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واحل و آب های کم عمق مناطق غربی استان س
هرمزگان، همواره از زیستگاه های طبیعی مهم صدف 
های مرواریدساز به شمار می رفته است. بر اساس 

 ییایدر یهاستگاهیز، 1613در سال  Lorimerمطالعات 
 یعیطب ریذخا نیتر عمده هرمزگان، استان در شده واقع

 فارس جیخل یشمال سواحل در را دسازیمروار یها صدف
 صدف دیص به ادانیص و است داده یم اختصاص خود به
 ,Carter) نده ابود مشغول دیمروار استحصال و ها

تا قبل از دهه  منطقهاین  صید بی رویه صدف در. (2005
کاهش شدید ذخایر شمسی ادامه داشته که منجر به  17

 Pinctada margaritifera صدف مروارید ساز لب سیاه

 1311(. در سال 1312)حسین زاده صحافی،  است شده
به بعد صید  1312از سال صورت نگرفت، ولی صید 

از سپری شدن  پس صدف از سر گرفته شده و هر ساله
، طی مدت زمانی خاص صدف هاتخم ریزی  دوره اصلی

. طی این مدت، زیستگاه گردیدانجام میدر فصل تابستان 
اطراف  در متر( 16تا  6های کم عمق )ود در آبهای موج

 جزایر الوان، هندورابی و کیش و بنادر مقام، نخیلو،
می گرفت  میچائیل مورد بهره برداری قرار چیرویه و

میزان . (1311جهانگرد، ؛ 1312)حسین زاده صحافی، 

طی این مدت، روند کاهشی  صدف محارساالنه صید 
ذخایر  برداشت بیش از حد معمول،به علت  داشته و

تحت فشار  اکثر زیستگاه هاصدف های مرواریدساز در 
با توجه به برآورد اولیه حجم ذخایر قرار داشته اند. لذا 

زیستگاه ها و به منظور جلوگیری از تخریب کامل 
، باارزش یستگاه های صدف محار و انقراض این گونهز

)رامشی و  متوقف گردیده است 1333صید آن از سال 
 Pinctadaحارصدف مرواریدساز مُ(. 1336همکاران، 

radiata  ، صدف مرواریدساز همواره گونه غالب
اقتصادی در خلیج فارس بخصوص سواحل ایرانی به شمار 

ای که به لحاظ گونه به .(Carter, 2005) رفته استمی 
گذشته  بودن ارزش غذایی، از صید مروارید و نیز دارا

مورد توجه ساکنان بومی منطقه و صیادان محلی بوده و 
در گذشته نقش زیادی در تامین درآمد خانوار و بهبود 

. (1317)نوربخش،  وضعیت اقتصادی جامعه داشته است
ف این گونه باارزش در بازارهای جهانی با نام صد

 )جهانگرد است شناخته می شدهنیز مرواریدساز لنگه ای 
نه چندان دور، های سال ( و در1316، و همکاران

مرواریدهای حاصله از آن در منطقه خلیج فارس، تامین 
درصد مروارید طبیعی عرضه شده در بازارهای  37کننده 
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عمده ترین مناطق  (.1366جهانی بوده است )رائی، 
خلیج فارس، در طول سواحل غرب  پراکنش این صدف در

استان هرمزگان و استان بوشهر و نیز در اطراف جزایر 
کیش، هندورابی، فارور، هرمز، الرک، تنب بزرگ و 

)حسین زاده صحافی و کوچک و ابوموسی بوده است 
. صنعت استحصال مروارید در سواحل (1316همکاران، 

غربی هرمزگان طی دهه های اخیر بیشتر در سواحل 
بنادر مقام، نخیلو، میچاییل و چیرویه و نیز اطراف جزیره 

. (1312)حسین زاده صحافی، الوان رواج داشته است 
ارزش که سابقه صید  متاسفانه ذخایر طبیعی این گونه با

سال قبل از میالد بر می  2777آن در منطقه به بیش از 
(، طی سال های 1317؛ نوربخش،  1366گردد )رائی، 
ت رو به کاهش نهاده، به گونه ای که بر اخیر به شد

، در مناطقی که در گذشته طالعات صورت گرفتهاساس م
به عنوان زیستگاه طبیعی و محل صید این صدف بوده 
است، هیچ گونه صدفی  مشاهده نشده و یا اینکه تراکم 

