ ٜدس ثبال ،پظٞٚؾ للذ داسد تب ث ٝػؤاالت ریُ پبػخ دٞذ:

1

. Coelho,Barbosa, Do souza
. Macroalgal Biomass
3
. Ulva spp. and Saccharina spp
4
. Konur
2
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5

. Osareh,Khademi
. Harirchi,Melin, Etemad

6
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 .1فقبِیت پظٞٚـی ٘ٛیؼٙذٌبٖ ایشاٖ دس تِٛیذ فّ ْٛدسیبیی دس

ٔذاسن ٔٛسد ثشسػی اص ٕ٘بی ٝاػتٙبدی فّ ْٛث ٝكٛست جذاٌب٘ٝ

ٕ٘بی ٝاػتٙبدی فّ 1ْٛپبیٍب ٜتبٔؼ ٖٛسٚیتشص عی ػبَٞبی

ثب جؼتٚجٛی وّیذٚاطٜٞبی «

1992تب 2013چٔ ٝیضاٖ ثٛد ٜاػت؟

 »Gulfثشای ثبصیبثی ٔذاسن ٔشثٛط ث ٝخّیجفبسع« ،

 .2ضشیت ٔـبسوت پظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛدسیبیی ایشاٖ دس ٔذاسن

 »Seaثشای ثبصیبثی ٔذاسن ٔشثٛط ث ٝدسیبی خضس « ٚ

اػتخشاج ؿذ ٜاص ٕ٘بی ٝاػتٙبدی فّ ْٛدس ثبصٜی صٔب٘ی ٔٛسد

 »Sea or Gulf of Omanثشای ثبصیبثی ٔذاسن ٔشثٛط ث ٝدسیبی

ثشسػی چٔ ٝمذاس ثٛد ٜاػت؟

فٕبٖ  ٚافٕبَ ٔحذٚدیت صٔب٘ی  1992تب ٙٔ ٚ 2013غمٝ

 .3آیب لبفذِٛ ٜتىب تٛصیـ ٔـبسوت پظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛدسیبیی سا

جغشافیبیی ایشاٖ ثشای ٞش حٛض ٝآثی ،جؼتٚج ٛؿذ ػپغ ثب

دس ایٗ پظٞٚؾ تأییذ ٔیوٙذ؟

ٔغبِق ٝچىیذٔ ٜت ٖٛثبصیبثی ؿذٔ ،ٜذاسوی و ٝكشفبً ث ٝپظٞٚؾ-

 .4آیب لبفذٜی ثشادفٛسد تٛصیـ ٔٛضٛفی ٔذاسن ٞؼت ٝسا ثشای

ٞبی دسیبیی پشداخت ٝثٛد٘ذ ثبسٌیشی  ٚث ٝحبِت ٔتٗ ػبدٜ

ٔذاسن تِٛیذ ؿذ ٜثٚ ٝػیّٝی پظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛدسیبیی ایشاٖ،

رخیش ٜؿذ٘ذ .تقذاد ٔذاسن ٕ٘بی ٝؿذ ٜدس ٕ٘بی ٝاػتٙبدی فّْٛ

دس پبیٍب ٚ ٜدس دٚسٜی صٔب٘ی ٔٛسد٘ؾش تأییذ ٔیوٙذ؟

ث ٝتفىیه حٛض ٝآثی فجبستٙذ اص :دسیبی خضس  ،323خّیج

 .5وذاْ وـٛسٞب ثیـتشیٗ ٕٞىبسی فّٕی سا ثب پظٞٚـٍشاٖ

فبسع  ٚ 368دسیبی فٕبٖ ٔ 58ذسن و ٝدس ٔجٕٛؿ تقذاد

فّ ْٛدسیبیی ایشاٖ ،دس ثبصٜی صٔب٘ی ٔٛسد٘ؾش دس ایٗ پبیٍبٜ

ٔ 749ذسن فّٕی ،جبٔقٝی ٔٛسد ٔغبِق ٝسا تـىیُ دادٜا٘ذ.

داؿتٝا٘ذ؟

ٌشدآٚسی ایٗ ٔذاسن اص تبسیخ  6( 1393 /1/17آٚسیُ )2014

 .6ثیـتشیٗ ٔـبسوت دس تِٛیذ ٔت ٖٛفّٕی دسیبیی ،دس ایٗ

ؿشٚؿ ؿذ  ٚدس تبسیخ ٔ 20( 1393/2/30ی  )2014خبتٕٝ

پبیٍب ٜدس ع َٛدٚسٜی ٔٛسد ثشسػی ٔتقّك ث ٝوذاْ دا٘ـٍبٜٞب ٚ

یبفت ٝاػتٔ .شحّ ٝا ،َٚدادٜٞب ثب اػتفبد ٜاص ٕ٘بی ٝاػتٙبدی فّْٛ

ٔؤػؼبت پظٞٚـی ٔیثبؿذ؟

پبیٍب ٜتبٔؼ ٖٛسٚیتشص دس لبِت فبیُٞبی پّیٗ تىؼت اػتخشاج،

Persian Gulf or Arabian
Caspian
Oman

2

 .7پشتِٛیذتشیٗ ٘ٛیؼٙذٌبٖ فّ ْٛدسیبیی ایشاٖ دس ػ ٝحٛضٝ

دس ٔشحّ ٝد ،ْٚثب اػتفبد ٜاص ٘شْافضاس ٞیؼت ػبیت دادٜٞب

آثی خضس ،خّیج فبسع  ٚدسیبی فٕبٖ دس پبیٍب ٚ ٜدس ثبصٜی

ؿٙبػبیی  ٚدس ٔشحّ ٝػ ،ْٛدادٜٞب اص ایٗ ٘شْافضاس ث ٝثش٘بٔٝ

صٔب٘ی ٔٛسد٘ؾش وذأٙذ؟

كفحٌ ٝؼتشد ٜاوؼُ ٚاسد ؿذ ٚ ٜآٔبد ٜؿٕبسؽ  ٚتحّیُ

 .8ثیـتشیٗ تقذاد ٔذاسن پظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛدسیبیی ایشاٖ دس

ٟ٘بیی ؿذ٘ذ٘ .شْافضاس "ٞیؼت ػبیت" ٘شْافضاسی اػت و ٝثب

دٚسٜی ٔٛسد ٔغبِقٔ ٝتقّك ث ٝوذاْ ٘ـشیبت ٕ٘بی ٝؿذ ٜدس

اػتفبد ٜاص دادٜٞبی اػتٙبدی پبیٍب ٜتبٔؼ ٖٛسٚیتشص ٘تبیج

پبیٍبٛٔ ٜسد ٘ؾش ٔیثبؿٙذ؟

اسصؿٕٙذی سا دس لبِت جذإٛ٘ ٚ َٚداسٞبی ٔختّف ثب
ؿبخقٞبی ٔتقذد ،دس اختیبس پظٞٚـٍشاٖ لشاس ٔیدٞذ
(ٌبسفیّذ ،پٛدٚویٗ  ٚایؼتٔٛیٗ)2003 ،3

روش پژوهش
پظٞٚؾ حبضش اص ٘ٛؿ وبسثشدی  ٚثب اػتفبد ٜاص ؿبخقٞبی
فّٓػٙجی ا٘جبْ ؿذ ٜاػت .ثشای ا٘جبْ پظٞٚؾ وّیٔ ٝذاسن
تِٛیذ ؿذ ٜتٛػظ پظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛدسیبیی ایشاٖ دس ساثغ ٝثب
ػ ٝحٛضٝی آثی خضس ،خّیجفبسع  ٚدسیبی فٕبٖ و ٝدس ٕ٘بیٝ
اػتٙبدی فّ ْٛپبیٍب ٜتبٔؼ ٖٛسٚیتشص عی ػبَٞبی -1992

ثشای ٔحبػجٝی

ضشیت ٔـبسوت ٘ٛیؼٙذٌبٖ ،اص فشٔ َٛضشیت ٔـبسوت ثٝ
كٛست صیش اػتفبد ٜؿذ ٜاػت:
1

) (∑

1

ٕ٘ 2013بی ٝؿذٛٔ ،ٜسد ٔغبِق ٝلشاس ٌشفتٝا٘ذ .دادٜٞب دس ػٝ
ٔشحّ ٚ ٝثب اػتفبد ٜاص ػ ٝاثضاسٌ ،شدآٚسی  ٚتحّیُ ؿذٜا٘ذ.
2

