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چکیده
خانواده پنائیده شاخص های مهمی از ذخایر میگو در سواحل خلیج فارس بهحساب می آیند که ذخایر الروی و تالش یالیادی
( )SPUEدر سالهای  ،1931-39همچنین حداکثر تولید پایدار ( ) MSYو شاخص حداکثر برداشت واقعی ( )MCYدر دوازده سال
گذشته در سواحل شمال غرب خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است .بر این اساس فراوانترین گونههای الروی پنائیده قابل شناسایی
شده میگوی خنجالری ( )Parapenaeopsis styliferaبالا  1081عالدد و کالم تالرین مدالدار از  Penaeusمیگالوی برالری سالر ( P.

 )semisulcatusبه تعداد  101عدد از کل نمونههای برداشت شده را شامل بوده که متوسط تراکم الروی در ده مترمربع در طول سال
 058عدد در واحد سطح مشاهده گردید ،از طرف دیگر با به دست آوردن میانگین شاخص تش ییادی بر حسب کیلوگرم بر ساعت
( ) 5/55و میانگین حداکثر برداشت واقعی با دستور کادیما در دوازده سال گذشته ( 1195/33تن در سال) و مدایسه آن با متوسالط
یید ( 1518/15تن در سال) در طول زمان ذکر شده علیرغم هماهنگی بین میانگینهای این دو شاخص ،بهدلیل عدم توزیع نرمال
هنوز کاهش خط یید با ضریب  8/05در طول دوازده سال گذشته مشاهده گردید (.)p>8/81

کلمات کلیدی :ذخایر ،میگو ،سواحل شمالغرب ،خلیج فارس

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه
خلیج فارس با داشتن آبزیان با ارزش از جمله خانواده
پنائیدهها که مهمترین ذخایر میگو در آن بهحساب میآید یکی
از منابع مهم دنیا است ،میزان ذخایر ساالنه آن به شدت در
نوسان بوده و تاکنون مطالعات محدودی در خصوص رابطه
میزان ذخیره و بازگشتپذیری ( )SRRآنها انجام شده است
(دلیری و همکاران8331 ،؛  Browderو .)8318 ،Moore
هم چنین میزان بازگشت پذیری ذخایر میگو تحت تاثیر تغییر
در وسعت منطقه نوزادگاهی است که این عامل نیز متأثر از
فعالیتهای انسانی است ( Pennو 8311 ،Caputi؛  Browderو
.)8318 ،Moore
بهرهبرداری از میگوی خلیجفارس از سال  8331شروع
شده که در آن زمان میگوی ببری سبز ( )P. semisulcatusاز
پنائیدهها مهمترین میگوی خلیج فارس بوده است (،Boerema
 .)8393همچنین صید میگو در سواحل عربستان ،کویت و قطر
بهترتیب از سالهای  8331 ،8331و  8331شروع شده است
( .)8319 ،Van zalinaبا افزایش درخواست در بازارهای داخلی
و خارجی و افزایش قیمت این محصول سبب توسعه ناوگان
صیادی و استفاده از روشهای صنعتی صید شد ،که در نهایت
باعث افزایش تالش صیادی گردید که بیشترین مقدار صید در
سواحل ایران طی سالهای  8333-33بهمیزان  3911تن ثبت
گردیده است (مرادی .)8331 ،افزایش صید ،سبب کاهش روز
افزون منابع و سپس کاهش تالش صیادی در منطفه گردید که
کشورهای حاشیه خلیج فارس جهت جلوگیری از این کاهش که
ضرر و زیان آن متوجه خود صیادها بود مقرراتی را در نظر
گرفتند ،بر این اساس مقرر گردید تا صید میگو تا حفظ حداقل
 11درصد بیوماس جمعیت تجدیدپذیر صورت گیرد .پیرو این
تصمیم قطر در سال  8331صید میگو را به کل ممنوع ،و ایران،
کویت ،عربستان و بحرین قوانین ممنوعیت توسعه شناورهای
صیادی و محدودیت استفاده از ابزارهای غیراستاندارد درخصوص
صید را اعمال کردند (مرادی و همکاران.)8338 ،
براساس فرضیه  Barnesو  Barnes( Hughesو ،Hughes
 )8313پراکنش جمعیت موجوداتی که بقاء آنها به پراکنده
بودنشان بسته است ،تکامل آنها با سپری کردن مراحل الروی
امکان پذیر خواهد بود لذا پراکنش الرو در سطح پالژیک تابعی
از طول مدت دوران الروی و جریانات غالب منطقه است
( .)8399 ،Hughesبدین دلیل پراکنش وسیع میگو و ذخایر آن
تحت تاثیر عوامل محیطی و ساحلی است که نقش این عوامل در
831

