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نمونهبرداری از ذخیره میگو موزی بهصورت ماهانه و بهمنظور بررسی توده زنده و پراکنش با استفاده از تور ترال کف از بهمن  1392تا بهمن
 1393از منطقه سیريك با موقعیت جغرافیايی  57o 01 N ،26o 25 Eتا درگهان در جزيره قشم با موقعیت  56o 12 N ،27o 02 Eانجام
گرديد .رابطه طول کاراپاس– وزن برای ترکیب دو جنس بهصورت  W= 0/0015 L2/7868تعیین گرديد .ورود جمعیت نوپا به ذخیره اصلی در
سراسر سال بوده و بیشترين مقدار ( )%63از تیر تا آبان میباشد .منحنی لگاريتمی احتمال صید بهصورت]((Pi=1/[1+exp)-0/56)Li –23/78

محاسبه گرديد .توده زنده میگو موزی با استفاده از روش مساحت جايروب شده برابر  1044/1تن برآورد گرديد و میزان مجاز برداشت برابر 835
تن محاسبه شد .بیشترين توده زنده میگوموزی برابر  507/6تن ( 48/6درصد) در اليه عمقی  10-5متر بوده و بیشترين تراکم مربوط به نواحی
غربی جزيره هرمز تعیین گرديد .زمان مناسب برای آزاد سازی صید در سايز ) 28(Clمیلیمتر برابر  1393/07/10تعیین گرديد .تغییر در مقادير
مرگ ومیر طبیعی میتواند در طول بهینه صید و درنهايت زمان شروع صید میگوموثر باشد .براساس روش تهیسازی ضريب قابلیت صید q ،برابر
 0/000371و میزان توده زنده میگو موزی در طول فصل صید برابر  1232تن محاسبه گرديد .اين اختالف در توده زنده برآورد شده ممکن است
بهعلت اضافه شدن بچه میگوهای جوان در خالل فصل صید در مهر تا آبان و يا در اثر افزايش رشد وزنی میگوها باشد.
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مقدمه
میگو سهم مهمی از صید آبزیان در خلیج فارس را بهخود
اختصاص داده است .بیشترین پراکنش میگو در خلیج فارس مربوط
به میگوی ببری است که تقریباً کم و بیش در سرتاسر سواحل شمالی
و غربی خلیج فارس گسترش دارد ( .)2008 ،Gillettپس از آن میگو
موزی ( )Penaeus merguiensis De Man, 1888مهمترین گونه
میباشد .این گونه در سواحل جنوبی آسیا از تنگه هرمز در خلیج
فارس تا سواحل هند و سریالنکا و آسیای جنوبشرقی از دریای چین،
فیلیپین تا خلیج کارپنتاریا ،استرالیا در سواحلی با بسترهای شنی– گِلی
گسترش دارد ( Carpenterو 1998 ،Niem؛  Fischerو ،Bianchi
 )1984میگو موزی در خلیج فارس بیشتر محدود به آبهای ساحلی
حدفاصل شمال جزیره قشم تا سیریک بوده و نقش مهمی در صید و
صیادی ساحل نشینان هرمزگان بر عهده دارد .این گونه به تنهایی
حدود  %60و بههمراه میگو ببری سبز و سفید هندی حدود  %65از
صید سالیانه میگو در استان هرمزگان را شامل میگردد (مومنی و
همکاران1392 ،؛ صفایی و کامرانی1377 ،؛ زرشناس و فیروزی،
 .)1371تخمریزی این گونه بیشتر در زمستان و اوایل بهار میباشد
(مومنی .)1392 ،پس از سپری کردن مراحل الروی که بهصورت
شناور در الیه سطحی آب دریا هستند ،به کمک جریانات دریایی وارد
خوریات میشوند .این خوریات واجد پوشش گیاهی حرا بوده و محیط
مساعدی را برای تغذیه و حفاظت بچه میگوها فراهم میکنند (مومنی
و همکاران .)1389 ،میگو موزی بین یک تا سه ماه در خوریات مانده
و سپس به دریا مهاجرت میکند ( .)2000 ،Sultanبنابراین بیشترین
ذخیره میگو موزی در مجاورت سواحل دارای رویشگاه حرا میباشد.
پراکنش میگو موزی بیشتر بین اعماق  5تا  35متر بوده و هرچه
میگوها بزرگتر باشند معموالً در اعماق بیشتر زیست میکنند .عمده
صید این گونه توسط تور ترال کف ( )Bottom trawlبوده اما بهوسیله
دامهای ساحلی مانند مشتا و یا تورهای محاصرهای نیز صید میگردد.
با توجه به اینکه این آبزیان کوتاه عمر هستند معموالً دارای یک
کوهورت اصلی در سال میباشند .اگر میگوها در زمان مناسب صید
نگردد چنین برآورد شده است که در سن  1/25سالگی حدود %90
ذخیره بهعلت شکار شدن در زنجیره غذایی از بین میروند (محاسبات
تولید بر احیاء منتشر نشده از مومنی) .مدیریت صید میگو در چند
دهه گذشته جهت بهرهبرداری مناسب بر ذخیره این گونه اعمال
گردیده است .از این رو مطالعات زیادی در خصوص چرخه زیستی،
پویاییشناسی جمعیت و همچنین تعیین میزان مجاز صید و زمان
مناسب برای صید توسط محققین مختلف بر این گونه در ایران (مومنی
و همکاران1392 ،؛ مومنی و همکاران1389 ،؛ صفایی و همکاران،
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1381؛ صفایی و کامرانی1377 ،؛ کامرانی و همکاران1373 ،؛
خورشیدیان1372 ،؛ زرشناس و فیروزی )1371 ،و سایر مناطق (Zhou
و همکاران 2007 ،در استرالیا؛  Loneraganو همکاران 2005 ،در
مالزی؛  Meagerو همکاران 2005 ،در استرالیا؛  Adnanو همکاران،
 2002در مالزی؛  1998 ،Yeبر گونه میگوی ببری سبز در کویت؛
( Staplesو  1986 ،Vanceدر استرالیا) انجام شده است .این تحقیق
در نظر دارد الگوی رکوروتمنت میگو موزی به زیستگاه در ماههای
مختلف را ارائه نموده و با توجه به ورود کوهورت نوپا ،ترکیب فراوانی
طولی میگو را تعیین نماید .همچنین در این پژوهش زمان مناسب
برای صید را محاسبه و میزان توده زنده میگو و پراکنش آن در
صیدگاه را مشخص نماید.

