
Journal of Animal Environment 
(AEJ)  

Journal homepage: http://www.aejournal.ir 
 

 * Corresponding Author’s email: m.h.gerami@gmail.com 

 

Received: 24 July 2020; Reviewed: 3 December 2020; Revised: 4 February 2021; Accepted: 7 March 2021 

(DOI): 10.22034/AEJ.2021.270122.2460 

 

Original Research Paper 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effect of Climate change on Stingrays in Northern parts of the Persian 

Gulf and Oman Gulf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Iranian Fisheries research Institute, Agricultural Research Education and Extention Organization, Tehran, Iran 
2 Shrimp Research Institute, Iranian Fisheries Research Institute, Agricultural Research Education and Extention Organization,   

  Bushehr, Iran 
3 Department of Fisheries, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran 
4 Iran Fisheries Organization, Ministry of Agricultur-Jahad, Tehran, Iran 

 

          Key Words  Abstract                                            
Stingrays 

Climate Change 

Water parameters 

Persian Gulf  

Oman Gulf  

 

 

 

 

 

 Introduction: This study conducted to analyses time series data of stingrays catch per unit effort 

(CPUE (kg/day) data from 2007 to 2018 from fishing grounds of the Persian Gulf and the Oman 

Gulf.   

Materials & Methods: Data from sea surface temperature, chlorophyll a, evaporation, wind 

speed, rainfall and air temperature were also considered in the analysis. In order to investigate 

ecological status, regression models, neural networks and decision tree used to analyses data.  

Result: According to the results, biomass of the stingrays stock showed different status in various 

parts of the water body and results revealed that stingrays stock significantly related with wind 

speed and sea surface water in Khuzestan waters, chlorophyll a in Bushehr waters, air 

temperature in Hormozgan waters and sea surface temperature in Sistan and Balouchestan 

waters. Technically, temperature was the constant significant coefficient in all parts of the study 

area.  

Conclusion: To sum up, effect of climate change on stingray’s biomass was sensible according 

to the results of this study and was vary between study sites.  
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 ، تهران، ایران، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات 1

 ی، بوشهر، ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزموسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور،  پژوهشکده میگوی کشور، 2

 ، گنبد کاووس، ایرانگروه آموزشی شیالت، دانشگاه گنبد کاووس  3

 ران، وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ایسازمان شیالت ایران 4

 چکیده  کلمات کلیدی
 سفره ماهیان

 تغییر اقلیم
 پارامترهای آب

 خلیج فارس
 عمان خلیج

های جنوبی کشور با ها و مراکز تخلیه صید استانو در محدوده صیدگاه 1386-1397های این تحقیق در دوره زمانی سال مقدمه: 

 جرا گردید. های سری زمانی صید در واحد تالش سفره ماهیان ااستفاده از داده

ندگی، سرعت باد و درجه ، تبخیر، بارaهای محیطی شامل درجه حرارت سطحی دریا، کلروفیل بر همین اساس داده ها:مواد و روش

های وشژیک، از ریط اکولوماهیان با شرامنظور تعیین روابط میزان صید سفرهحرارت هوا استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. به

 بی و درخت تصمیم استفاده گردید. رگرسیون، شبکه عص

تان روند ن و بلوچسو سیستا دست آمده نشان داده است که میزان ذخیره در چهار استان خوزستان، بوشهر، هرمزگانهنتایج ب نتایج:

های بدر آ ریا،درارت سطحی حهای استان خوزستان با سرعت باد و درجه ماهیان در آبکه ذخیره سفرهطوریهمتفاوتی داشته است. ب

درجه  یستان و بلوچستان باسهای استان بآهای استان هرمزگان با درجه حرارت هوا و در ، در آبaاستان بوشهر با میزان کلروفیل 

ستان ادر چهار  ودریا   داری داشته است. از بین عوامل ذکر شده دو عامل درجه حرارت هوا و سطحیحرارت سطحی آب رابطه معنی

 اده است.افزایش نشان د

دریایی  –ی واحی ساحلر یک از نهماهیان در داد که تاثیر عوامل اقلیمی بر ذخایر سفرهنتایج این تحقیق نشان می گیری و بحث:نتیجه

 باشد. های جنوبی کشور متفاوت میاستان

 159  m.h.gerami@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول *



 .Rabbaniha  et al                                                                                                                                  و همکاران  هاربانی

 