زیستشناسی و دینامیک جمعیت آنها بسیار مهم است ،از
طرف دیگر برداشت بیش از اندازه و عدم تناسب بین تالش
ماهیگیران و توان ذخیره سالیان متمادی جامعه شیالتی و
صیادی را از نظر اقتصادی و اجتمائی با چالش روبرو کرده است،
بنابراین بررسی همزمان تراکم الروهای میگو و ذخایر موجود با
اطالعات برداشت یک دوره مشخص از ذخایر ،در شناخت عوامل
تاثیرگذار در پراکنش و نقاط ضعف در عملکرد بازسازی ذخایر و
سپس در افزایش حداکثری میزان سهم صید ( )FMSYنقش
مهمی را خواهد داشت .برای نمونه برنامهریزی جهت برداشت از
ذخایر و مدیریت در بازسازی میگو در سواحل ونکوور کانادا ،کوچی
هند و سواحل استرالیا بدین روش مدیریت و موفقیتآمیز بوده
است ( Gentleو همکاران1183 ،؛  Jacksonو همکاران1118 ،؛
 Faridو همکاران8339 ،؛  Garciaو .)8318 ،Le Rest

مواد و روشها
این مطالعه در سالهای  8338-33در شمال و غرب
خلیج فارس (مناطق بوسیف ،خورموسی ،بحرکان ،امام حسن و
ریک) انجام شده است .نمونهبرداریها از تراکم الروی و بیوماس
براساس تالش صیادی بهصورت تصادفی از پنج ایستگاه در هر
یک از مناطق ذکر شده انجام میشد .عمق آب در اثر جذر و مد
حاکم بر منطقه متغیر بود که دامنه تغییر در ایستگاهها 3-89
متر بوده است ،مشخصات جغرافیایی مناطق نمونهبرداری بهترتیب
در شکل  8و جدول  8نشان داده شده است (فراهانی و مرادی،
.)8333

شکل  :1ایستگاههای نمونهبرداری روی نقشه جغرافیایی
خلیج فارس
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جدول  :1مشخصات جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری در خلیج فارس
ردیف