مواد و روشها
منطقه بررسي و روش صید :صیدگاه تجاری میگوی موزی
در استان هرمزگان شامل منطقه سیریک با موقعیت جغرافیایی
 57o 01 N ،26o 25 Eتا درگهان در جزیره قشم با موقعیت جغرافیایی
 56o 12 N ،27o 02 Eمیباشد (شکل .)1بخشی از دادههای مورد
استفاده در این تحقیق از عملیات تورکشی در این صیدگاه واقع در
ایستگاههای مختلف با استفاده از تور ترال کف و موتور لنج صیادی
در اعماق مختلف ( 2تا  20متر) بهصورت ماهانه از بهمن  1392تا
بهمن  1393انجام گردید .برای انجام این تورکشی از شناورهای محلی
مجهز به تورترال کف میگو (با اندازه چشمه  2سانتیمتر در کیسه تور)
و به روش مساحت جاروب شده ( )Swept areaاستفاده گردید .تعداد
کل ایستگاهها برای هر ماه  25مورد بوده که بهطور تصادفی انتخاب
شده بودند .اطالعات هر تورکشی شامل مدت زمان تورکشی ،موقعیت
جغرافیایی صید ( )GPSو میزان صید میگو موزی ثبت گردید .نمونههای
میگوهای به دام افتاده در هر ایستگاه پس تفکیک آن از سایرگونهها،
برای زیستسنجی به آزمایشگاه انتقال داده شد .در آزمایشگاه ،پس
از تفکیک جنسی ،اطالعات زیستسنجی مربوط به طول کل میگوها
) ،(T.Lطول کاراپاس ) (C.Lو وزن میگوها ثبت گردید.
رابطه طول-وزن :برای بررسی تغییرات میانگین طول کاراپاس
و وزن کل میگوها از این معادله توانی استفاده گردید (:)1993 ،Biswas
b
W  a.L