 قدمهم
پهن  ماهیانکوسه که با نام (Batoids) ماهیان ماهیان یا سپر سفره

(Flat sharks) ماهیان و ماهیان همراه کوسهشوند بهز شناخته مینی

 هستند (Elamsobranchs) غضروفی ماهیان گروه از ،(Chimaeras) شیمرا

که در راس هرم غذایی قرار داشته و نقش مهمی در حفظ سالمت و 

 وصخصدر بررسی کهدرصورتی .(1) دارند دریایی هایسازگانبوم عملکرد

تر دریایی کم هایحوضه در محیطی این گروه از آبزیانجایگاه زیست

دریایی بوده و  گرفته است. این گروه از ماهیان کامالً توجه قرار مورد

 و از آن باشندمی توجهی برخوردار ای و زیستگاهی قابلاز تنوع گونه

اشد، ببستر میماهیان وابسته به  سفره هایگونه اکثریت تغذیه کهجایی

که  یدر مناطقساختار بستر دریا نیز موثر هستند.  تغییر و بهبود در

های ایجاد شده که به شکاف ،است ادیز انیماه سفره تیفعالحضور و 

چشم هب ادیز بستر دریادر  گویند،می (Feeding pit) هیگودال تغذها آن

 ومنبع  ،باشد تربیش ماهیان ای سفرهفعالیت تغذیههرچه  .خوردیم

 آبزی هایجمعیت و تجمع ترشیها بگودال نیدر ا یتجمع مواد آل

خصوص  این در شود.می تر دیدهنیز بیش هیتغذ جهت هاآن وابسته به

 سفره یدر دسترس برا یغذا شیافزا سایر آبزیان باعث هایفعالیت

 یبسترها ییجابجا و ییایدر هایجریانو  سرعت .(2) شد خواهد یانماه

در تعدادی از  باشد.یاثرگذار م این گروه از ماهیان هینرم در تغذ

 خوار نظیر خانواده سفره ماهیان عقابیو پالنکتون زیهای سطحگونه

(Myliobatidae)  ها از پالنکتون آباز  یادیز کردن حجم لتریبا فکه

شوند. می یسطح هایدیگر باعث فرآوری آب به شکلی ،کنندیم هیتغذ

مهمی در گردش  که این آبزیان چه نقش دهداین موضوع نشان می

های سفره ماهیان برخی از گونه تغذیه و پاالیش آب در دریا دارند.

در  Gymnuridaeو  Dsyatidaeهای های متعلق به خانوادهنظیر گونه

ساکن خوریات، مناطق جزر و مدی و  بخش زیادی از دوره زندگی، 

ماهیان با توجه به  سفره (.3) باشندهای مانگرو میی جنگلهاآبراهه

دارای پراکنش وسیعی در  ،ای و الگوهای متفاوت رفتاریتنوع گونه

نظر که با در عمیق( بوده و دور از ساحل )مناطق های ساحلیزیستگاه

و تغییرات ( Bioturbationها در بازسازی بستر دریا )گرفتن نقش آن

های ای در زیستگاهفیزیکی، شیمیایی و زیستی دارای اهمیت ویژه

گونه در قالب  650بیش از (. تاکنون 4باشند )دریایی می -ساحلی

ماهیان در دنیا شناسایی  راسته از سفره 5خانواده و  20جنس و  72

 74جنس و  46خانواده با  22 و همکاران، Jabado .(1) شده است

غرب راسته از سفره ماهیان را از حوضه دریاهای شمال 4گونه در 

ان و خلیج فارس( گزارش عرب، خلیج عم )منطقه دریای هند اقیانوس

 2004تا  1990 از هند هایدر آب ترال صید هایکرده است. در بررسی

 تالش رغم افزایشعلی که دیدگر مشخص صورت گرفته است، یالدیم

های با ویژگی که شده است ماهیان کاسته از میزان صید سفره صیادی،

ای هخصوص در گونههزیستی مانند محدودیت تولیدمثل و باروری )ب

زا(، بلوغ دیررس و جلب جنس ماده جهت جفتگیری، نیاز به زنده

تنوع  .(5) کندپیدا می تر اهمیتها بیشاعمال اقدامات حفاظتی از آن

 دریای عمان شاملهرمز و  تنگه فارس، خلیج ماهیان در ای سفرهگونه

باشد که ای( میگونه خانواده )چهار خانواده تک 10در قالب  گونه 34

شود. ای ماهیان این منطقه را شامل میدرصد تنوع گونه 5/3حدود 

سفره ، گونه 12با  (Dasyatidae)دار ماهیان خار در این میان سفره

گونه و سفره ماهیان عقابی  7با  (Rhinobathidae)ماهیان گیتاری 

(Myliobatidae) اختصاص خودای را بهترین تنوع گونهبیشگونه  6 با 

گروه وابسته  در ماهیان سفره زیستگاهی بندیلحاظ طبقهبه .(6) اندداده

گیرند و در موارد می قرار شنی(-)گلی نرم ه بسترهایبستر و زیرگروبه 

باشند مرجانی و مناطق عمیق می -ایمتعلق به مناطق صخره خاصی

 یایجغراف بررسی در پژوهشی به چنین راستگو و همکارانهم. (6)