نام صیدگاههای نزدیک به محدوده نمونهبرداری

مشخصات جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری

در سواحل ایران

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

8

بوسیف

'13°,33

'31°,31

1

خورموسی

'13°,11

'33°,11

3

بحرکان

' 13° ,13

'33°,11

3

امام حسن

'13°,31

'11°,13

1

ریک

'11°,19

'11°,33

در اولین سال تحقیق برای اندازهگیری تراکم الروی در
ایستگاههای ذکر شده ،نمونهها بهوسیله  Push netبه عرض یک
متر ،شعاع  31سانتیمتر و با چشمه تور  331میکرون از نزدیک
کف تا سطح با کشش مورب جمعآوری شده است .گونههای
پنائیده شامل Metapenaeus affinis،Parapenaeopsis stylifera
و  )P. semisulcatus( Penaeusتوسط کلیدهای موجود ،شناسایی
و تراکم آنها توسط روش  Smithو  )8333( Richardsonبه
ازاء هر ده متر مربع در ماههای مختلف سال اندازهگیری و مورد
بررسی قرار گرفته است.
جهت اندازهگیری ( CPUEبیوماس در واحد تالش صیادی)
از کشتی کالس طبس شانک (ترالر دو بازو به طول  11متر،
عرض  3/1متر و قدرت  911اسب بخار) استفاده گردیده است،
تورهای تراول مورد استفاده از جنس پلیآمید ،دارای اندازه
چشمه  31میلیمتر در کیسه و  11میلیمتر در بدنه متصل به
طناب فوقانی بهطول  31متر بودند .عملیات نمونهبرداری بهروش
 Swept areaبا در نظر گرفتن ضرایب  X1=1/9در سه طبقه
عمقی :کمتر از  81متر 81 -11 ،متر و  11 -31متر در مناطق
صیدگاهی انجام گرفته است .زمان تورکشی یک ساعت و
سرعت کشتی در زمان مذکور  1/1 -3گره دریایی بود .برای
محاسبه میزان بیوماس بر حسب واحد تالش صیادی از فرمول:
 CPUE= CW/hاستفاده شده است که  CWبرابر وزن صید در
هر تورکشی برحسب کیلوگرم و  hبرابر مدت زمان تورکشی برحسب
ساعت میباشد ( .)8313 ،Gullandبعد از عملیات نمونهبرداری
میگوهای پنائیده جداسازی و توزین میگردید.
برای تشخیص عملکرد صیادها ،سازمانهای مرتبط و واکنش
جمعیت نسبت به محیط براساس آمار صید بهعنوان یک شاخص

که از سالنمای آماری شیالت ایران و منطقه استخراج شده
است (سازمان شیالت ایران ،)8331 ،تعیین حداکثر تولید پایدار
( )MSYو حداکثر برداشت واقعی ( )MCYدر دوازده سال گذشته
از الگوی کادیما ،بر پایه میزان مرگ و میر کل ( )Zو میزان
متوسط بیوماس ساالنه (‾ )Bاز فرمول ‾( MSY=1/1 Z.Bحداکثر
تولید پایدار) برای هر سال به تفکیک محاسبه و مقایسه شده
است ( .)8333 ،Troadesهمچنین برای محاسبه حداکثر برداشت
واقعی ( )MCYاز دستور MCY=3/1×MSY :استفاده گردید.
توضیح اینکه براساس مطالعات )1183( Abdul-Wahab؛
 Gentleو همکاران ()1183؛  Geramiو همکاران ( )1181و
 Faridو همکاران ( )8339مرگ و میر کل در این مطالعه
میانگین  3/99در نظر گرفته شده است.

نتایج
در این مطالعه از میان دهپایان مختلف الروهای پنائیده
جداسازی و مورد بررسی قرار گرفتند .مجموعاً  3113عدد الرو
میگوی پنائیده که بیشتر از ایستگاههای خور موسی و بوسیف
بودند شناسایی گردید .تراکم الروی در ماههای مختلف سال در
شکل  1نشان داده شده است ،همانطوریکه در شکل مشاهده
میگردد بیشترین تراکم مربوط به ماههای شهریور با  311عدد
(در ده مترمربع) و مهر با  391عدد (در ده مترمربع) و کمترین
تراکم در دی ماه با  31عدد (در ده متر مربع) بوده که میانگین
فراوانی آن در طول سال  111/33عدد در واحد سطح (ده متر
مربع) بهدست آمد.
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ماه های سال
شکل  :2تراکم الروهای پنائیده در ماههای مختلف سال

از کل الروهای پنائیده مشاهده شده  8119عدد را
( Parapenaeopsis styliferaمیگوی خنجری) 8183 ،عدد آن را
( Metapenaeus affinisمیگوی سفید سرتیز) و  818عدد آن را
از ( P. semisulcatus ،Penaeusمیگوی ببری سبز) شامل گردید.
بیوماس برحسب تالش صیادی به کیلوگرم در ساعت
( )CPUEبرای خانواده میگوی پنائیده در  3ایستگاه نمونهبرداری

(ایستگاههای شماره  3 ،3و  )1اندازهگیری و محاسبه گردیده
که مقدار و میانگین آن در ماههای مختلف سال در جدول 1
نشان داده شده است .همچنین میانگین  CPUEکل نیز در
مناطق ذکر شده بهمقدار  1/13کیلوگرم در ساعت مشاهده
گردید.