که در این رابطه  ،Wنمایانگر وزن (گرم)؛  aو  ،bپارامتر؛  ،Lطول
کاراپاس (میلیمتر) میباشد.
فراواني طولي :فراوانی طولی (طول کاراپاس) میگو موزی در
هر ماه نمونهبرداری بهصورت ترکیب دو جنس نر و ماده برای بررسی
پراکنش طولی میگو استفاده شد.
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در این معادلهها  ،Bکل توده زنده؛ ،iتعداد الیه های عمقی؛  ،jتعداد
تورکشی در هر الیه عمقی؛  ،Cw.jصید میگو بر حسب کیلوگرم در هر
توراندازی  ،ajمساحت منطقه تورکشی در هر تور اندازی (مایل مربع
دریایی)؛  ،Aiکل منطقه مورد بررسی در هر الیه عمقی که از جدول
 1استخراج شده است؛  ،X1ضریب به دام افتادگی(برابر ( )0/6صفایی
و کامرانی)1377 ،؛  ،X2ضریب باز شدگی دهانه تور (برابر  )0/27و
 ،Hطول طناب باالئی تور میباشد .مساحت الیههای عمقی مختلف
صیدگاه میگو به قرار جدول 1است (کامرانی و زرشناس:)1374 ،
شکل  :1صیدگاه میگو در هرمزگان و موقعیت ایستگاههای

جدول  :1مساحت الیههای عمقي مختلف در صیدگاه میگوموزی در

نمونهبرداری

خلیج فارس (مساحت بر حسب مایل مربع دریایي)

با استفاده از ضریب مرگ و میر کل میگو موزی برگرفته از
مومنی و همکاران ( ،)1392احتمال صید میگو موزی Lc0/50 ،Lc0/25
و  Lc0/75بهدست آمده محاسبه گردید ( .)1983 ،Paulyسپس با
برازش کردن این دادهها در معادله لجستیک و با استفاده از روش
حداقل مربعات ( ،)least squares methodاحتمال صید برای هر
کالس طولی محاسبه گردید (:)2007 ،King
) )𝐿𝑃𝑖 = 1⁄(1 + 𝑒 −𝑟(𝐿𝑖 −
در این معادله  Liطول متوسط هر کالس طولی L ،طول در  50درصد

احتمال صید و  rشیب منحنی است .از این معادله قسمتی از جمعیت
که در صید دیده نمیشود با  1- Piتعیین میگردد.
جمعیت نوپا :برای مشخص نمودن الگوی ورود جمعیت نوپا به
ذخیره اصلی میگو موزی ( )recruitment patternدر این منطقه از
دادههای طولی استفاده گردید .بر این اساس زمانی که بیشترین
حجم ذخیره در زیستگاه مشاهده میگردد بهعنوان شاخص انتخاب
گردیده و متوسط طول میگوها را در آن زمان بهعنوان طول رکروتمنت
درنظر گرفته و از آن برای رسم الگوی رکوروتمنت استفاده میگردد
( .)1967 ،Tumaبرای تعیین الگوی رکوروتمنت نسبتی از جمعیت
که برابر یا کمتر از طول شاخص باشند استفاده میگردد.
توده زنده :برای محاسبه توده زنده میگو از دو روش استفاده
شده است .روش اول با استفاده از مساحت جایروب شده ( Swept
 )areaاست که قبل از شروع فصل میباشد .اهمیت این روش در
تعیین حدود توده زنده و میزان قابل برداشت برای برنامهریزی جهت
ارزیابی امکانات الزم برای نگهداری و عملآوری محصول صید شده
میباشد .در این روش ابتدا توده زنده میگو در هر الیه عمقی با استفاده
از تور ترال کف محاسبه نموده و سپس کل توده زنده میگو از مجموع
این مقادیر در هر الیه عمقی طبق معادله زیر محاسبه گردید (Sparre
و :)1998 ،Venema

 2-5متر ()A1
75/09

 5-10متر ( 10-20 )A2متر( 2-20 )A3متر()A
104/02

336/25

157/14

برای ترسیم نقشه پراکنش میگو از نرمافزار  Arc GISویرایش 9
استفاده گردید .در این نرمافزار دادههای صید بر ساعت شناورهای
تحقیقاتی در شهریور استفاده شده است .در این زمان توده زنده
نزدیک به حداکثر میزان خود است .این نرمافزار از طریق درون یابی
( )Interpolateدادههای مکانی به ترسیم مناطقی که تراکم ذخیره در
آن بیشتر است میپردازد.
روش دوم برای تعیین توده زنده استفاده از روش تهیسازی
( )Depletion methodاست ( .)1975 ،Rickerدر این روش صید بر
تالش ( )CPUEمیگوهای موزی صید شده در طول فصل صید از
معادله  CPUE = C⁄fمحاسبه میگردد ( Sparreو .)1998 Venema
در این معادله  Cمیزان صید کل روزانه و  fتالش صیادیِ معادل تعداد
شناور فعال در همان روز است .با استفاده از دادههای صید بر تالش
میگوها در فصل صید میتوان توده زنده ذخیره را در طول فصل صید
Ct
= qN0 − qK t
با این معادله محاسبه نمود:
f
t