 انعم خلیجفارس و  جیخل در یغضروف انیو پراکنش ماه یستیز

سپرماهی  خانواده 12 متعلقگونه  21تعداد  اظهار داشتند و پرداختند

 ییایجغراف طول محدوده دو که دارد وجود عمان خلیجدر خلیج فارس و 

 55تا  53 ییایجغراف ( و طولیدانیتا م کیری)س درجه 59 تا 57

 انیماهحضور سپر جهت داغ را نقاط قشم( رهیتا جز شیک رهی)جز درجه

 یالدیم 1905-2005طی یک قرن اخیر و در بازه زمانی  .(7) است

دو  تنها برای و یافته گراد افزایشدرجه سانتی 7/0هوا   درجه حرارت

 شده بینیپیش گرادسانتی درجه 2/0 درجه حرارت آینده افزایش دهه

مناطق گرمسیری، این افزایش تا  هایدرخصوص اقیانوس .(8) تاس

 یالدیم 2080 سال تا و گرادسانتی درجه 2 میزانبه یالدیم 2050 سال

شواهد حاکی از آن  .(9) دشومی بینیگراد پیشسانتی درجه 3 میزانبه

 ده ساله همواره های زمانیدریایی در دوره هایسازگانبومکه  است

پدیده  (.10) است اقلیم تغییر از که ناشی هستند ساناتنو دستخوش

توان می که اثرات متفاوتی داردهای مختلف ماهیان گونه اقلیم بر تغییر

تولید،  تاثیر بر چرخه زندگی، پراکنش گونه، ساختار جامعه، میزانبه 

ونه مهاجم و گ گسترشها، پویایی جمعیت، ارتباط با سایر گونه

 اشاره نمودوسیله صید و صیادی هدسترسی انسان به منابع دریایی ب

که افزایش  نشان داده است آبزیان شده بر روی این مطالعه انجام (.11)

بر ذخایر  محیطیزیست پارامترهای در و تغییر دریا سطحی حرارت درجه

در  رغم اهمیت سفره ماهیانعلی (.12) باشدسفره ماهیان موثر می

شرایط زیستی برای  بهبود ها درآن دریایی و نقش هایسازگانبوم

 فارس و جیخل انیماه در مورد سفره یاندک قاتیتحقها، سایر گونه

در مورد  تر مطالعات انجام شدهبیشعمان انجام شده است.  خلیج
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 سفره یهاگونه( 6بندی )و یا بازنگری رده (15و  14، 13) ییشناسا

در  یقیتحق نیچنهم است. بودهعمان  خلیجفارس و  جیدر خل یماه

فارس(  جیهرمزگان )خل یهابآدر  یاهمسفره یهاه گونهیمورد تغذ

 در یانماه سفره یهاگونه (. روابط طول و وزن16انجام شده است )

عمان  خلیج یرانی)محدوده سواحل هرمزگان( و سواحل ا فارس جیخل

گونه  19تعداد  قیتحق نیدر اکه گرفته  انجام راستگوتوسط نیز 

 حرارت در درجه .(17) استقرار گرفته  یرسبر مورد یماه سفره

شده بر  انجام تر مطالعاتعمان بیش فارس و خلیج سواحل عربی خلیج

 (.19و  5، 18) ماهی انجام شده است های سفرهروی شناسایی گونه

باشد و مستندات آرشیوی موجود، مشخص می منابع بررسی براساس

تغییر اقلیم بر  که تاکنون مطالعه و پژوهشی درخصوص بررسی اثرات

ماهیان در حوضه دریایی خلیج فارس و خلیج عمان  سفره هایگونه

 انجام نگرفته است. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی پارامترهای

های ایرانی خلیج فارس و در آب انیماه بر سفرهمحیطی موثر ستزی

ها بر ذخایر این ماهیان انجام گرفته خلیج عمان و میزان اثرات آن

 است.

 