؛ رامشی و 1337آنها به شدت کاهش یافته است )رامشی، 
روی ذخایر  برامعی که از مطالعات ج .(1336همکاران، 

غربی استان  طقامندر صدف های مرواریدساز محار 
وضعیت صورت گرفته است، می توان به بررسی  هرمزگان

ذخایر صدف های مرواریدساز محار در آبهای اطراف 
جزیره الوان و بندر نخیلو توسط جهانگرد و همکاران 

هایی در اطراف جزایر  زیستگاه( و نیز بررسی 1316)
رامشی ن و هندورابی و نیز سواحل بندر نخیلو توسط الوا

وضعیت  تحقیق حاضر،در ( اشاره کرد. 1336)و همکاران 
زیستگاه های طبیعی صدف های مرواریدساز محار کنونی 

در آب های اطراف جزیره هندورابی از نظر مساحت و 
از دامنه عمقی پراکندگی صدف ها بررسی شده است. 

، 1333عیت صید صدف از سال آنجایی که پس از ممنو
ذخایر صدف های مرواریدساز در آب های جنوبی کشور 
بررسی نگردیده است، تحقیق حاضر می تواند اطالعات 

این مطالعه ارزشمند و تازه ای در این زمینه فراهم آورد. 
غربی  ناحیه واقع درهندورابی  هاطراف جزیرآب های در 

به منظور  .(الف-1شکل )گرفتاستان هرمزگان صورت 
یافتن زیستگاه ها و بررسی ذخایر صدف های مرواریدساز 

گشت های دریایی در آب های کم عمق اطراف محار، 
با  1367طی اردیبهشت ماه و خرداد ماه هندورابی  یرهجز

 Manta گیری از عملیات غواصی به روش هایبهره

Tow ، Snorkeling  وSCUBA 
 13تا عمق حدود  1

ده از یک فروند قایق موتوری صورت با استفاو متری 
فت که در نهایت دو زیستگاه در اطراف جزیره گر

 26◦ 17´شامل سوله  با مختصات جغرافیایی هندورابی 
و زیستگاه ساحل شنی با  شرقی 33◦ 36´و  شمالی

 شرقی 33◦ 36´و  شمالی 26◦ 36´مختصات جغرافیایی 
 به منظور تعیین محدودهب(. -1)شکل گردید انتخاب

پراکنش صدف ها و محاسبه مساحت زیستگاه ها، نقاط 
تی دس GPSاطراف مناطق دارای صدف به وسیله 

GARMIN 12 CHANNEL در پاره ای  ثبت گردید و
موارد برخی نقاط با استفاده از بویه عالمت گذاری شد. در 
نهایت، مساحت زیستگاه های مورد بررسی با استفاده از 

 وش پالنی متر تعیین گردید.موقعیت های ثبت شده، به ر

                                                           
1
 Self-Contained Underwater Breathing Apparatus 
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    موقعیت جزیره هندورابی در ناحیه غربی استان هرمزگان )الف( و موقعیت زیستگاه های بررسی شده در اطراف جزیره هندورابی  :1شکل 

 .)ب(             

به صورت فصلی و به منظور تخمین ذخایر در زیستگاه ها، 
عملیات از ، 1361ستان تا تاب 1367از پاییز  فصل 1 طی

و  Belt Transectروش ترانسکت کمربندی غواصی و 
که در زیرآب  متر مربع 3/7 ×3/7کوادرات های تصادفی 

 & Hill)شد  استفاده به وسیله غواص پرتاب گردید،

Wilkinson, 2004) ترانسکت عمود  سه. در هر زیستگاه
که طول و عرض ترانسکت ها  شدبر ساحل در نظر گرفته 

جهت نمونه برداری، بسته به فراوانی صدف های مشاهده 
متر و دو تا هشت متر  137تا  17شده، به ترتیب بین 

-در اکثر موارد که تراکم صدف(. Sims, 1992متغیر بود )

 های محار در حد پایینی قرار داشت، از کوادرات استفاده
اطراف ترانسکت نگردید و صرفا به جمع آوری نمونه ها از 

نمونه های جمع آوری شده، توسط غواص به کتفا شد. ها ا
 و پس از جداسازیسطح آب و درون قایق انتقال داده شد 