این فرمول معادله یک خط راست بوده که بهصورت  Y = a − bXبیان
میگردد .در این معادله  Ktمیزان صید از ابتدا تا زمان  q ،tضریب
قابلیت صید و  N0میزان توده زنده اولیه میباشد .در این رابطه ،شیب
خط برابر ضریب قابلیت صید ( )q = bمیباشد ( .)1975 ،Rickerمیزان
مجاز و قابل برداشت طبق بررسیهای انجام گرفته در سالهای قبل
حدود  %75از توده زنده سرپا تعیین گردید (کامرانی و زرشناس.)1374 ،
زمان مناسب صید :معادله قابل استفاده جهت تعیین زمان
بهینه صید میگو بهشرح ذیل میباشد ( Sparreو :)1998 ،Venema
)
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در این معادله ،∆T ،اختالف زمانی بین نمونهبرداری تا رسیدن میگوها
به طول بهینه (سال)؛  ،T2زمان رسیدن به طول بهینه؛  ،T1زمان
نمونهبرداری؛  Kو ∞ ،Lپارامترهای معادله رشد طولی وون برتالن فی
(که بهترتیب برابر  1/5 y-1و  50سانتیمتر)؛  ،Lsطول کاراپاس میگو
در زمان نمونهبرداری؛  ،Loptطول بهینه صید میگو در زمانی که ذخیره
در حداکثر ارزش زیستی قرار داشته و بین  26تا  32میلیمتر طول
کاراپاس میگو ماده میباشد (کامرانی و زرشناس1374 ،؛ کامرانی و
همکاران1373 ،؛ خورشیدیان.)1372 ،
شکل  :3الگوی جمعیت نوپا در ذخیره میگو موزی

نتایج
معادله طول– وزن برای ترکیب دو جنس بهصورت
 Y=0/0015X2/7868تعریف میگردد (شکل .)2ضریب همبستگی برابر
این رابطه که از حدود  1340قطعه میگو بهدست آمده برابر 0/91
میباشد که نشاندهنده همبستگی باال بین طول و وزن این گونه
است .الگوی ورود جمعیت نوپا میگو موزی به ذخیره اصلی نشان
دهنده ورود جمعیت نوپا در سرتاسر سال است (شکل )3اما بیشترین
ورود جمعیت نوپا با دنبال کردن فراوانیهای طولی از خرداد با میانگین
طولی ) 24(Clمیلیمتر آغاز شده و تا آذر به میانگین ) 29(Clمیلیمتر
ادامه مییابد (شکل .)4در طول این مطالعه ،بیشترین توده زنده میگو
در گشت تحقیقاتی شهریور و مهر دیده شد .طول کاراپاس میگوهای
موزی نوپا در این زمان حدود ) 27(Clمیلیمتر برای مادهها و )25(Cl
میلیمتر برای نرها اندازهگیری شدند .با توجه به اینکه در این تحقیق
طول میگو در زمان رکوروتمنت بررسی نگردیده است از نتایج بررسیهای
دیگر استفاده شد .در این مطالعات جنس ماده میگو موزی در )28(Cl
میلیمتر و نرها در ) 26(Clمیلیمتر به زیستگاه رکوروت میشوند .در
این تحقیق بیشترین میزان ورود جمعیت نوپا (حدود  )%63نیز
مربوط به تیر تا آبان میباشد (شکل.)3

شکل :2رابطه طول کاراپاس – وزن کل در میگو موزی (ترکیب دو جنس)

جدول  :2میزان توده زنده میگو موزی در اعماق مختلف بین
سیریک تا درگهان در شهریور ماه 1393
عمق

 2-5متر

5-10متر

10-20متر

 2-20متر

توده زنده (تن)