 هاروشمواد و 
ها: اطالعات و داده گردآوری منطقه مورد بررسی و نحوه

هرمز و خلیج  فارس، تنگه های ایرانی خلیجمحدوده آب تحقیق در این

 وکه سفره ماهیان جزجاییاز آن  .(1 )شکل ن انجام گرفته استعما

های صید سفره ماهیان شامل اطالعات باشد، لذا دادهصید هدف نمی

ها و مراکز تخلیه صید در محدوده چهار استان ثبت شده از بندرگاه

خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان بوده که توسط 

ساله در بازه زمانی  10دوره ت ایران طی یکآمارگیران سازمان شیال

مراکز تخلیه صید عبارت آوری و ثبت شده است. جمع 1386-1397

بوشهر )خارک،  استان حسن(، )بحرکان و امام خوزستان استاناز:  بودند

هرمزگان )الوان، حسینه،  استان طاهری(، مطاف، دیر، تنگستان، بوشهر،

بنجی، کوه مبارک، جاسک، و  کیش، سیری، باسیعدو، سلخ، هرمز،

تعیین وضعیت  منظوربه )کنارک و چابهار(. بلوچستان-سیستان استان

 Catch)و میزان ذخیره سفره ماهیان نیز صید در واحد تالش صیادی

Per Unit Effort – CPUE) حسب کیلوگرم بر روز مورد تجزیه و بر

ی های محیطی شامل، درجه حرارت سطحتحلیل قرار گرفت. داده

و  ((Sea Surface Temperature, SSTگراد آب دریا برحسب سانتی

گرم بر ( برحسب میلیChlorophyll, CHسطح آب دریا ) aکلروفیل 

ناسا  تیسااز   MODIS-2ای سنجندههای ماهوارهاز داده لیتر

(https://neo.sci.gsfc.nasa.gov) شامل سرعت  محیطی عوامل یرو سا

  میانگین درجه حرارت ثانیه، بر ( برحسب مترWind Speed, WS) باد

میزان  گراد،حسب سانتیبر (Atmosphere Temperature, AT)   هوا

 ,Rainfallی )ارندگب میزان و مترمیلی برحسب (Evaporation, E) تبخیر

Rشایان  .ردیدهواشناسی استخراج گ سازمان ازمتر میلی ( برحسب

هواشناسی سینوپتیک در  هایذکر است که براساس موقعیت ایستگاه

موقعیت مراکز شیالتی  چنینکشور و هم جنوب ناحیه ساحلی و جزایر

باشد، میانگین ایران می شیالت سازمان صید که مورد آمارگیری تخلیه

سازی و بارگذاری دست آمده همسانههای مربوطه با اطالعات بداده

 . (1)شکل  سازی شدندماری آمادهآدیدند و جهت تجزیه و تحلیل گر
 

 
ها، مراکز تخلیه و آمارگیری صید هاموقعیت حدودی صیدگ :1شکل 

 ( 97-1386های ایرانی خلیج فارس و خلیج عمان )در محدوده آب
 

ها داده جهت آنالیزها: روش تجزیه و تحلیل اطالعات و داده

 نمودارها ترسیم منظوربه و (2019-07-05) 3.6.1 نسخه  Rافزارنرم از

گردید. با توجه  استفاده 10 نسخه Sigma Plot گرافیکی افزارنرم از

سال آخر دوره زمانی مورد  7به عدم وجود اطالعات سرعت باد طی 

ها در داده منطقه سیستان و بلوچستان، این پارامتر از آنالیز در بررسی

انحراف  ±میانگین صورتهآمده ب دستهب رمقادی .گردید حذف این استان

تشخیص  ها با استفاده از آزمایششده است. داده معیار در متن اشاره

های صید در واحد تالش آنالیز ( دادهLillie testبودن ) توزیع نرمال

 که دارای شرایطی در) وابسته متغیر بین ارتباط تعیین و جهت گردید

 عوامل با( است هاداده تغییر شکل از پس شده نرمال یا و نرمال توزیع

( Generalized Linear Model, GLM)خطی رگرسیون آنالیز از محیطی

 leverage های صحت آنالیز معیارهایآزمون چنین مه .استفاده شد

گیری جهت سنجش فاصله متغیر مستقل یک اهرم اندازهعنوان به

 Cook'sباشد( و  تر از یکمشاهده از مشاهدات دیگر )که بایستی کم

distance رگرسیون تأثیر منفی  که بر مدل منظور شناسایی نقاطی)به

 منظوربه کارگرفته شد.هب تر از یک باشد()که بایستی کم گذاردمی

آنالیز رگرسیون  از مستقل، متغیر چند با وابسته متغیر یک ارتباط بررسی

با هدف حذف ( و (Multivariate regression analysisمتغیره  چند
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 Step by step) گام به گام آنالیز رگرسیون ی غیر مرتبط، ازمتغیرها

regression analysis) متغیر وابسته از  که مواردی در (.20) شد استفاده

یافته  تعمیم جمعی پذیر نبود، مدلنرمال برخوردار و نرمال توزیع

(el, GAMGeneralized Additived Mod) ولی (21) شد کارگرفتههب .

با توجه به خطای زیاد در آنالیزهای رگرسیون درخصوص اطالعات و 

 های دو استان بوشهر و هرمزگان، از آنالیز درخت تصمیمداده

(Decision tree) (22) و شبکه عصبی (orkNeural netw) استفاده شد 

بندی ستهد روش آنالیز، ها جهت انجامداده بندیمنظور دستهو به (23)

 Non-metric multi-dimensional scaling) متریکبعدی غیر چند

,NMDSبا توجه به نرمال گرفته شد.  کارهها ب( بر روی تمام داده

ها استفاده شد و با از لگاریتم داده CPUEهای توزیع داده نبودن

با توجه به . (=p-value 089/0سنجش شدند )  Lillie testآزمون

جهت تعیین ارتباط  GLMها از مدل رگرسیونی نرمال شدن داده

استفاده گردید. در مدل اولیه  CPUEبین عوامل مستقل محیطی و 

رگرسیون ارگیری کهکه با ب داددار را نشان میباد ارتباط معنی سرعت

 مقدار ضریب آکائیک مدل نهایی انتخاب شد و با توجه بهگام به گام 

(24). 