شمارش  ،صدف هاشستشوی و موجودات مزاحم از آنها 
، زیست سنجی صدف هابه منظور  .گرفتآنها صورت 

 DVM 2 شکمی –پشتی صدف یا اندازه پوسته ارتفاع 
 VERNIERه کولیس ورنیبه وسیله ( 2)شکل 

CALIPER  اندازه گیری گردید.  میلی متر 1/7با دقت
وزن کل صدف نیز با استفاده از ترازوی دیجیتال 

METTLER PM1200 گرم تعیین شد.  71/7با دقت

                                                           
2
 Dorso-Ventral Measurement 

جی، در زیستگاه ها رهاسازی نمونه ها پس از زیست سن
 .گردید

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

صدف محار جهت  DVMشکمی  -: اندازه پشتی 2شکل 

 .(Gervis and Sims, 1992سنجی )اقتباس از  زیست

 

با شمارش مجموع تعداد صدف های نمونه برداری شده در 
هر زیستگاه و در نظر گرفتن مجموع مساحت منطقه نمونه 
برداری )مساحت کوادرات یا مساحت جستجو شده توسط 
غواص(، تعداد کل صدف های موجود در هر زیستگاه از 

 شد.طریق فرمول زیر محاسبه 
S = Nq × Sh / Sq             (Rodgers et al., 2000) 
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S  ذخیره = کل(N)  ؛Nq =  مجموع تعداد صدف های
 .زیستگاهنمونه برداری شده در هر 

Sh = ( 2مساحت زیستگاه
m)  ؛Sq =  مجموع مساحت

2زیستگاه ) هر شده در منطقه نمونه برداری
m). 

ین تعداد نیز به صورت تعی CPUA 3صید بر واحد سطح 
( از طریق متر مربعصدف های موجود در واحد سطح )

 فرمول زیر محاسبه شد.
CPUA = Nq/ Sq         (Rodgers et al., 2000) 

در هر زیستگاه به صورت  1زیتودههمچنین وزن 
حاصلضرب میانگین صدف های زیستگاه در تعداد کل 

صید بر واحد تالش   صدف های آن زیستگاه محاسبه شد.
CPUE 3  نیز بر حسب تعداد صدف های صید شده در هر

ساعت از نمونه برداری توسط یک نفر غواص با استفاده از 
تجهیزات غواصی تعیین گردید. درصد فراوانی صدفچه 

میلی متر نیز تعیین گردید.  17کمتر از  DVMهای با 
، به صورت تعیین درصد فراوانی صدف های قابل صید

که  میلی متر 37زرگ تر از ب DVMمیزان صدف های با 
اندازه اقتصادی صدف ها می باشد )رامشی و همکاران، 

 ( از طریق رابطه زیر تعیین گردید.1337
%NC = N DVM>37 / Nq × 177             

هکتار  12از زیستگاه سوله که مساحت آن در حدود 

                                                           
3
 Catch Per Unit of Area 

4
 Biomass 

5
 Catch Per Unit of Effort 

فصل از نمونه  1قطعه صدف طی  233برآورد شد، تعداد 
قطعه صدف  133ی گردید که از این بین برداری جمع آور
 متری آب بود و در عمق بیش از 12تا  1متعلق به عمق 

متر، هیچ گونه صدفی مشاهده نگردید. میانگین  13
(±SD)  1/17±17/16شکمی صدف ها  -اندازه پشتی 

وزن کل صدف ها  (SD±)میلی متر و میانگین 
گرم تعیین گردید. از زیستگاه ساحل  37/16±11/16

هکتار برآورد شد،  3شنی نیز که مساحت آن در حدود 
فصل از نمونه برداری جمع  1قطعه صدف طی  271تعداد 

قطعه صدف متعلق به  121آوری گردید که از این بین 
متر  13متری آب بود و در عمق بیش از  11تا  3عمق 

 (SD±)نیز، هیچ گونه صدفی مشاهده نگردید. میانگین 

میلی متر و  6/33±13/16صدف ها شکمی  -اندازه پشتی 
گرم  31/31±23/13وزن کل صدف ها  (SD±)میانگین 

تعیین گردید. بررسی نمودار توزیع فراوانی ساالنه کالس 
( نشان داد که 3های طولی در این دو زیستگاه )شکل 