). ScienceCitation Index-Expanded (SCIE
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.Histcite
.Garfield, Pudovkin & Istomin
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دس ایٗ فشٔ،َٛ

; تقذاد ٔمبالت داسای ٛ٘ jیؼٙذ;j ،ٜ

ٔمبالت (ٛ٘ 1یؼٙذٛ٘ 2 ،ٜیؼٙذٛ٘ 3 ،ٜیؼٙذ ;N ،)...،ٜتقذاد وُ
ٔمبالت ;K ،ثیـتشیٗ تقذاد ٘ٛیؼٙذ ٜدس یه ٔمبِ( ٝآجیفیشٚوٝ

1

ػٛاَ د :ْٚضشیت ٔـبسوت پظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛدسیبیی ایشاٖ دس
ٔذاسن اػتخشاج ؿذ ٜاص ٕ٘بی ٝاػتٙبدی فّ ْٛدس ثبصٜی صٔب٘ی
ٔٛسد ثشسػی چٔ ٝمذاس ثٛد ٜاػت؟

 ٚدیٍشاٖ .)2007 ،دس ایٗ پظٞٚؾ جٟت ثشسػی چٍٍ٘ٛی

حٛضٝی آثی خّیج فبسع :ثشسػی تِٛیذات فّٕی ٔشتجظ

تٛصیـ ٔـبسوت پظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛدسیبیی اص لبفذِٛ ٜتىب ٚ

ثب حٛضٝی آثی خّیجفبسع عی ػبَٞبی 1992تب٘ 2013ـبٖ

ثشای تقییٗ تٛصیـ ٔٛضٛفی ٔذاسن ٞؼت ٝاص لبفذ ٜثشادفٛسد

ٔیدٞذ و ٝس٘ٚذ سؿذ تِٛیذٞبی ایٗ حٛض ٝافضایـی ثٛد ٜصیشا

اػتفبد ٜؿذ ٜاػت.

اص یه فٛٙاٖ دس ػبَ 1993ث 72 ٝفٛٙاٖ دس ػبَ  2013افضایؾ
یبفت ٝاػت .س٘ٚذ سؿذ تِٛیذٞبی ٔشثٛط ث ٝایٗ حٛضٝی آثی

یافتههای پژوهش

عی 1993تب  2003آٞؼت ٚ ٝیىٛٙاخت  ٚػپغ اص  2006تب

ػٛاَ ا :َٚفقبِیت پظٞٚـی ٘ٛیؼٙذٌبٖ ایشاٖ دس تِٛیذ

 2013سؿذ تلبفذی داؿت ٝاػت (ٕ٘ٛداس.)1

فّ ْٛدسیبیی دس ٕ٘بی ٝاػتٙبدی فّ ْٛپبیٍب ٜتبٔؼ ٖٛسٚیتشص عی
ػبَٞبی  2013-1992چٔ ٝیضاٖ ثٛد ٜاػت؟
٘تبیج ؿٕبسؽ ٔت ٖٛفّٕی تِٛیذ ؿذ ٜثٚ ٝػیّ ٝپظٞٚـٍشاٖ
فّ ْٛدسیبیی ایشاٖ دس ػ ٝحٛضٝی آثی خّیجفبسع ،دسیبی
فٕبٖ  ٚدسیبی خضس و ٝدس ٕ٘بی ٝاػتٙبدی فّٕ٘ ْٛبی ٝؿذٜا٘ذ،
٘ـبٖ داد و ٝحٛض ٝآثی خّیجفبسع ثب ٔ 368ذسن ( 49دسكذ)
دس ستج ٝا ،َٚدسیبی خضس ثب ٔ 323ذسن ( 43دسكذ) دس ستجٝ
د ٚ ْٚدسیبی فٕبٖ ثب ٔ 58ذسن ( 8دسكذ)  ٚثب اختالف صیبد
٘ؼجت ث ٝد ٚحٛضٝی دیٍش داسای وٕتشیٗ ٔذاسن ٕ٘بی ٝؿذٜ
دس ٕ٘بی ٝاػتٙبدی فّٔ ْٛیثبؿذ.
س٘ٚذ سؿذ تِٛیذٞبی فّ ْٛدسیبیی پظٞٚـٍشاٖ ایشا٘ی دس
ٕ٘ٛداس  1ث ٝتفىیه حٛض ٝآثی ٕ٘بیؾ داد ٜؿذ ٜاػت.

ٕ٘ٛداسٔ .1یضاٖ تِٛیذٞبی فّٕی پظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛدسیبیی
ایشاٖ دس ػبَٞبی 1992تب2013

. Ajiferuke
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جدول .1میزان مشارکت پژوهشگران علوم دریایی ایران در حوضه آبی خلیج فارس طی سالهای  1991تا 1113
سدیف

تقذاد ٘ٛیؼٙذٌبٖ

تقذاد ٔمبالت

سدیف

تقذاد ٘ٛیؼٙذٌبٖ

تقذاد ٔمبالت

1

34

1

6

5

60

2

10

4

7

4

84

3

9

7

8

3

97

4

7

17

9

2

64

5

6

19

10

1

14

ضشیت ٕٞىبسی ٔ ٚـبسوت وّی دس ایٗ حٛضٝی آثی

دس ایٗ حٛض ٝثبالتشیٗ ضشیت ٔـبسوت ػبال٘ٚ 0/99 ٝ

ٔ 0/96حبػج ٝؿذ .ثیـتشیٗ ٕٞىبسی ٌشٞٚی دس تِٛیذ ٔذاسن

ٔشثٛط ث ٝػبَٞبی  2013 ٚ 2007 ،2008ثٛد ٜاػتٕٛ٘ .داس

ٛ٘ 3یؼٙذٜای ثب تِٛیذ ٔ 97مبِ ٚ )%26/35( ٝػپغ ٔذاسن 4

ؿٕبس2 ٜس٘ٚذ سؿذ ضشیت ٔـبسوت سا دس ساثغ ٝثب خّیج فبسع

٘ٛیؼٙذٜای ثب تِٛیذ ٔ 84ذسن ( )%22/82ثٛد ٜاػت (جذ.)1َٚ

٘ـبٖ ٔیدٞذ.

نمودار  . 1ضریب مشارکت پژوهشگران علوم دریایی ایران در حوضهی آبی خلیج فارس طی سالهای  1991تا 1113
تِٛیذٞبی فّٕی ٔشثٛط ث ٝحٛضٝی آثی فٕبٖ اص ػبَ 2006
ثب ا٘تـبس ٔ 2ذسن آغبص  ٚتب ػبَ  2013ثب ٔ 17ذسن س٘ٚذ

ٛ٘ 2013ػب٘بت  ٚافت  ٚخیضٞبی وٕی ٘یض دیذٔ ٜیؿٛد
ٕ٘ٛداس(.)1

سؿذ افضایـی داؿت ٝاػتٞ .ش چٙذ و ٝثیٗ ػبَٞبی  2009تب
جدول .1میزان مشارکت پژوهشگران علوم دریایی ایران در حوضه آبی عمان طی سالهای  1991تا 1113
سدیف

تقذاد ٘ٛیؼٙذٌبٖ

تقذاد ٔمبالت

سدیف

تقذاد ٘ٛیؼٙذٌبٖ

تقذاد ٔمبالت

1

7

2

4

3

13

2

5

16

5

2

14

3

4

10

6

1

3

دسیبی فٕبٖ ثب ضشیت ٕٞىبسی وّی  0/92داسای ثیـتشیٗ

( ٚ )%27/58ثقذ اص آٖ ٔذاسن ٛ٘ 2یؼٙذٜای ثب تِٛیذ ٔ 14ذسن

ٔیضاٖ ٔـبسوت دس تِٛیذ ٔذاسن ٛ٘ 5یؼٙذٜای ثب ٔ 16ذسن

( )%24/13ثٛد ٜاػت (جذ .)2َٚثبالتشیٗ ضشیت ٔـبسوت
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ػبال٘ ٝدس ایٗ حٛضٝی آثی ٔ ٚ 0/98شثٛط ث ٝػبَ 2013ثٛدٜ

 ٚلجُ اص ایٗ ػبَ پظٞٚـٍشاٖ ایشا٘ی داسای تِٛیذٞبی فّٕی

اػت .الصْ ث ٝروش اػت و ٝدس ثبصٜی ٔٛسد ثشسػی تِٛیذٞبی

٘جٛدٜا٘ذٕٛ٘ .داس ؿٕبس 3 ٜس٘ٚذ سؿذ ضشیت ٔـبسوت دس ساثغٝ

فّٕی دس ساثغ ٝثب دسیبی فٕبٖ اص ػبَ  2006ؿشٚؿ ؿذ ٜاػت

ثب پیىشٜی آثی فٕبٖ سا ثٕ٘ ٝبیؾ ٔیٌزاسد.