 

 نتایج
م انجا (NMDS) متریکبعدی غیر چند با توجه به نتیجه آزمون

کیک ها، اطالعات مربوط به چهار استان به تفبر روی داده گرفته

 .فتمورد آنالیز قرار گر

انحراف معیار( پارامترهای  ±)میانگین محیطی:  فاکتورهای

در  1386-1397های های جنوبی کشور طی سالمحیطی در استان

نشان داده شده است. بیشینه و کمینه درجه حرارت هوا و  1جدول 

ترتیب در هرمزگان و خوزستان، بیشینه و کمینه سطحی دریا به

بوشهر، بیشینه و کمینه بارش به  ترتیب در خوزستان وبه aکلروفیل 

ترتیب ترتیب در بوشهر و هرمزگان، بیشینه و کمینه سرعت باد به

ترتیب ترین و بیشینه و کمینه تبخیر بهدر هرمزگان و بوشهر، و بیش

 در هرمزگان و بوشهر مشاهده گردید. 

 

 (1386–97کشور )های جنوبی های محدوده استانعوامل محیطی در آب (SD±)میانگین  :1 جدول

 .اطالعات موجود نیست *
 

 

 میزان صید 

 59/2±25/3 ماهیان سفره CPUE میانگین :خوزستان استان

 راتکه تغیی آمد دستهب مورد بررسی هایسال )کیلوگرم بر روز( طی

 ربرابر با صف CPUE کمینهداده شده است. نشان 2 شکلزمانی آن در 

ن خوزستا هایآب در 1393 ماهمهر در 76/21 برابر با CPUE بیشینه و

( و aluev-p=00619/0 **در مدل نهایی سرعت باد )بوده است. 

دار باط معنی( ارتvalue-p=01299/0 **) درجه حرارت سطحی دریا

 محاسبه 62/257معادل آکائیک نهایی دادند. ضریب را نشان می

ار نمود )دو معیگردید که نتیجه آزمون صحت نیز آن را تایید می

cook distance   وleverage  تر از یک است(. براساس مقدار کم

رفتن داشنتد و با میانگین گ CPUEدار با عواملی که ارتباط معنی

 : آمد دستهشکل زیر ب مقادر ضریب هر فاکتور، معادله کمی نهایی به

Log (CPUE))کیلوگرم بر روز)= 27075/0- + 108425/0 باد( سرعت  ) 

019866/0+  ( یادرجه حرارت سطحی در ) 

یزان اساس تغییرات سرعت باد بر مبر CPUEمقدار بینی پیش       

CPUE شکلدر  (، درجه حرارت سطحی دریا3)شکل یابدافزایش می 

بر  شده است. با افزایش درجه حرارت سطحی دریا نشان داده 4

 شود.افزوده می  CPUEمیزان 

  
 

 

 هااستان

 عوامل

 هوا حرارت درجه

 (گرادسانتی درجه)

دریا  سطحی حرارت درجه

 (گرادسانتی درجه)

 aکلروفیل 

 (لیتر بر گرممیلی) 

 بارندگی

 (مترمیلی) 

 باد سرعت

 (ثانیه بر متر)

 تبخیر

 (مترمیلی)

 3/320 ±43/194 79/7± 26/1 13/14 ±02/26 15/4 ±23/1 79/24 ±23/6 36/26 ± 74/8 خوزستان

 69 ±6/35 41/6± 46/1 23/17 ±90/35 009/1 ±70/0 25/26 ±04/5 13/26 ± 06/7 بوشهر

 97/201 ±43/72 75/11± 28/3 02/8 ±27/21 77/2 ±94/4 78/27 ±6/3 68/27 ± 35/5 هرمزگان

 8/184 ±73/50 * 48/12 ±1/27 85/2 ±9/2 21/27 ±3/2 68/26 ±71/3 بلوجستان و سیستان
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رم بر روز( )کیلوگ CPUE ساالنه یانگینم ییرات تغروند  :2 شکل
(، خطوط بار  1386–97)استان خوزستان  هایسفره ماهیان آب

 )انحراف معیار(، خط قرمز و منقطع )روند تغییرات(
 

 

سفره ماهیان  )کیلوگرم بر روز( CPUEارتباط تغییرات  :3شکل 
های استان خوزستان نسبت به سرعت باد )متر بر ثانیه( در آب

(97–1386) 
 

 

سفره ماهیان  )کیلوگرم بر روز( CPUEباط تغییرات ارت: 4شکل 
های گراد( در آبنسبت به درجه حرارت سطحی دریا )سانتی

 استان خوزستان

 هایسال طی 44/1±99/9میزان به CPUE میانگینبوشهر:  استان

و  5 هایآمد که تغییرات مکانی و زمانی آن در شکل دستهب بررسی

ر براب CPUEبیشینه  و صفر مقدار CPUE است. کمینه ارائه شده  6

  منطقه مطاف )استان بوشهر( در 1391 در خرداد ماه 79/390با 

 با این آبزیان CPUE میان ارتباطمنظور تعیین به محاسبه گردید.