میلی متر در زیستگاه سوله و  36تا  33کالس طولی 
ساحل شنی  میلی متر در زیستگاه 12تا  66کالس طولی 

 دارای بیشترین فراوانی می باشد.
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 (N=201( و زیستگاه ساحل شنی )N=232نمودار توزیع فراوانی ساالنه کالس های طولی زیستگاه سوله ) :3شکل 

 
 336کل وزن زیتوده موجود در زیستگاه سوله برابر با 

 کیلوگرم برآورد گردید. کل ذخایر موجود در این زیستگاه
قطعه صدف محاسبه شد که از این بین  33177حدود 

میلی متر داشتند  17کمتر از  DVMدرصد صدف ها  3/2
درصد صدف ها دارای قابلیت صید بودند. تعداد  22و 

قطعه صدف بر مترمربع  3/7صدف ها در واحد سطح 
نیز  CPUE صید بر واحد تالشبرآورد گردید. شاخص 

ساعت غواصی محاسبه قطعه صدف در هر  3/36برابر با 
شد. کل وزن زیتوده موجود در زیستگاه ساحل شنی نیز 

کیلوگرم برآورد گردید. کل ذخایر موجود در  313برابر با 
قطعه صدف محار محاسبه شد  12363این زیستگاه حدود 

کمتر از  DVMدرصد صدف ها  3/7که از این بین تنها 
ابلیت درصد صدف ها دارای ق 61میلی متر داشتند و  17

 3/7صید بودند. تعداد صدف ها در واحد سطح برابر با 
صید بر قطعه صدف بر مترمربع برآورد گردید. شاخص 

قطعه صدف در هر  3/37نیز برابر با  CPUE واحد تالش
 ساعت غواصی محاسبه شد. 

ی شده در این تحقیق برای مساحت زیستگاه های بررس    
 3و  12یب برابر با های سوله و ساحل شنی به ترتزیستگاه

هکتار محاسبه شده است که نسبت به مساحت زیستگاه 
های مطالعه شده در سالیان اخیر پایین تر است )جدول 

تراکم صدف های مرواریدساز محار)صید بر واحد  (.1
سطح(  در زیستگاه های بررسی شده حتی به میزان یک 

رسد و این میزان قطعه صدف در هر متر مربع نیز نمی
سبت به تراکم صدف ها در سالیان اخیر، رقم بسیار پایین ن

(. میزان کل ذخایر محاسبه شده در 1تری است )جدول
مشخص است،  1زیستگاه ها نیز همان گونه که در جدول 

در مقایسه با سالیان گذشته بسیار کم تر می باشد. تراکم 
بسیار پایین صدف های مرواریدساز محار در اکثر مناطق 

رسی، باعث شد تا در انتخاب مکان های نمونه مورد بر
برداری مشکالتی ایجاد گردد. در حالی که تراکم صدف ها 
در برخی نقاط بسیار خوب ارزیابی می شد، به یک باره در 
فواصل اندکی از نقاط مذکور، تراکم صدف ها به شدت 
پایین می آمد و یا اینکه در پهنه وسیعی از یک زیستگاه 

 6مشاهده نمی شد. پراکنش لکه ای هیچ گونه صدفی
مشاهده شده صدف ها، در اکثر موارد سبب می شد تا 
روش های انتخابی جهت نمونه برداری چندان کارآمد 

کثر زیستگاه ها نباشد. این گونه پراکنش سبب شد تا در ا
رداری اجتناب های تصادفی جهت نمونه باز پرتاب کوادرات

صدف ها توسط غواص آوری دستی گردد و تنها به جمع
در کمربند اطراف ترانسکت های عمود بر ساحل اکتفا 
                                                           

6
 Patchiness 
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گردد. تراکم پایین صدف نیز مزید بر علت بوده و منجر 
شد تا حتی در برخی مناطق، نقاطی فراتر از محدوده 
ترانسکت ها به منظور یافتن صدف توسط غواص جستجو 

صدف ها در  شکمی -گردد. میانگین ساالنه اندازه پشتی 
میلی متر می  17این تحقیق، در زیستگاه سوله حدود 

باشد که این رقم در مقایسه با مطالعات صورت گرفته در 
منطقه طی سالیان گذشته و نیز تحقیقات انجام شده در 