نمودار  .3ضریب مشارکت پژوهشگران علوم دریایی ایران در حوضهی آبی عمان طی سالهای 1113-1991
حٛضٝی آثی خضس :یبفتٞٝبی پظٞٚؾ حبضش حبوی اص

وشد ٜاػتٞ ،ش چٙذ و ٝس٘ٚذ سؿذ ایٗ تِٛیذٞب عی ایٗ ػبَٞب

آ٘ؼت و ٝتقذاد فٙبٚیٗ ٔٙتـش ؿذ ٜدسیبیی دس ساثغ ٝثب حٛض-ٝ

داسای افت  ٚخیضٞبیی ثٛد ٜاػت .دادٜٞب ٘ـبٖ ٔیدٙٞذ و ٝاص

ی آثی خضس تٛػظ پظٞٚـٍشاٖ ایشا٘ی عی ػبَٞبی 1992تب

ػبَ  2005تب  2006سؿذ تِٛیذات فّٕی  4ثشاثش ؿذ ٜاػت ٚ

 2013ػیش كقٛدی داؿت ،ٝث ٝعٛسیو ٝآثبس تِٛیذ ؿذ ٜاص یه

پغ اص آٖ س٘ٚذ افضایـی ث ٝكٛست یىٛٙاخت ادأ ٝیبفت ٝاػت

فٛٙاٖ دس ػبَ  1992ث 49 ٝفٛٙاٖ دس ػبَ  2013افضایؾ پیذا

(ٕ٘ٛداس.)1

جدول .3میزان مشارکت پژوهشگران علوم دریایی ایران در حوضه آبی خزر طی سالهای  1991تا 1113
سدیف

تقذاد ٘ٛیؼٙذٌبٖ

تقذاد ٔمبالت

سدیف

تقذاد ٘ٛیؼٙذٌبٖ

تقذاد ٔمبالت

1

14

1

7

7

15

2

12

2

8

6

22

3

11

1

9

5

50

4

10

3

10

4

67

5

9

2

11

3

70

6

8

5

12

2

65

ثغٛس وّی ضشیت ٕٞىبسی ٌشٞٚی ٘ٛیؼٙذٌبٖ دس حٛضٝی

(جذ .)3 َٚثبالتشیٗ ضشیت ٔـبسوت ػبال٘ ٝدس ایٗ حٛضٝی

آثی خضس دس دٚسٜی ٔٛسد ثشسػی ،ثشاثش ثب  0/68ثٛد ٜاػت .دس

آثی ٔ ٚ 0/99شثٛط ث ٝػبَٞبی  2011،2012،2013 ،2006ثٛدٜ

ایٗ حٛض ٝثیـتشیٗ ٔـبسوت ٕٞ ٚىبسی ٔشثٛط ثٔ ٝذاسن 3

اػتٕٛ٘ .داس ؿٕبس )4( ٜس٘ٚذ سؿذ ضشیت ٔـبسوت سا دس

٘ٛیؼٙذٜای ثب تِٛیذ  ٚا٘تـبس ٔ 70ذسن ( ٚ )%21/67ػپغ

ساثغ ٝثب حٛضٝی آثی خضس ٕ٘بیؾ ٔیدٞذ.

ٔذاسن ٛ٘ 4یؼٙذٜای ثب تِٛیذ ٔ 67ذسن ( )%20/74ثٛد ٜاػت

دانشگاه آزاد اسالهی واحد تهراى شوال ،سال دهن ،شواره  ،47تابستاى 2496

49

هطالعه علنسنجی بروندادهای علوی پژوهشگراى علوم دریایی ایراى...

نمودار . 4ضریب مشارکت پژوهشگران علوم دریایی ایران در حوضهی آبی خزر طی سالهای  1991تا 1113
ػٛاَ ػ :ْٛآیب لبفذِٛ ٜتىب تٛصیـ ٔـبسوت پظٞٚـٍشاٖ
فّ ْٛدسیبیی دس ایٗ پظٞٚؾ سا تأییذ ٔیوٙذ؟
جدول .4مقایسه مدارک علمی پژوهشگران علوم دریایی ایران در سه حوضهی آبی با قاعدهی لوتکا
٘بْ حٛص ٜآثی

حٛض ٝآثی خضس
تقذاد ٘ٛیؼٙذٌبٖ n

تقذاد ٔذاسن ()n

ٔذسوی

حٛض ٝآثی خّیج فبسع
لبفذٜ

ِٛتىب

تقذاد ٘ٛیؼٙذٌبٖ
ٔ nذسوی

لبفذٜ
ِٛتىب

حٛض ٝآثی فٕبٖ
تقذاد ٘ٛیؼٙذٌبٖ
ٔ nذسوی

لبفذٜ
ِٛتىب

1

203

-

230

-

45

-

2

24

51

29

57

3

11

3

10

23

7

25

1

5

4

3

13

8

14

0

-

5

4

8

1

9

0

-

6

0

0

2

6

0

-

ثیؾ اص ٔ 6ذسن

1

4

1

2

0

-

٘تیجٔ ٝمبیؼٝی تِٛیذٞبی فّٕی ایشاٖ دس حٛضٝی خضس ثب

ٛ٘ 230یؼٙذ ٜیه ٔذسوی ثبیذ ٛ٘ 57یؼٙذ ٜدٔ ٚذسوی ٚجٛد

لبفذٜی ِٛتىب دس جذ٘ 4 َٚـبٖ ٔیدٞذ و ٝث ٝاصای 203

داؿت ٝثبؿذ دس حبِیو ٝتٟٙب ٛ٘ 29یؼٙذ ٜدٔ ٚذسوی دس حٛضٝ

٘ٛیؼٙذ ٜیه ٔذسوی ،تٟٙب ٛ٘ 24یؼٙذٔ 2 ٜذسوی ٚجٛد داسد؛

خّیجفبسع ٚجٛد داسدٕٞ .چٙیٗ ث ٝاصای ٛ٘ 230یؼٙذ ٜیه

دس حبِیو ٝعجك لبفذِٛ ٜتىب ثشای ٛ٘ 203یؼٙذ ٜیه ٔذسوی

ٔذسوی ،ثشاػبع لبفذِٛ ٜتىب ثبیذ ٛ٘)230 ÷32≈26 (26یؼٙذٜ

ثبیذ تمشیجب ٛ٘ 51یؼٙذ ٜدٔ ٚذسوی ٚجٛد داؿت ٝثبؿذ .حبكُ

ٔ 3ذسوی ٚجٛد داؿت ٝثبؿذ و ٝحبكُ ؿٕبسؽ ٘ٛیؼٙذٌبٖ

ؿٕبسؽ ٘ٛیؼٙذٌبٖ داسای ٔ 3ذسن٘ 10 ،فش ثٛد ٜاػت

داسای ٔ 3ذسن٘ 7 ،فش ثٛد ٜاػت .ثذیٗ تشتیت لبفذِٛ ٜتىب دس

دسحبِیو ٝعجك لبفذٔ ٜزوٛس ثبیذ تمشیجب ٛ٘ 23یؼٙذٔ 3 ٜذسوی

ٔٛسد تِٛیذٞبی فّٕی ٘ٛیؼٙذٌبٖ ایشا٘ی دس حٛض ٝخّیج

ٚجٛد داؿت ٝثبؿذ و٘ ٝـبٖ اص فذْ تأییذ لبفذِٛ ٜتىب داسد.