استفاده  شد در درخت تصمیم استفاده GBM از روش یطیمح عوامل

ل ( حاص03/9)مقدار میانگین میانگین خطای جذر مربعاتکه  گردید

ی دارا aدر مدل محاسبه شده از پارامترهای محیطی کلروفیل  .شد

کردن  (. با رند24/34بوده است )میانگین  CPUEترین تاثیر بر بیش

 و سپس با اقدام به دست آمدهب 5/72مقدار  MSEمیانگین خطای 

و عملیات هرس  (shrinkو کوچک کردن خطاها ) فعالیت انقباضی

ش یافت کاهMSE  خطای (، میانگینcross-validationدرخت ) کردن

 50/39به  CPUEرسید. تاثیرگذاری کلروفیل بر میزان  86/71 و به

 aکلروفیل  و میزان CPUE میزانتغییر  (.7یافت )شکل درصد افزایش

یده که دنشان داده شده است. چنان 8اصلی در شکل  عنوان عاملبه

شده  در منطقه کاسته CPUE از میزان aشود، با افزایش کلروفیل می

 است.

 
 CPUE معیارو انحراف  ساالنه یانگینمییرات تغروند :5 شکل

 (97-1386) استان بوشهر هایآب در ماهیان سفره)کیلوگرم بر روز( 
 

 
)کیلوگرم بر روز(  CPUE ساالنه یانگینم ییراتتغ : روند6 شکل
ار خطوط ب (،97-1368) استان بوشهر هایآبدر  یانماه سفره

 خط قرمز و منقطع )روند تغییرات( )انحراف معیار(،
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وگرم بر ل)کی CPUEعوامل تاثیرگذار محیطی بر میزان : 7شکل 

 (97-1386های استان بوشهر )روز( سفره ماهیان در آب
 

 
  با ان سفره ماهی )کیلوگرم بر روز( CPUE ات تغییرارتباط  : 8شکل 

بوشهر  استان  یهادر آب( گرم بر لیترمیلی) aکلروفیلنسبت به 

(97-1386) 
 

های سال طی 9/11±24/35 میزانبه CPUE میانگین هرمزگان: استان

و  9های دست آمد. تغییرات مکانی و زمانی در شکلهمورد بررسی ب

 بیشینهمقدار صفر بوده است و به CPUEکمینه  و ارائه شده است 10

CPUE بنجی )استان  -قه هرمزمنط در 1388تیر ماه  در 79/390 برابر

و عوامل  CPUEمنظور بررسی ارتباط بین به دست آمد.ههرمزگان( ب

محیطی، از مدل شبکه عصبی استفاده گردید که با مراحل پیش 

پردازش و حذف نقاط پرت کد نهایی تعیین شد. در این مدل جهت 

ی شیآزما و (02/1) یآموزش یهاداده یخطا نیانگیم سنجش مدل

های آزمایشی داده 2R 0 /61 با برابر یآموزش یهاداده 2R ( و69/1)

ی آزمایشی هاداده در ضعیف یهمبستگ از نشان که دست آمدهب 37/0

نتیجه آنالیز شبکه عصبی نشان داد که درجه حرارت  .بود یآموزش و

طی  CPUEسطحی دریا و سپس تبخیر از عوامل موثر بر میزان 

 باد وزش و a کلروفیل و بارندگی فاکتورهای و باشددوره بررسی می

 (.11)شکل ندقرار داراهمیت بعدی  در

 
)کیلوگرم  CPUEو انحراف معیار  ساالنه میانگین تغییرات روند :9 شکل

 (1386-97های استان هرمزگان )در آب ماهیان سفره بر روز(
 

 
 )کیلوگرم بر روز( CPUEروند تغییر ات میانگین ساالنه : 10شکل

(، خطوط بار 97-1386) های استان هرمزگانن در آبسفره ماهیا

 خط قرمز و منقطع )روند تغییرات( )انحراف معیار(،
 

 58/29±99/48 میزانبه CPUE میانگین :بلوچستان و سیستان استان

 12آن در شکل دست آمد که تغییرههای مورد بررسی بطی سال

 CPUE همقدار  صفر و بیشین CPUE نشان داده شده است. کمینه 

های سیستان و در منطقه آب 1396در خرداد ماه  41/253برابر با 

ها حتی پس بلوچستان محاسبه گردید. با توجه به نرمال نبودن داده

 کارهب GAM ، مدلCPUE هایاز تبدیل با روش لگاریتمیک داده

گرفته شد که در آن تبخیر فقط هموارسازی شده و بقیه پارامترهای 

( استفاده شد که (k k=10 ر هموارسازی از اندیکسمحیطی عالوه ب

 (Deviance explained) تاثیر در تغییرات درصد 25آن مدل با  حاصل
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باشد که طی آن  درجه حرارت سطحی دریا ( می128/0)  2Rو 

(0922/0 =p-valueاز عوامل دارای ارتباط معنی ) دار باCPUE  را

یک از عوامل در هیچ ’k ،سنجی مدلصحت و با توجه آزمون نشان داد

دهد که بینی نشان میشکل نهایی و پیش دار نداشت.ارتباط معنی

CPUE  گراد درجه سانتی 28با افزایش درجه حرارت سطحی دریا تا

 یابدمیافزایش  CPUEکاهش یافته ولی از این درجه به بعد میزان  

   (.13)شکل 

 
)کیلوگرم  CPUE نسبت وزنی متغیرهای محیطی موثر بر :11 شکل

 (97-1386های استان هرمزگان )سفره ماهیان در آب بر روز(

 