جدول  :2مقدار ( CPUEبیوماس برحسب تالش صیادی به کیلوگرم در ساعت) به تفکیک ایستگاههای نمونهبرداری در ماههای مختلف
ایستگاههای نمونهبرداری
ماههای سال
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
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ایستگاه شماره 3

ایستگاه شماره 4

ایستگاه شماره 5

CPUE

CPUE

CPUE

1/31
1/3
8/3
3/1
1/1
81
81/1
3/1
3/1
1/1
8/9
8/9

1/1
8/3
8/9
1/1
3
88/1
83/1
81/1
3/1
8/1
8/1
8/3

8
8/1
1/1
9/9
88
83/3
89
83
9/1
3/1
1/3
1/1

M ± S.E

1/11±1/139
8/19±1/811
8/13±1/331
1/13±1/919
3/91±1/311
81/19±8/133
83/11±8/818
81/11±8/833
3/13±1/381
1/31±1/389
8/33±1/131
8/33±1/131
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16
14
10
8
6
4

کیلوگرم در ساعت

12

2
0

ماه های سال
شکل  :3منحنی مقدار میانگین بیوماس خانواده پنائیده براساس تالش صیادی ( )CPUEدر کل منطقه و در ماههای مختلف سال

و در جدول  3به تفکیک نشان داده شده است.

حداکثر تولید پایدار ( )MSYو حداکثر برداشت واقعی
( )MCYبراساس الگوی کادیما در دوازده سال گذشته محاسبه

جدول  :3مقدار شاخص حداکثر تولید پایدار ( )MSYو حداکثر برداشت واقعی ( )MCYهمراه میانگین برآورد بیوماس و صید منطقهای در
دوازده سال گذشته
متوسط برآورد

مقدار صید منطقه

حداکثر تولید پایدار

حداکثر برداشت واقعی

شاخصها
سال

بیوماس منطقه (تن)

(( )Captureتن)

) (MSYبه تن

) (MCYبه تن

8333
8311
8318
8311
8313
8313
8311
8319
8313
8311
8313
8331

1111
111
181
8131
933
8113
133
8131
8833
1191
131
311

1911
8911
8881
1131
8911
8131
8133
8138
8333
8318
133
111

3991/11
8891/11
8811/31
3193/19
8131/31
1311/31
1133/13
1388/11
1993/83
3181/33
8313/11
8191/81

3819/93
339/93
331/11
1333/38
8139/31
8131/98
8319/19
8913/31
8331/39
3181/13
8313/11
319/33

همانطورکه در جدول  3مشاهده میگردد در دوازده سال
گذشته شش سال مقدار صید ( )Captureبیشتر و شش سال
کمتر از مقدار حداکثر برداشت واقعی ( )MCYصورت گرفته

است و در مجموع میانگین حداکثر برداشت واقعی ( )MCYدر
مدت زمان مذکور  8933/33محاسبه و میانگین صید در همان
زمان  8191/83مشاهده گردید.
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شکل  : 4منحنی میزان صید و حداکثر برداشت واقعی به تن در سالهای مورد بررسی و اختالف بین دو شاخص

و حداکثر برداشت واقعی ( )MCYدر سالهای مذکور ،طبق
منحنی که در شکل  1نشان داده میشود میزان صید با یک
روند نزولی رو به کاهش میباشد.