فبسعٛٔ ،سد تأییذ ٕ٘یثبؿذ٘ .تیجٔ ٝمبیؼٝی تِٛیذٞبی فّٕی

ٕٞبٖعٛس و ٝدس جذ٘ 4 َٚـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت ،لبفذِٛ ٜتىب دس

پظٞٚـٍشاٖفّ ْٛدسیبیی ایشاٖ دس حٛضٝی آثی فٕبٖ ثب لبفذٜ

حٛضٝی خّیجفبسع ٘یض افٕبَ ؿذ .عجك فشِٔٛ َٛتىب ث ٝاصای

ِٛتىب دس جذ٘ 4 َٚـبٖ ٔیدٞذ و ٝث ٝاصای ٛ٘ 45یؼٙذ ٜیه
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ٔذسویٛ٘ 3 ،یؼٙذٔ 2 ٜذسوی ٚجٛد داسد؛ ایٗ دس حبِی اػت

ػٛاَ چٟبسْ :آیب لبفذٜی ثشادفٛسد تٛصیـ ٔٛضٛفی ٔذاسن

و ٝعجك لبفذِٛ ٜتىب ث ٝاصای ایٗ تقذاد ٘ٛیؼٙذٜی یه ٔذسوی،

ٞؼت ٝسا ثشای ٔذاسن تِٛیذ ؿذ ٜثٚ ٝػیّٝی پظٞٚـٍشاٖ فّْٛ

ثبیذ ٛ٘ 11یؼٙذٔ 2 ٜذسوی (ٚ )45÷22;11جٛد داؿت ٝثبؿذ.

دسیبیی ایشاٖ ،دس پبیٍب ٚ ٜدس دٚسٜی صٔب٘ی ٔٛسد٘ؾش تأییذ ٔی-

ٔمبیؼ ٝدادٜٞبی حبكُ اص ؿٕبسؽ تقذاد ٘ٛیؼٙذٌبٖ ٔ nذسوی

وٙذ؟

ثب فشِٔٛ َٛتىب ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝدس ایٗ حٛض ٝلبفذِٛ ٜتىب
ٔٛسد تأییذ لشاس ٍ٘شفت ٝاػت.
جدول  .5مقایسه مدارک علمی پژوهشگرانعلوم دریایی ایران در حوضهی آبی خلیج فارس با قاعدهی برادفورد
سدیف

تقذاد ٔذاسن تِٛیذ ؿذٜ

سخذاد ٘بْ ٘ٛیؼٙذٌبٖ ٔـبسوت وٙٙذٜ

1

123

728

ٔضشة k

تٙؾیٓ افذاد
a;123

2

123

439

k;1

𝟏𝟏𝟏

𝟏

3

122

274

k;1

𝟏𝟏𝟏

𝟏

ٔجٕٛؿ

368

1441

-

لبفذ ٜثشادفٛسد دس ػ ٝحٛضٝی آثی ث ٝكٛست جذاٌب٘ٝ

𝟐

-

 a;123و ٝتقذاد ٔذاسن دػت ٝا َٚاػت ،دس دػت ٝدْٚ

آصٔبیؾ ؿذ  ٚثشای حٛضٝی آثی خّیجفبسع ٕٞبٖعٛس و ٝدس

123

جذٔ 5 َٚـبٞذٔ ٜی ؿٛد ٔذاسن ث ٝػ ٝدػت ٝتمؼیٓ ؿذ٘ذ،

تِٛیذ ؿذ ٜتٛػظ ٘ٛیؼٙذٌبٖ دػت ٝد ْٚاػت؛  ٚدس دػت ٝػْٛ

دس دػت ٝا َٚتقذاد ٛ٘ 728یؼٙذ ٜتقذاد ٔ 123ذسن (ٔیبٍ٘یٗ

٘یض 123

ثذػت آٔذ و ٝثب فذد  ،122یقٙی

ٔـبسوت  ،)5.92دس دػت ٝد ْٚتقذاد ٛ٘ 439یؼٙذ ٜتقذاد 123

ٔذاسن تِٛیذ ؿذ ٜتٛػظ ٘ٛیؼٙذٌبٖ دػت ٝػ ْٛاختالف

ٔذسن (ٔیبٍ٘یٗ ٔـبسوت  ٚ ،)3/57دس دػت ٝػ٘ ْٛیض تقذاد

ا٘ذوی داسد ،ثذیٗ تشتیت لبفذ ٜثشادفٛسد ٔٛسد تأییذ لشاس ٔی-

ٛ٘ 274یؼٙذ ٜتقذاد ٔ 122ذسن (ٔیبٍ٘یٗ ٔـبسوت )2/25

ٌیشد.

ثذػت آٔذ و ٝثشاثش ثب تقذاد ٔذاسن

1
1

تِٛیذ ٕ٘ٛد٘ذ .ثب ٔغبثمت افذاد ثب فشٔ َٛثشادفٛسد٘ ،تبیج
جذ 5 َٚثذػت آٔذٕٞ .بٖعٛس ؤ ٝـبٞذٔ ٜیٌشدد ث ٝاصای
جدول  .6پنج مدرک هسته در حوضهی آبی خلیج فارس
سدیف
1
2
3

فٛٙاٖ ٔمبِٝ
Critical research needs for identifying
future changes in Gulf coral reef ecosystems
Fatty acids profiling: A selective criterion
for screening microalgae strains for biodiesel
production phylogeny of the sepia
pharaonis species complex (cephalopoda:
sepiida) based on analyses of mitochondrial
and nuclear dna sequence
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ٔجّٝ
MARINE POLLUTION
BULLETIN
ALGAL RESEARCHBIOMASS BIOFUELS AND
BIOPRODUCTS
JOURNAL OF
MOLLUSCAN STUDIES

ػبَ ا٘تـبس

تقذاد ٘ٛیؼٙذٌبٖ

2013

34

2013

10

2011

10
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ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد.

دس ایٗ حٛضٝی آثی ٔ 123ذسن ث ٝفٛٙاٖ ٔذاسن ٞؼتٝ
ؿٙبػبیی ؿذ٘ذ .دس جذ 6 َٚػٔ ٝذسن ا َٚایٗ حٛضٝ

جدول  .7مقایسه مدارک علمی پژوهشگرانعلوم دریایی ایران در حوضهی آبی عمان با قاعدهی برادفورد
سدیف

تقذاد ٔذاسن تِٛیذ ؿذٜ

سخذاد ٘بْ ٘ٛیؼٙذٌبٖ ٔـبسوت وٙٙذٜ

1

19

98

ٔضشة k

تٙؾیٓ افذاد
a;19

2

19

66

k;1

𝟏𝟏

𝟏

3

20

40

k;1

𝟏𝟏

𝟏

ٔجٕٛؿ

58

204

-

دس حٛضٝی فٕبٖ ٕٞبٖعٛس و ٝدس جذٔ 7 َٚـبٞذٜ

اػت ،دس دػت ٝد19 ْٚ

𝟐

-

ثذػت آٔذ وٝ

1

ٔیؿٛد ٔذاسن ث ٝػ ٝدػت ٝتمؼیٓ ؿذ٘ذ ،دس دػت ٝا َٚتقذاد

ثشاثش ثب تقذاد ٔذاسن تِٛیذ ؿذ ٜتٛػظ ٘ٛیؼٙذٌبٖ دػت ٝدْٚ

ٛ٘ 98یؼٙذ ٜتقذاد ٔ 19ذسن (ٔیبٍ٘یٗ ٔـبسوت  ،)5/16دس

اػت؛  ٚدس دػت ٝػ٘ ْٛیض 19

ثذػت آٔذ وٝ

دػت ٝد ْٚتقذاد ٛ٘ 66یؼٙذ ٜتقذاد ٔ 19ذسن (ٔیبٍ٘یٗ

ثب فذد  ،20یقٙی ٔذاسن تِٛیذ ؿذ ٜتٛػظ ٘ٛیؼٙذٌبٖ دػتٝ

ٔـبسوت  ٚ ،)3/47دس دػت ٝػ٘ ْٛیض تقذاد ٛ٘ 40یؼٙذ ٜتقذاد

ػ ْٛاختالف ا٘ذوی داسد ،ثذیٗ تشتیت لبفذ ٜثشادفٛسد ٔٛسد

ٔ 20ذسن (ٔیبٍ٘یٗ ٔـبسوت  )2تِٛیذ ٕ٘ٛد٘ذ .ثب ٔغبثمت

تأییذ لشاس ٔیٌیشد ٔ 19 ٚذسن تِٛیذ ؿذ ٜدس دػت ٝا َٚثٝ

افذاد ثب فشٔ َٛثشادفٛسد٘ ،تبیج جذ 7 َٚثذػت آٔذٕٞ .بٖعٛس

فٛٙاٖ ٔذاسن ٞؼتٔ ٝحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ .دس جذ 8 َٚػٔ ٝذسن

ؤ ٝـبٞذٔ ٜیٌشدد ث ٝاصای  a;19و ٝتقذاد ٔذاسن دػت ٝاَٚ

ا َٚایٗ حٛضٔ ٝـبٞذٔ ٜیؿٛد.