95/9

507/6

440/6

1044/1

درصد

%9/2

%48/6

%42/2

%100

بهصورت
صید
احتمال
لگاریتمی
منحنی
((( Pi =1/[1+ exp)-0/56)Li –23/78محاسبه گردید .از این معادله
 Piتعداد میگوی موزی صید شده بوده و میگوهای صید نشده بهصورت
 1-Piمحاسبه میگردد .با استفاده از احتمال صید گروههای طولی در
جمعیت میگو ،میانگین فراوانی طولی کوهورت در زیستگاه طبیعی
برابر ) 24(Clمیلیمتر و مد آن ) 19(Clمیلیمتر خواهد بود (شکل.)5
میزان توده زنده اولیه میگو موزی براساس روش مساحت جایروب
شده ( )swept areaدر الیه  5-2متر برابر  95/9تن ( 9/2درصد) ،در
الیه  10-5متر برابر  507/6تن ( 48/6درصد) و در الیه  20-10متر
برابر  440/6تن ( 42/2درصد) و در مجموع برابر  1044/1تن برآورد
گردید که با احتساب 25درصد بقاء بعد از فصل صید ،میزان مجاز
برداشت برابر  835تن خواهد بود (جدول .)2

شکل  :5توزیع فراواني طولي میگو در صید ترال (میانگین مد
 26 - 29میليمتر) و فراواني طولي کوهورت در زیستگاه
طبیعي (میانگین مد  19– 24میليمتر)
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شکل  :4فراواني میگو موزی در زیستگاه اصلي بین سیریک تا جزیره قشم

شکل  :6توزیع صید بر ساعت میگو موزی در گشتهای
تحقیقاتي قبل از زمان صید

شکل  :7تغییرات  CPUEمیگو موزی در طول فصل صید و توده
زنده تخمیني با استفاده از روش تهيسازی

بحث
در طی این بررسی ،بیشترین توده زنده میگو در گشت
تحقیقاتی شهریور و مهرماه دیده شد .طول کاراپاس میگوهای موزی
نوپا در این زمان حدود ) 27(Clمیلیمتر برای مادهها و ) 25(Clمیلیمتر
برای نرها اندازهگیری شدند .از آنجاییکه در این تحقیق طول یا سن

رکوروتمنت بررسی نگردیده است از نتایج  )1967( Tumaدر ترسیم
الگوی رکروتمنت میگو موزی استفاده شده است .براساس این مطالعات
جنس ماده موزی در خلیج کارپنتاریا استرالیا ،در ) 28 (Clمیلیمتر
و نرها در ) 26(Clمیلیمتر به زیستگاه رکوروت میشوند .رکوروتمنت
میگو موزی در آبهای هند نیز در  113/8-121میلیمتر (طول کل)
(حدود ) 28(Clمیلیمتر) اتفاق میافتد ( Maneو .)2011 ،Deshmukh
مقدار توده زنده برای میگو موزی برابر  1044/1تن و میزان مجاز قابل
برداشت برابر  835تن محاسبه گردید .از طرفی با استفاده از روش
تهیسازی میزان توده زنده برابر  1232تن برآورد گردید که نشان از
اختالف  188تنی دارد .با توجه به اینکه تور ترال انتخابپذیری پایینی
دارد اما برای آبزیانی با سایز کوچک مثل میگو این موضوع میتواند
اهمیت داشته باشد .از دیگر دالیل اختالف در میزان توده زنده توسط
این دو روش میتواند به اضافه شدن بچه میگوهای جوان در خالل
فصل صید در مهر تا آبان و یا در اثر افزایش رشد اشاره نمود.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که احتمال صید میگوهای موزی
با طولهای کمتر از  30میلیمتر طول کاراپاس کاهش مییابد .بنابراین
تعیین توده زنده مخصوصاً در کالسهای طولی کوچکتر از این طول
با خطایی همراه است .از طرفی در روش تهیساز میبایست درصد
بزرگی از جمعیت در زمانی کوتاه صید گردد در غیر اینصورت تخمین
پارامترهای مدل با خطای باالیی صورت خواهد پذیرفت (،Ricker
 .)1975در این تحقیق بهعلت زمان کوتاه فصل صید میگو ،دادههای
مورد استفاده در روش تهیسازی در مدتی حدود  6هفته صورت
پذیرفت که دامنه کوتاهی از سال را پوشش میدهد .شکل  7نشان
می دهد که با رسیدن به انتهای فصل صید ،میزان صید بر روز
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مومنی و همکاران