مقدار صید نسبت به حداکثر برداشت واقعی در سالهای
مورد بررسی طبق شکل  3بهصورت ناهمگن در شش سال باال و
شش سال پایین ،و همچنین با مقایسه شاخص صید ()Capture

3500.00
3000.00

شاخص صید

2000.00
1500.00

Linear
شاخص صید)(

مقدار به تن

شاخص حداکثر
برداشت واقعی

2500.00

1000.00

500.00
0.00
1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

1379

دوازده سال گذشته
شکل :5منحنی مقایسه شاخصهای صید با حداکثر برداشت واقعی و مشاهده منحنی خط میزان صید در سالهای مورد بررسی
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بحث
فراوانی الروهای پنائیده ( 3113عدد) در ایستگاههای
مورد بررسی ( 8و  )1نشاندهنده تخمریزی و حاکی از نوزادگاه
بودن این مناطق برای این میگوها میباشد که این موضوع مورد
تاکید نیز بوده و مشاهده گردید که تراکم الروی میگوی ببری
سبز ( )Penaeus semisulcatusبا  9/11درصد ،در حد پائینتری
نسبت میگوی خنجری ( )Parapenaeopsis styliferaو سفید
( )Metapenaeus affinisقرار دارد .همچنین در بررسی تراکم
الروهای پنائیده در ماههای مختلف سال که در شکل  1نیز
نشان داده شده است بین خرداد و آبان ماه تراکم آنها در سطح
باالیی نسبت به دیگر ماهها مشاهده میگردد ( 381-391عدد
در هر ده مترمربع).
در بررسی ذخیره ( )CPUEخانواده پنائیده (در ایستگاههای
 3 ،3و  )1برحسب تالش صیادی به ازاء کیلوگرم در ساعت،
بیشترین مقدار در مهر ماه ( 83کیلوگرم در ساعت) و کمترین در
فروردین ( 1/11کیلوگرم در ساعت) مشاهده گردید ،همانطورکه
در شکل  3نشان داده میشود تراکم ذخایر آنها از فروردین تا
اول آبان ماه رشدی صعودی داشته و از آبان به بعد از تراکم
ذخایر آنها کاسته میشود .بهطورکلی ذخایر آنها براساس
تالش صیادی بین ماههای تیر و آذر نسبت به دیگر ماهها ،قابل
توجه است و میانگین ذخایر این خانواده در طول سال بر حسب
تالش صیادی  1/13کیلوگرم در ساعت محاسبه گردید.
با مقایسه میزان آمار صید ( )Captureدر محدوده مورد
مطالعه با حداکثر برداشت واقعی ( )MCYدر دوازده سال گذشته
در جدول  3مشاهده میگردد که اختالف معنیدار بین شاخصهای
( MCYحداکثر برداشت واقعی) و صید ( )Captureدر سالهای
مورد بررسی وجود دارد (.)P>1/18
علیرغم هماهنگی و حتی پایین بودن شاخص میانگین
صید ( 8191/83تن) نسبت به میانگین حداکثر برداشت واقعی
( 8933/33تن) در طول دوازده سال گذشته ،ذخایر این خانواده
بهدلیل عدم توزیع نرمال بین دو شاخص مورد مطالعه (حداکثر
برداشت واقعی و صید) در سالهای ذکر شده ،روند رو به کاهش
بر حسب تالش صیادی با ضریب  1/13داشته ،که در شکل 1
نیز این کاهش با خط میزان صید قابل مشاهده است.

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پروژه پژوهشی "تعیین تراکم الروی

سال هشتم ،شماره  ،1بهار 1315
و ذخایر میگوهای آبهای سواحل شمالغرب خلیج فارس"
میباشد ،که جا دارد از پرسنل محترم پژوهش دانشگاه آزاد
اسالمی واحد آبادان که در انجام آن یاری نمودند ،نهایت تشکر
و قدردانی بهعمل آید.
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