1

جدول  .8سه مدرک هسته در حوضهی آبی عمان
سدیف
1
2
3

فٛٙاٖ ٔمبِٝ
A cytotoxic hydroperoxy sterol from
the brown alga, Nizamuddinia zanardinii
Coral relocation in Chabahar Bay, the
North-east of Oman Sea
Mercury contamination in commercial
fresh and salt water fish of the Zabol
Chahnimeh reservoirs and the Gulf of
)Oman (Iran

ٔجّٝ

ػبَ ا٘تـبس
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دس حٛضٝی خضس ٕٞبٖعٛس و ٝدس جذٔ 9 َٚـبٞذٔ ٜیؿٛد

اػت ،دس دػت ٝد108 ْٚ

ٔذاسن ث ٝػ ٝدػت ٝتمؼیٓ ؿذ٘ذ ،دس دػت ٝا َٚتقذاد 652

ثشاثش ثب تقذاد ٔذاسن تِٛیذ ؿذ ٜتٛػظ ٘ٛیؼٙذٌبٖ دػت ٝدْٚ

٘ٛیؼٙذ ٜتقذاد ٔ 108ذسن (ٔیبٍ٘یٗ ٔـبسوت  ،)6/04دس دػتٝ

اػت؛  ٚدس دػت ٝػ٘ ْٛیض 108

ثذػت آٔذ

د ْٚتقذاد ٛ٘ 384یؼٙذ ٜتقذاد ٔ 108ذسن (ٔیبٍ٘یٗ ٔـبسوت

و ٝثب فذد  ،107یقٙی ٔذاسن تِٛیذ ؿذ ٜتٛػظ ٘ٛیؼٙذٌبٖ

 ٚ ،)3/56دس دػت ٝػ٘ ْٛیض تقذاد ٛ٘ 216یؼٙذ ٜتقذاد 107

دػت ٝػ ْٛاختالف ا٘ذوی داسد ،ثذیٗ تشتیت لبفذ ٜثشادفٛسد

ٔذسن (ٔیبٍ٘یٗ ٔـبسوت  )2/02تِٛیذ ٕ٘ٛد٘ذ .ثب ٔغبثمت

ٔٛسد تأییذ لشاس ٔیٌیشد ٔ 108 ٚذسن تِٛیذ ؿذ ٜدس دػت ٝاَٚ

افذاد ثب فشٔ َٛثشادفٛسد٘ ،تبیج جذ 9 َٚثذػت آٔذٕٞ .بٖعٛس

ث ٝفٛٙاٖ ٔذاسن ٞؼتٔ ٝحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ.

ثذػت آٔذ وٝ

1
1

ؤ ٝـبٞذٔ ٜیؿٛد ث ٝاصای  a;108و ٝتقذاد ٔذاسن دػت ٝاَٚ
جدول .11سه مدرک هسته در حوضهی آبی خزر
سدیف
1
2
3

فٛٙاٖ ٔمبِٝ
Quantitative estimation of Holocene surface
salinity variation in the Black Sea using
dinoflagellate cyst process length
A two-step expansion of the dinocyst
Lingulodinium machaerophorum in the Caspian
Sea: the role of changing environment
Late Little Ice Age palaeoenvironmental
records from the Anzali and Amirkola Lagoons
(south Caspian Sea): Vegetation and sea level
changes

ػبَ ا٘تـبس

تقذاد ٘ٛیؼٙذٌبٖ

ٔجّٝ
QUATERNARY
SCIENCE REVIEWS

2012

14

QUATERNARY
SCIENCE REVIEWS

2013

12

PALAEOGEOGRAPHY
PALAEOCLIMATOLOGY
PALAEOECOLOGY

2011

12

دس جذ 10 َٚػٔ ٝذسن ا َٚحٛضٝی آثی خضس ٔـبٞذٜ
ٔیؿٛد.

دسیبی خضس ٕٞ ٚچٙیٗ وـٛسٞبی حبؿی ٝخّیجفبسع ٚ

ػٛاَ پٙجٓ :وذاْ وـٛسٞب ثیـتشیٗ ٕٞىبسی فّٕی سا ثب

دسیبی فٕبٖ ٕٞىبسی چٙذاٖ صیبدی ثب ایشاٖ ثشای ا٘جبْ

پظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛدسیبیی ایشاٖ ،دس ثبصٜی صٔب٘ی ٔٛسد٘ؾش دس

پظٞٚؾٞبی دسیبیی ٘ذاؿتٝا٘ذ و ٝایٗ ٔؼئّ٘ ٝیبص ث ٝثش٘بٔٝسیضی

ایٗ پبیٍب ٜداؿتٝا٘ذ؟

دلیكتش اص ػٛی ػیبػتٌزاساٖ ٔ ٚؼئِٛیٗ حٛصٜٞبی دسیبیی

تحّیُ دادٜٞب ٘ـبٖ داد ؤ ٝذاسن ٕ٘بی ٝؿذ ٜپظٞٚـٍشاٖ

ثشای ثشلشاسی ٕٞىبسیٞبی فّٕی د ٚجب٘ج ٝثب ایٗ وـٛسٞب

فّ ْٛدسیبیی ایشاٖ دس ساثغ ٝثب حٛضٝی آثی خضس دس ٕ٘بیٝ

داسد .ثب تٛج ٝث ٝدادٜٞب ٔیتٛاٖ چٙیٗ ثشآٚسد وشد و ٝدس ػٝ

اػتٙبدی فّ ْٛپبیٍب ٜتبٔؼ ٖٛسٚیتشص ثب ٕٞىبسی 32وـٛس ثٝ

حٛض ٝآثی خضس ،خّیج فبسع  ٚدسیبی فٕبٖ ػ ٝوـٛس ٔبِضی،

سؿت ٝتحشیش دس آٔذٜا٘ذ و ٝثش ٔجٙبی آٟ٘ب وـٛس ٔبِضی (27

إِٓبٖ  ٚآٔشیىب ث ٝتشتیت ثب تِٛیذ ٔ 25 ٚ 31 ،38ذسن ثیـتشیٗ

ٔمبِ )ٝثیـتشیٗ ٔیضاٖ ٕٞىبسی سا ثب ایشاٖ داؿت ٝاػت .دس

ٔیضاٖ ٕٞىبسی ٔ ٚـبسوت سا ثب ایشاٖ داؿتٝا٘ذ.