 
 )کیلوگرم بر روز( CPUEروند تغییرات  میانگین ساالنه : 12 شکل

(. 97-1386)های استان سیستان و بلوچستان ماهیان در آب سفره

 خط قرمز و منقطع )روند تغییرات( خطوط بار )انحراف معیار(،

 
)کیلو گرم بر روز( سفره ماهیان با   CPUEمیزانبینی شپی: 13 شکل

گرفتن مقادیر درجه حرارت سطحی دریا، محدوده خاکستری  درنظر

مشاهده  هایداده موقعیت دهندهنشان ممتد خط و %95 اطمینان حدود

 شده در محدوده دامنه تغییرات درجه حرارت سطحی است.

 

 بحث
های گونه (CPUE) شتال تحقیق حاضر وضعیت صید در واحد در

سفره ماهیان در ترکیب صید )بر حسب کیلوگرم بر روز( به تفکیک 

های جنوبی کشور  با پارامترهای اصلی محیطی مورد بررسی استان

های خوزستان با سرعت باد در آب CPUEنالیز قرار گرفت. میزان آو 

، aهای بوشهر با میزان کلروفیل و درجه حرارت سطحی دریا، در آب

های سیستان و های هرمزگان با درجه حرارت هوا و در آبدر آب

در تحقیقات  دهند.می نشان داریرابطه معنی حرارت درجه با بلوچستان

 های سفره ماهیان، درجه حرارتی مناسب انجام شده در مورد گونه

 با. بوده است گرادسانتی درجه 28-29 این گروه از آبزیان برای آب

 درنتیجه و یابدمی کاهش نیز ماهی متابولیسم ت،درجه حرار کاهش

مدت درجه حرارت ممکن است  دارند. کاهش طوالنی تریکم فعالیت

 درجه حرارت کههنگامی .(12) روی این آبزیان تأثیر منفی بگذارد

 یابد. در این تحقیقمی کاهش آب در اکسیژن سطح یابد،می افزایش

گراد درجه سانتی 34ماهی درجه حرارت   نشان داده شده که سفره

 تریبیش فعالیت این آبزیان کهرا نیز تحمل کرده است. هنگامی

 تواندمی گرم آب بنابراین. کنندمی مصرف تریبیش اکسیژن دارند

تواند بر میزان کلروفیل می .شود منجر مشکالتی به مدت طوالنی در

شکل  حرارت به درجه چنینهمیر داشته باشد. اکسیژن آب دریا تاث
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مستقیم با تاثیر بر میزان شکل غیر شده به که گفتهمستقیم و چنان