(. 1سایر نقاط دنیا در حد پایین تری قرار دارد )جدول
میلی  17کمتر از  DVMبررسی میزان صدفچه های با 

در دو زیستگاه، نشان دهنده پایین بودن میزان تولید  متر
و یا نشست صدفچه در زیستگاه ساحل شنی می باشد. از 
مهم ترین عوامل کاهش تولید صدفچه در این زیستگاه می 
تواند وجود شکارچیان باشد؛ وجود شکارچیانی از جمله 

به عنوان یکی از اصلی ترین شکارچیان ستاره دریایی که 
اند، می تواند دلیلی بر پایین بودن میزان طرح صدف ها م

 صدفچه ها باشد، زیرا شکارچیان، بیشتر، صدف های
کوچکتر را مورد تهاجم قرار داده و از آنها تغذیه می کنند 

. احتماال یکی از عوامل کاهش (1312، ساوه درودی)
میزان نشست صدفچه ها در این زیستگاه نیز رسوبگذاری 

آنجایی که در این تحقیق اطالعات مربوط باال می باشد. از 

به تعداد شکارچیان و میزان رسوبگذاری ثبت نگردید و 
صرفا به مشاهدات کیفی غواص اکتفا شد، انجام مطالعات 
بیشتر در این زمینه می تواند اطالعات دقیق تری در 
اختیار قرار دهد. میزان صدف های قابل صید در زیستگاه 

تگاه های بررسی شده در سالیان سوله در مقایسه با زیس
اخیر پایین تر است، لیکن این میزان برای زیستگاه ساحل 

که می تواند صرفا  (1)جدولشنی رقم باالتری می باشد 
در زیستگاه ساحل  DVMباالتر بودن میانگین به جهت 

شنی و پیر بودن ذخایر در این زیستگاه باشد که با پایین 
زیستگاه منطبق است.  بودن میزان صدفچه ها در این

مقایسه متراکم ترین عمق صدف های مرواریدساز محار در 
زیستگاه های بررسی شده نشان می دهد که صدف ها 
عمدتا در عمق میانی محدوده پراکنش خود دارای 

( و در اعماق بیش از 1بیشترین تراکم می باشند )جدول
متر هیچ گونه صدف محاری مشاهده نمی گردد. لذا  13

توان بیان کرد که حد نهایی پراکنش عمقی صدف می 
متری دریا می باشد. همانگونه که در  13محار، عمق 

نیز مشاهده می شود، متراکم ترین عمق زیستگاه  1جدول 
های بررسی شده در تحقیق حاضر عمدتا با مطالعات 

 گذشته یکسان است.
 

  اضر با برخی از مطالعات صورت گرفته در سالیان گذشته در منطقه و مقایسه وضعیت زیستگاه های صدف محار در تحقیق ح :1جدول 

 .سایر نقاط دنیا             

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1به رغم ممنوعیت فعالیت های صیادی در منطقه طی 
سال اخیر، نتایج بیان شده نشان می دهد که احیای ذخایر 
به کندی صورت گرفته است. احتماال یکی از دالیل عدم 
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شد مطلوب ذخایر می تواند شرایط نامطلوب طبیعی در ر
زیستگاه ها باشد. به نظر می رسد نقش عامل انسانی در به 
هم زدن شرایط طبیعی زیستگاه ها و اختالل در احیای 
صدف های مرواریدساز، بی تاثیر نباشد. صدف های 

 1مرواریدساز که بسترهای کم عمق ساحلی را برای نشست
، از قربانیان اصلی فعالیت های مخاطره انتخاب می کنند

آمیز انسانی هستند. عدم نشست صدفچه های مرواریدساز 
در زیستگاه ها به منزله نابودی کامل یک زیستگاه می 

صدف های مرواریدساز به جهت دارا بودن زندگی باشد. 
ساکن و نداشتن تحرک در اکثر مراحل زندگی و نیز دارا 

ز سایر ، بیشتر ا 3ی خواریبودن سیستم تغذیه ای صاف
گیرند و ذخایر آنها دستخوش آبزیان تحت تاثیر قرار می

در چنین شرایطی ممکن است،  تغییرات بیشتر می شود.
جمعیت های مختلف صدف ها از بین رفته یا اینکه رشد 