حٛضٝی آثی خّیجفبسع ٘یض ایشاٖ ثب  38وـٛس ٕٞىبسی فّٕی

ػؤاَ ؿـٓ ٞ ٚفتٓ :ثیـتشیٗ ٔـبسوت دس تِٛیذ ٔت ٖٛفّٕی

داؿت ٝو ٝإِٓبٖ ثب ٕٞىبسی دس تِٛیذ ٔ 17مبِ ٝدس سأع لشاس

دسیبیی ،دس ایٗ پبیٍب ٜدس ع َٛدٚسٜی ٔٛسد ثشسػی ٔتقّك ثٝ

داسد .دس حٛضٝی آثی فٕبٖ پظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛدسیبیی ایشاٖ ثب

وذاْ دا٘ـٍبٜٞب ٔ ٚؤػؼبت پظٞٚـی اػت  ٚپشتِٛیذتشیٗ

 12وـٛس ٔـبسوت داؿتٝا٘ذ و ٝثبص  ٓٞإِٓبٖ ثب تِٛیذ ٔ 4ذسن

٘ٛیؼٙذٌبٖ وذأٙذ؟

پیـتبص ٔیثبؿذ .تحّیُٞب ثیبٍ٘ش آٖ ثٛد و ٝوـٛسٞبی حبؿیٝ

دانشگاه آزاد اسالهی واحد تهراى شوال ،سال دهن ،شواره  ،47تابستاى 2496
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ثشسػی ٔجٕٛفٔ ٝذاسن فّٕی تِٛیذ ؿذ ٜدس ساثغ ٝثب

فبسع دس ٘ 192ـشی ٚ ٝدس حٛضٝی آثی فٕبٖ ٘یض ٘ 32ـشیٝ

حٛضٝی آثی خضس ٘ـبٖ داد و ٝتٕبٔی ایٗ ٔذاسن اص ػٛی

آثبس پظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛدسیبیی ایشاٖ سا ٔٙتـش ٕ٘ٛدٜا٘ذ و ٝدس ٞش

ٔ 293ؤػؼٔ ٝختّف اسػبَ ؿذٜا٘ذ و ٝدا٘ـٍب ٜتٟشاٖ ثب 69

ػ ٝحٛض ٝآثی ٘ـشیٝ

ٔمبِ ٝثجت ؿذ ٜدس ٕ٘بی ٝاػتٙبدی فّ ْٛفقبَتشیٗ ػبصٔبٖ دس

 Sciencesدس ٘ـش ٔت ٖٛفّٕی پیـتبص اػت.

Iranian Journal of Fisheries

ایٗ حٛضٝی آثی ٔیثبؿذ  ٚپغ اص آٖ دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚ
دا٘ـٍب ٜتشثیت ٔذسع ثب 54

ٔ 45 ٚمبِ ٝلشاس ٌشفتٝا٘ذ.

بحث و نتیجهگیزی

ٕٞچٙیٗ دس ایٗ حٛض ٝتقذاد ٛ٘ 819یؼٙذ ٜایشا٘ی ٔمبالت خٛد

٘تبیج ایٗ پظٞٚؾ ٘ـبٖ داد و ٝس٘ٚذ سؿذ تِٛیذٞبی فّٕی

سا دس پبیٍبٛٔ ٜسد ثشسػی ث ٝثجت سػب٘ذٜا٘ذ و ٝپٛسوبؽٕی اص

دسیبیی ایشاٖ عی ػبَٞبی  1992تب  2013دس ٕ٘بی ٝاػتٙبدی

ٔؤػؼ ٝتحمیمبت ثیٗإِّّی تبػٕبٞیبٖ دسیبی خضس ثب ا٘تـبس 17

فّ ْٛافضایـی ثٛد٘ ٚ ٜمغ ٝاٚج ایٗ س٘ٚذ سؿذ دس ٞش ػٝ

ٔمبِ ٝدس سأع لشاس داسد .ثشسػی ٔت ٖٛفّٕی ٔشثٛط ث ٝحٛض-ٝ

حٛضٝی آثی اص ػبَٞبی  2006 ٚ 2005ؿشٚؿ  ٚث ٝسؿذ خٛد

ی آثی خّیجفبسع ٘ـبٖ داد و ٝتٕبٔی آٟ٘ب اص ػٛی 295

ثب ا٘ذوی ٘ٛػبٖ دس ثقضی اص ػبَٞب ادأ ٝداد ٜاػت .سؿذ

ٔؤػؼ ٝاسػبَ ؿذٜا٘ذ و ٝدا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ثب ٔ 89مبِ،ٝ

كقٛدی تِٛیذٞبی فّٕی ایشاٖ دس پظٞٚؾ فلبسٚ ٚ ٜیّؼٖٛ

دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ ثب ٔ 69مبِ ٚ ٝدا٘ـٍب ٜتشثیت ٔذسع ثب 36

( )1384ثب ثشسػی س٘ٚذ كقٛدی تِٛیذٞبی فّٕی ایشاٖ عی

ٔذسن دس كذس ٞؼتٙذٕٞ .چٙیٗ تقذاد ٛ٘ 979یؼٙذٔ ٜمبالت

ػبَٞبی  1985تب  ٚ 1999پظٞٚؾ ٟٔشدادٕٞ ٚ 1ىبساٖ

ٔشثٛط ث ٝایٗ حٛضٝی آثی سا ث ٝسؿت ٝتحشیش دس آٚسدٜا٘ذ وٝ

( )2004ثب ثشسػی س٘ٚذ كقٛدی تِٛیذٞبی فّ ْٛپبی ٝایشاٖ عی

ثختیبسی اص دا٘ـٍب ٜتشثیت ٔذسع ،وبٔشا٘ی اص دا٘ـٍبٜ

ػبَٞبی  1975تب 2002ثبثت ؿذ ٜاػت .ثشسػی ٘ٛیؼٙذٌبٖ

ٞشٔضٌبٖ  ٚػشتبٚی اص ٔشوض تحمیمبت جٟبد وـبٚسصی ثٛؿٟش

فقبَ دس ػ ٝحٛض ٝآثی ٘ـبٖ داد و ٝپشتِٛیذتشیٗ ٘ٛیؼٙذ ٜدس

ثب ا٘تـبس ٔ 9مبِ٘ ٝؼجت ث ٝػبیش ٘ٛیؼٙذٌبٖ پیـتبص ٞؼتٙذ .دس

حٛض ٝخضس ،خّیجفبسع  ٚدسیبی فٕبٖ ث ٝتشتیت داسای 9 ،17

حٛضٝی آثی فٕبٖ یبفتٞٝب ٘ـبٖ داد و ٝتٕبٔی ٔت ٖٛفّٕی

ٔ 6 ٚذسن ثٛدٜا٘ذٕٞ .چٙیٗ ثیـتشیٗ تقذاد ٘ٛیؼٙذٌبٖ (819

تِٛیذ ؿذ ٜاص ػٛی ٔ 68ؤػؼ ٝدس پبیٍبٔ ٜزوٛس ثجت ٕ٘ ٚبیٝ

٘فش) آثبس ثجت ؿذٔ ٜشثٛط ث ٝدسیبی خضس سا دس ٕ٘بی ٝاػتٙبدی

ؿذٜا٘ذ و ٝدا٘ـٍب ٜتٟشاٖ ثب  14سوٛسدٔ ،ؤػؼ ٝتحمیمبت

فّ ْٛث ٝسؿت ٝتحشیش دس آٚسدٜا٘ذ .ایٗ فذد حبوی اص ایٗ

ؿیالت  ٚدا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ثب تقذاد ٔ 12ذسن فٛٙاٖ

ٚالقیت اػت و ٝدسیبی خضس ثشخالف خّیجفبسع  ٚدسیبی

پشتِٛیذتشیٗ ػبصٔبٖٞب سا ث ٝخٛد اختلبف دادٜا٘ذٕٞ .چٙیٗ

فٕبٖ ثب چبِؾٞبی ػیبػی  ٚدیپّٕبتیه ٕٞچ ٖٛج ٚ ًٙیب

ٛ٘ 166یؼٙذٔ ٜذاسن فّٕی ایٗ حٛض ٝسا ث ٝسؿت ٝتحشیش دس

حضٛس ٘یشٞٚبی ٔذاخّٝج ٛسٚثٝس٘ ٚجٛد ٚ ٜفّیشغٓ ؿشایغی وٝ

آٚسدٜا٘ذ وِٚ ٝی٘ؼت اص ٔؤػؼ ٝتحمیمبت ؿیالت ثب ثجت 6

ثش دسیبی فٕبٖ  ٚخّیجفبسع دس عی صٔبٖ حبوٓ ثٛد ٜدٚساٖ

ٔمبِ ٝثبالتش اص ػبیش ٘ٛیؼٙذٌبٖ ایٗ حٛض ٝآثی لشاس داسد.