عوامل ایجاد جریان در  اکسیژن آب بر این آبزیان موثر است. باد از

مناطق ساحلی و تاثیرگذار در غذارسانی برای این گروه از ماهیان 

نتایج تحقیق حاضر نیز به ارتباط سرعت باد با حضور (. 25) باشدمی

دهد. نتایج این تحقیق نشان داده تر سفره ماهی را نشان میبیش

های خوزستان و بوشهر اکسیژن آب تاثیر قابل است که در آب

های هرمزگان چنین در آبماهیان دارد و هم توجهی بر ذخایر سفره

 اند.رجه حرارت از عوامل موثر شناخته شدهو سیستان و بلوچستان د

بر  )تغییر اقلیم( هوا و آب شده، موضوع تأثیرات در مطالعه انجام

 با توجه به (.3) اشاره شده است آرام اقیانوس ماهیان ذخایر سفره

عنوان شکارچیان به هاویژه زیستی این آبزیان و نقش آن رفتارهای

 هایها بر گونهجمعیت آن ی هرم غذایی، هر گونه تغییر دردر باال

قدرت سازش با توانایی  (.26) خواهد بود ها نیز تاثیرگذاربه آن وابسته

هایی است که تر یکی از ویژگیجابجایی و حرکت به نواحی مطلوب

ها و جود زیستگاهجمله سفره ماهیان دارند، که در صورت وآبزیان از

این آبزیان در دوره  (.3) پذیر خواهد بودهای جایگزین امکانمکان

های مکان نیاز به مثال برای هستند. خاص هایزیستگاه وابسته به زندگی

پذیرتر آسیب بسیار و هوایی آب تغییرات برابر در و دارند تولیدمثل مناسب

تحقیق بر روی  شده در این اقلیمی مشاهده راثرات تغیی (.26) هستند

 خوریات، جملهمناطق ساحلی از در خصوصذخایر سفره ماهیان به

زیستی این  ها و مناطق رویشگاهی مانگرو  بر چرخهمصب رودخانه

 محیطی نظیر هر پارامتر تغییر گذاشت. آبزیان تاثیر جدی خواهد

و  دریا سطح از طرفی افزایش و درجه حرارت، بارندگی، اد،ب سرعت

تغییرات ازجمله  از این حاصل بینی نشدهچنین عواقب پیشهم

مسیل،  -خور مصب، نظیر های ساحلیزیستگاه منتهی به هایسیالب

های ورودی متاثر از نواحی و سایر سدی پشت هایکشندان مصب، -خور

آب، افزایش کدورت و  اهش اکسیژنشور نیز باعث کشیرین یا لبآب

ای ذخایر و کاهش تنوع گونه کاهش تبع آن کاهش منابع غذایی و به

ماهیان در  در کنار این عوامل صید ضمنی سفره شود.این آبزیان می

منفی  و افزایش عوامل علتها و ادوات صیادی نیز مزید برانواع تور

ماهیان در  سفره ضمنی . صید(27) ها خواهد شدنآ ذخایر تاثیرگذار بر

که مصرف انسانی در ایران داشته تر مناطق صیدگاهی بدون اینبیش

آبزی از  های ارزشمندشود و در نتیجه این گونهباشند دور ریخته می

همسایه و  کشورهای درکه شوند. درصورتیخارج می چرخه زیست

، امارات هند و پاکستانهند ) سغرب اقیانوشمال کشورهای حوضه

تازه و یا  صورتهو ب کامل طوربه ماهیان سفرهاز عربی، عمان(  متحده

شده  خشک صورتهبها آن پوست اغلبو  شودیم استفاده سود نمک

های نمونه فهرست در ماهیان سفره هایگونه از برخی .(18) شودیم صادر

 ویژگی شناسی،زیست متعدد دالیلباشند که بههدید میدر معرض ت

 بوده هاآن زیستگاه دادن دست از و حد از بیش برداشت زیستگاه،

رست که در فه هایگونه و درصد تعداد همکاران و Jabado (.28) است

 بر هک نموده اعالم (IUCN Red List) طبیعت از قرمز اتحادیه حفاظت

 هند اقیانوس غربشمال هایدریا حوضه در گونه 74تعداد  اساس این

خلیج فارس( در این فهرست قرار  و عمان خلیج عرب، دریای )منطقه

 (.2 )جدول(18)دارند 
 

های فهرست قرمز و در معرض تهدید تعداد و درصد گونه: 2 جدول

غرب اقیانوس هند با ذکر های شمالسفره ماهیان در حوضه دریا

 IUCN (18) بندیسطوح رده

 های مذکور سفره ماهیان در منطقهفهرست  گروه تعداد، درصد

 1(CE) شدت در معرض خطرهب (2/12%) 9

 2(EN) در معرض خطر (23%) 17

 3(VUپذیر )آسیب (6/17%) 13

 4(NT) دیدنزدیک به ته (9/18%) 14

 5(LC) ترین نگرانیکم (1/8%) 6

 6(DDکمبود داده ) (3/20%) 15

 7ارزیابی نشده 0

 هاتعداد گونه 74
1 CE (Critically Endangered), 2 EN (Endangered), 3 VU (Vulnerable), 
4 NT (Near Threatened), 5 LC (Least Concern), 6 DD (Data Deficient), 
7 Not Evaluated 

 

ماهیان  های سفرهبا توجه به موارد ذکر شده و حساسیت گونه

جامع  دانش که تشکیل یک پایگاه رسدنظر میبه تغییرات محیطی، به

غیر از صید، تغییرات اقلیمی را نیز دربر گیرد الزم و ماهیان که به

ماهیان نیز یکی از آبزیان مهم در چرخه غذایی  ضروری است. سفره

توجه به  لذا با (.2) ازگان مناطق نوزادگاهی هستندسو تعادل بوم

های ذخایر و حتی سایر گروه اقلیمی بر این عوامل اطمینان از تاثیرات

بایست های اقتصادی و با ارزش شیالتی(، میآبزیان )با تاکید بر گونه

برداری هموضوع تغییر اقلیم در رویکرد جدید مدیریت صید و بهر

چارچوب حفاظت و  یک چنینهم شود. گرفته نظر ایران در شیالت

های در معرض خطر و حفاظت از مدیریت کارآمد برای گونه

های ها بایستی در دستور مدیریت شیالتی استانهای آنزیستگاه

 جنوبی کشور قرار داده شود.

 
 تشکر و قدردانی

و همکاران  کارشناسان از که دانندمی خود مقاله وظیفه نویسندگان

های کشور و پژوهشکده علوم شیالتی موسسه تحقیقات در ستاد گرامی

سازمان شیالت  و چابهار، بوشهر، بندرعباس اهواز، کشور در جنوب تابعه

و  های خوزستان، بوشهر، هرمزگانایران و سازمان هواشناسی استان
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های و داده گذاشتن اطالعات اختیار جهت درسیستان و بلوچستان، به

جنوب  جامعه صیادی ها وتعاونی چنین از اعضاء محترممورد نیاز و هم

 نمایند. سپاسگزاری صمیمانه محلی اطالعات ارائه در همکاری برای کشور
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