طبیعی مختلف آنها به شدت تحت تاثیر قرار گیرد. عوامل 
دستخوش تغییر   اآبزیان ر ذخایر می تواندو غیرطبیعی 

تغییر در پراکنش گونه ها، تغییر در تراکم، تغییر در . کند
ها از جمله تغییر در میزان رشد و مرگ و میر آنزیتوده و 

فعالیت های انسانی در منطقه از جمله  این تغییرات است.
اسکله سازی غیر اصولی و کارشناسی نشده بدون در نظر 

ی بستر دریا، می گرفتن شرایط زیست محیطی و شیالت
تواند حیات مناطق ساحلی را دستخوش تغییرات فراون 

ها در آب های بعضا کم عمق اطراف دد کشتینماید. تر
شرایط جزایر، سبب معلق شدن رسوبات کف می گردد. 

زیست محیطی نامناسب ایجاد شده در خلیج فارس، از 
و گاز شامل عملیات گسترش صنایع وابسته به نفت جمله 
انتقال کشی برداری از بستر، خطوط لولهف و بهرهاکتشا

های نفتی، تردد نفتکش های نفت خام، ترانزیت فرآورده
تخلیه فضوالت و آب  و نیز غول پیکر در مناطق کم عمق

این منطقه را به یک اکوسیستم حساس و  ،ها توازن کشتی
و همکاران  Rodgersنامتعادل تبدیل کرده است. 

ی زیست محیطی را از عوامل هامحدودیت(، 2777)
 مرواریدساز لب سیاه در های کاهش ذخیره پایای صدف

Mavuti (2772 ،)و  Kimani اند.برشمردهاطراف هاوایی 

                                                           
7
 Settlement 

8
 Filter Feeding 

اند که تغییرات دمایی زیاد و میزان مواد معلق عنوان کرده
فراوان در محیط، بر روی فراوانی و ساختار جمعیتی صدف 

 است.بوده واحل کنیا موثر های مرواریدساز لب سیاه در س
هر چند در زمینه اثرات آلودگی های زیست محیطی و 
فعالیت های انسانی بر ذخایر صدف های مرواریدساز در 
خلیج فارس، مطالعات چندانی صورت نگرفته است، لیکن  
نمی توان عوامل یادشده را در عدم نشست صدفچه ها، از 

صدف های  بین رفتن زیستگاه ها و کاهش شدید ذخایر
مرواریدساز بی تاثیر دانست. به نظر می رسد فعالیت های 
انسانی از جمله اسکله سازی غیر اصولی و کارشناسی 
نشده بدون در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی و 
شیالتی بستر دریا که تا حدودی در منطقه مورد مطالعه 
نیز مشاهده می گردد، و همچنین تردد کشتی ها در آب 

کم عمق اطراف جزایر، حیات زیستمندان  های بعضا
ساحلی از جمله صدف های مرواریدساز را دستخوش 

 تغییرات فراون نموده است.
 

 تشکر و قدردانی
بدینوسیله از زحمات فراوان پرسنل محترم ایستگاه 
تحقیقاتی نرمتنان خلیج فارس بندرلنگه که در گشت های 

سپاسگزاری  دریایی و پشتیبانی مالی و فنی تالش نمودند
 می گردد.
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Abstract 

As pearling has been banned in Iran since 2006, stocks of pearl oysters has not been 

investigated during these years; therefore, condition of natural habitats  for Pinctada radiata 

in its old habitats was surveyed in present research. Shallow waters around Hendorabi Island 

were searched with diving and two habitats namely “Sooleh” and “Sahel-e-sheni”, were 

considered for study. The pearl oysters had most distribution in these habitats in depth ranges 

of 7 to 12 m and 8 to 11 m, respectively. Total stock in Sooleh and Sahel-e-sheni was 

surveyed near 35700 and 12563 Pinctada radiata, respectively, of which 22% and 67% were 

catchable, respectively. Catch Per Unit of Area (CPUA) in Sooleh and Sahel-e-sheni habitats 

was estimated equal to 0.3 N/m2 in both habitats, and Catch Per Unit of Effort (CPUE) in 

these habitats was calculated equal to 59.5 N/hr and 50.3 N/hr, respectively. Results of this 

study demonstrated that area, stocks and CPUA for studied habitats were less than previous 

years. Despite of interdict of pearling in this region since 7 years ago, stock revival has done 

slowly. 
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