آسأی سا ػپشی ٕ٘ٛد ٜو ٝلغقب ٔحیظ ثشای ا٘جبْ تحمیمبت

ػٛاَ ٞـتٓ :ثیـتشیٗ تقذاد ٔذاسن پظٞٚـٍشاٖ فّْٛ

فّٕی فشا ٓٞثٛد ٜاػت (ٔـیشصاد .)1381 ٜفال ٜٚثشایٗ

دسیبیی ایشاٖ دس دٚسٜی ٔٛسد ٔغبِقٔ ٝتقّك ث ٝوذاْ ٘ـشیبت

ٟٔٓتشیٗ فّت ایٗ پذیذ ٜث ٝخلٛف دس ساثغ ٝثب پیىشٜی آثی

ٕ٘بی ٝؿذ ٜدس پبیٍبٛٔ ٜسد٘ؾش ٔیثبؿٙذ؟

خّیجفبسع  ٚتقذاد ا٘تـبسات وٕتش دس ٔمبیؼ ٝثب خضسٔ ،مبٔٚت

ٔجالت ،یىی اص ثؼتشٞبی ٔٙبػت جٟت ٘ـش آثبس فّٕی

ثؼیبسی اص ٘ـشیبت خبسجی دس ٔمبثُ ٘بْ خّیجفبسع  ٚادفبی

ٞؼتٙذ و ٝث ٝفٛٙاٖ وب٘بَ سػٕی تجبدَ اعالفبت جبیٍب ٜخبكی

وزة ثؼیبسی اص وـٛسٞبی فشثی حبؿی ٝخّیج فبسع  ٚث ٝتجـ

دس فشایٙذ ا٘تمبَ فّٓ داس٘ذ .تٕبٔی ٔت ٖٛفّٕی ٔٛسد ثشسػی دس
حٛضٝی آثی خضس ،دس ٔ 156جّ ،ٝدس حٛضٝی آثی خّیج-
54

. Mehrdad

1

فصلناهه دانش شناسی (علوم كتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات)

هعصوهه دالوند | هرین كشوری | هویرا آگاه

آٖ وـٛسٞبی اسٚپبیی  ٚآٔشیىبیی ٔجٙی ثش فشثی ثٛدٖ خّیج

غیشلبثُ ججشاٖ ٕٞشا ٜثٛد ٜاػت .اص ػٛی دیٍش ثب اتٕبْ جٚ ًٙ

فبسع اػت.

آغبص دٚس ٜػبص٘ذٌی ،فقبِیت ٔجذد ٔؤػؼبت آٔٛصؿی ٚ

٘تبیج پظٞٚؾ دس خلٛف تٕبیُ پظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛدسیبیی

پظٞٚـی ،تأػیغ ٔشاوض آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی جذیذ ثٝ

ثٔ ٝـبسوت ٘ـبٖ داد و ٝتقذاد تِٛیذٞبی فّٕی ثب ٔـبسوت ٚ 3

خلٛف دس حٛص ٜفّ ْٛدسیبیی اص جّٕ ٝایجبد دا٘ـىذٜٞب ٚ

ٛ٘ 4یؼٙذ ٜدس د ٚحٛضٝی آثی خضس  ٚخّیجفبسع 2 ٚ 5 ٚ

پشدیغٞبی فّ ْٛدسیبیی دس دا٘ـٍبٜٞب ،افضایؾ تقذاد

٘ٛیؼٙذٜای دس ساثغ ٝثب دسیبی فٕبٖ دس حبَ افضایؾ ثٛد ٜاػت.

دا٘ـجٛیبٖ فّ ْٛدسیبیی دس ٔمغـ وبسؿٙبػی اسؿذ  ٚدوتشی اص

فالٜٚثشایٗ ،ضشیت ٔـبسوت دس ٞش ػ ٝحٛض ٝاص ػغح لبثُ

جّٕ ٝفٛأُ تأثیشٌزاس ثش ٔیضاٖ تِٛیذٞبی فّ ْٛدسیبیی دس

لجِٛی ثشخٛسداس اػت .ثٝعٛسیو ٝایٗ ضشیت ثشای ٌؼتشٜی

ایشاٖ ٔحؼٛة ٔیؿٛدٕٞ .بٖعٛس و٘ ٝتبیج ٘ـبٖ داد دا٘ـٍبٜ

آثی خّیجفبسع ،دسیبی فٕبٖ  ٚدسیبی خضس ث ٝتشتیت ،0/96

تٟشاٖ ،دا٘ـٍب ٜآصاد  ٚتشثیت ٔذسع ثب ایجبد سؿتٞٝب ،دا٘ـىذ-ٜ

ٔ 0/68 ٚ 0/92یثبؿذ .ایٗ افذاد ٘ـبٖ ٔیدٙٞذ ؤ ٝیضاٖ

ٞب  ٚپظٞٚـىذٜٞبی دسیبیی ٘مؾ ٕٟٔی دس تِٛیذٞبی فّٕی

ٔـبسوت دس تِٛیذ ٔذاسن فّٕی ٔشثٛط ث ٝخّیجفبسع ٘ؼجت

دسیبیی داؿتٝا٘ذ٘ .تبیج ٕٞچٙیٗ ثیبٍ٘ش آٖ ثٛد و ٝدس حٛضٝ

ث ٝد ٚحٛضٝی دیٍش ثیـتش اػت؛ ایٗ ٔؼئّٔ ٝیتٛا٘ذ ث ٝفّت

خضس ثیـتشیٗ ٔیضاٖ ٔـبسوت ثب وـٛس ٔبِضی  ٚدس د ٚحٛضٝ

ٔٛلقیت اػتشاتظیه خّیجفبسع ثبؿذ وٙٔ ٝجش ثٕٞ ٝىبسی

خّیجفبسع  ٚدسیبی فٕبٖ ،ایشاٖ ثب وـٛس إِٓبٖ ثیـتشیٗ

فّٕی ثیـتش ؿذ ٜاػت .تٛصیـ ضشیت ٔـبسوت ٔت ٖٛفّٕی

ٕٞىبسی سا داؿت ٝاػت ایٗ یبفتٞٝب ثب ٘تبیج پظٞٚؾ فشفبٖٔٙؾ

ٔشتجظ ث ٝحٛضٝی خضس س٘ٚذ كقٛدی داؿت ٚ ٝعی ػبَٞبی

 ٚدیذٌبٓٞ )1389( ٜػٔ ٛیثبؿذ ،آٟ٘ب ٔقتمذ٘ذ دس خلٛف

 2011تب  2013ث ٝثبالتشیٗ حذ خٛد  0/99سػیذ ٜاػت؛

ٔیضاٖ ٕٞىبسی وـٛسٞب ثب یىذیٍش ٔؤِفٞٝبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اص

ثغٛسیو ٝدس ٔمبیؼ ٝثب ػبَٞبی لجُ اص  2005ایٗ س٘ٚذ

جّٕ ٝػِٟٛت سفت  ٚآٔذ ٔیبٖ وـٛسٞب٘ ،ضدیه ثٛدٖ فشًٙٞ

افضایـی ثب ٘ٛػبٖ وٕتشی سٚثٝس ٚثٛد ٜاػت .دس حٛضٝی آثی

ٔ ٚـتشوبت فشٍٙٞی  ٚتقبٔالت ػیبػی ،التلبدی ،تبسیخی ٚ

خّیج فبسع  ٚدسیبی فٕبٖ ٘یض س٘ٚذ افضایـی ضشیت ٔـبسوت

اجتٕبفی ٘مؾ داس٘ذ .عی ػبَٞبی ٔٛسد ٔغبِق ٝوـٛس ٔبِضی

اص  2005تب ٔ 2013ـبٞذٔ ٜیؿٛدٞ .ش چٙذ و ٝػبَ ٘ 2005مغٝ

دس تِٛیذ  %26اص تِٛیذات فّٕی ٔـبسوت داؿت ٝدس حبِیوٝ

فغفی دس تِٛیذ فّ ْٛدسیبیی ثشای ایشاٖ ٔحؼٛة ٔیؿٛدِٚ ،ی

ػ ٟٓإِٓبٖ اص ٔـبسوتٞبی فّٕی  %21/5ثٛد ٜاػت ٔ .غبِقبت

دس ٔجٕٛؿ تٛج ٝث ٝپیىشٜٞبی آثی  ٚث ٝتجـ آٖ فّ ْٛدسیبیی دس

٘ـبٖ داد و ٝػٔ ٟٓـبسوت وـٛس ٔبِضی  ٚإِٓبٖ اص تِٛیذٞبی

ایشاٖ دیش كٛست ٌشفت ٝاػت و ٝفُّ ثؼیبسی سا ٔیتٛاٖ ثشای

فّٕی دسیبیی وـٛس ٔ %48یثبؿذ و ٝدس ٔمبیؼ ٝثب ٔـبسوت

آٖ ثشؿٕشد :فذْ تٛج ٝث ٝفقبِیتٞبی فّٕی دسیبیی دس دٚساٖ

وـٛسٞبی ؿٕبِی ٕٞؼبی ٝایشاٖ (سٚػی ،ٝآرسیبیجبٖ ٚ

سطیٓ ػبثكٚ ،لٛؿ ج ًٙثیٗ ایشاٖ  ٚفشاق و ٝثقذ اص جًٙ

تشوٕٙؼتبٖ) ثب ٔ %3/5ـبسوت سلٓ فٕذٜای ث ٝخٛد اختلبف

جٟب٘ی د ْٚاص ٟٔٓتشیٗ جًٞٙب دس ٔٙغم ٝخبٚسٔیب٘ ٝثٛد ،جًٙ

داد ٜاػتٕٞ .ب٘ٙذ وـٛسٞبی ٕٞؼبی ٝؿٕبِی ،وـٛسٞبی

٘فتىؾٞب ،تحٕیُ تحشیٓٞبی فّٕی ،التلبدی  ٚفٙبٚسا٘ ٝاص

ٕٞؼبی ٝجٛٙثی ایشاٖ دس ٔٙغم ٝخّیج فبسع  ٚدسیبی فٕبٖ ثب

ػٛی ثؼیبسی اص حبٔیبٖ وـٛس فشاق اص جّٕ ٝآٔشیىب وٝ

وٕتش اص ٔ %4ـبسوت دس تِٛیذٞبی فّٕی دسیبیی ٘مؾ ثؼیبس

ٕٛٞاس ٜدس ٔٙغم ٝخبٚسٔیب٘ ٝثخلٛف خّیج فبسع حضٛس

ضقیفی دس ٔـبسوت فّٕی ٘ـبٖ دادٜا٘ذ .ایٗ یبفت٘ ٝـبٖدٙٞذٜ

ٔذاخّٝجٛیب٘ ٝداؿت ٝاػت .ایٗ فٛأُ ؿشایظ ٘بأٙی سا دس

ضشٚست فشا ٓٞآٚسدٖ أىب٘بت  ٚتؼٟیالت الصْ ثشای تقبُٔ

ٔٙبعك آثی ایشاٖ ث ٝخلٛف ٔٙغم ٝخّیجفبسع جٟت اجشای

فّٕی ثیـتش ثب وـٛسٞبی ٕٞؼبی ٝاػت .دس ٞش ػ ٝحٛضٝی

تأػیؼبت تحمیمبت فّٕی دسیبیی فشا ٓٞوشد ،ثٝعٛسیو ٝا٘جبْ

آثی ٘ـشی Iranian Journal of Fisheries Sciences ٝثیـتشیٗ

ٞشٌ ٝ٘ٛپظٞٚؾ  ٚفقبِیتٞبی فّٕی ثب خغشات جب٘ی ٔ ٚبِی

ٔیضاٖ ا٘تـبس تِٛیذٞبی فّٕی پظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛدسیبیی ایشاٖ سا
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ث ٝخٛد اختلبف داد ٜاػت .ؿبیذ ثتٛاٖ یىی اص فُّ ثشتش

فلبس ،ٜف.؛ اع ٚیّؼ ،ٖٛن .)1384( .ا٘تـبسات فّٕی ایشا٘یبٖ:

ثٛدٖ ایٗ ٔجّ ٝاص ٘ؾش تقذاد ٔمبالت دس ٔمبیؼ ٝثب ػبیش

ٔـبسوت ،سؿذ  ٚتٛػق ٝاص ( .1999-1985تشجٕ ٝآتٛػب

ٔجالت ،داخّی ثٛدٖ ایٗ ٘ـشی ٚ ٝدػتشػی ثٟتش پظٞٚـٍشاٖ

وٛچه) .فلّٙبٔ ٝوتبة144-131 ،)2(16 ،

ایشا٘ی ث ٝایٗ ٔجّ ٝثبؿذ .ایٗ یبفتٞٝب ثب ٘تبیج حبكُ اص پظٞٚؾ
وشیٕیبٖ ٔضیذی  ٚاؿشفی (ٕٞ )1386ؼٔ ٛیثبؿذ و ٝثیبٖ
داؿتٝا٘ذ داخّی ثٛدٖ ٘ـشی ٚ ٝعجقبً اجتٙبة اص ػٌٛیشیٞبی
ػیبػی وٌ ٝبٞبً دس ثشخی اص ٘ـشیبت خبسجی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد
ٔیتٛا٘ٙذ اص جّٕ ٝدالیّی ثبؿٙذ و ٝثبفث ٔیؿ٘ٛذ ٘ـشیبت
داخّی اٍّ٘یؼی ثیـتشیٗ ٔیضاٖ ا٘تـبسات دس یه حٛص ٜفّٕی

فلبس ،ٜف.؛ ٘ٛسٚصی چبوّی ،ؿ.ا.؛ وـٛسی. )1389( .ْ ،
ٛ٘ٓٞیؼٙذٌی پظٞٚـٍشاٖ ایشاٖ دس ٕ٘بیٞٝبی اػتٙبدی فّ،ْٛ
فّ ْٛاجتٕبفیٙٞ ،ش  ٚفّ ْٛا٘ؼب٘ی دس پبیٍبWeb Of ٜ
 Scienceدس ػبَٞبی  2000تب  .2006فّٚ ْٛفٙبٚسی اعالفبت،
.595-573 ،)4(25
فّیضاد ،ٜحٔ .)1383( .مذٔٝای ثش ٚیظٌیٞبی دسیبی خضس .تٟشاٖ:
٘ٛسثخؾ.

دس آٖ وـٛس سا ث ٝخٛد اختلبف دٞذ٘ .تبیج ثذػت آٔذ ٜاص

وشیٕیبٖ ٔضیذی.ْ ،ؿ .؛ اؿشفی .)1386( .ْ ،تحّیُ اػتٙبدی ٔمبالت

آصٔبیؾ تِٛیذات فّٕی دسیبیی ایشاٖ ثب لبفذٜی ِٛتىب٘ ،ـبٖ داد

ػ٘ ٝـشی ٝفّ ْٛوـبٚسصی ٚاحذ فّ ٚ ْٛتحمیمبت دا٘ـٍب ٜآصاد

و ٝدس ٞش ػٌ ٝؼتشٜی آثی ایٗ لبفذٛٔ ٜسد تأییذ لشاس ٕ٘یٌیشد

اػالٔی ،دا٘ؾ وـبٚسصی دا٘ـٍب ٜتجشیض  ٚتحمیمبت وـبٚسصی

دس حبِیو ٝدس ثشسػی لب٘ ٖٛثشادفٛسد٘ ،تبیج حبوی اص كبدق

ایشاٖ .فلّٙبٔ ٝوتبة.51-68 ،)1(18 ،

ثٛدٖ ایٗ لب٘ ٖٛدس ٔٛسد ثش٘ٚذادٞبی فّٕی پظٞٚـٍشاٖ فّْٛ
دسیبیی ایشاٖ دس ٞش ػ ٝحٛضٝی آثی خّیجفبسع ،فٕبٖ ٚ
دسیبی خضس اػت .ثٝفجبستدیٍش ،ثیـتشیٗ تقذاد ٘ٛیؼٙذٌبٖ،
وٕتشیٗ تقذاد ٔذاسن فّٕی ایشاٖ سا تِٛیذ وشدٜا٘ذ ٔ ٚذاسن
تِٛیذ ؿذ ٜتٛػظ آٖٞبٔ ،ذاسن ٞؼتٔ ٝحؼٛة ٔیؿٛد.
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