توده زنده و پراکنش میگو موزی ( )Penaeus merguiensis De Man, 1888در خلیجفارس

شناورهای صیادی کاهش یافته و میتوان صید را خاتمه داد .در سالهای
اخیر با کارآمدتر شدن ابزارهای صید و تاثیر آن بر افزایش تالش
صیادی ،تعداد روزهای صیادی با کاهش روبرو بوده است .در بررسیهای
صورت گرفته در بوشهر طول مدت صید میگو در سال  1366هشت
ماه بوده و در سالهای 1367تا  1369حدود  100روز ،از سال 1370
تا  64 ،72روز ،از  73تا  82حدود  38روز و پس از این مدت حدود
 40روز بوده است (مرادی و همکاران Punt .)1388 ،و همکاران
( )2013پیشنهاد میدهند که استفاده از مدلهای ساختارهای سنی
( )age structure modelsبرای تغییرات توده زنده و مرگ و میر این
نوع آبزیان و اضافه کردن تالش صیادی برای شبیهسازی ذخیره آبزیان
کوتاه عمر میتواند در مدیریت صید کار آمد باشد.
از آنجاییکه بیشترین میزان صید میگو در مهر و آبان میباشد،
حدود  20تا  25درصد از کل ذخیره نسبت به زمان شروع صید باقی
گذاشته شده تا برای تخمریزی و احیاء نسل سال بعد باقی بماند
(کامرانی و زرشناس .)1374 ،در این تحقیق میزان مجاز برداشت برابر
 %75توده زنده تعیین گردید25 .درصد باقی مانده برای تخمریزی و
احیاء نسل سال آینده میباشد .این رویه از سالیان گذشته در مدیریت
صید میگو در خلیجفارس رایج بوده است .کامرانی و زرشناس ()1374
در بررسی ذخایر میگو در هرمزگان مقدار مجاز صید را بین  75تا 85
درصد توده زنده تخمین زدهاند .اما برخی از محققین معتقدند در
آبزیانی مانند میگو حجم رکوروت شده ارتباطی با میزان تخمریزی
شده و یا حجم مولدین بقاء یافته از نسل قبل نداشته و بیشتر متاثر
از تغییرات زیست محیطی است (.)1985 ،Garcia
در سن یا سایز آزادسازی فصل صید میگوها از بیشترین توده
زنده برخوردار میباشند .اختالف ناشی زمان آزادسازی صید در سالهای
مختلف میتواند به پارامترهای جمعیتی مختلف مانند رشد و مرگ و
میر و حتی رکوروتمنت ذخیره مربوط باشد ( .)1998 ،Yeتحقیقی در
استرالیا مشخص نمود که بهترین اندازه میگو موزی ماده برای صید
 30/6تا ) 32/6 (Clمیلیمتر میباشد .در این طول برآیند رشد نسبت
به مرگ میر طبیعی مثبت میباشد ( Lucasو همکاران .)1979 ،تغییر
در مقادیر مرگ و میر طبیعی میتواند در تعیین طول (یا سن) مناسب
صید و در نهایت زمان شروع صید میگوهای پنائید تاثیرگذار باشد
( .)1998 ،Yeبا استفاده از مدل تولید بر احیاء ()Yield per recruit
مشخص گردید که تاخیر یک ماهه در آغاز صید از ذخیره میگو ببری
کویت باعث میشود حدود 15درصد ارزش زیستی ذخیره از بین برود
(.)1998 ،Ye
در پژوهشی مشخص گردید که با توجه به رشد میگوهای موزی،
زمان مناسب برای آزادسازی صید بین  10تا  15مهر ماه بوده و
بهترین زمان برداشت میگو موزی در سن حدود  8ماهگی ،با طول
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کاراپاس  32/5میلیمتر برای میگوهای ماده و  26/2میلیمتر برای
نرها بیان شده است .توده زنده میگوی موزی در این پژوهش برابر
 1200تن بوده که حدود  700تن آن صید شده است در این سال
بیشترین صید میگو موزی مربوط به منطقه دارسرخ ( 5635 ONو
 )2705 OEبوده است (خورشیدیان.)1372 ،
در بررسی ذخایر میگو موزی ،براساس زیستسنجی میگوهای
صید شده در گشتهای تحقیقاتی و تجزیه و تحلیل پارامترهای رشد
و مرگ و میر ،سایز اقتصادی میگو موزی برابر  26/2میلیمتر طول
کاراپاس و زمان صید از  73/6/26لغایت  73/8/24اعالم گردید .در
فصل صید سال 1373میزان  1102تن میگو موزی 392 ،تن میگو
سفید سرتیز و  20تن میگو ببری سبز توسط  184فروند شناور
صیادی لنج صید گردید (کامرانی و همکاران .)1373 ،در بررسی
ذخایر میگو در هرمزگان ،سایز بیولوژیکی مناسب برداشت میگو موزی
را  27میلیمتر و سایز اقتصادی برداشت را  28میلیمتر طول کاراپاس
میگو موزی ماده گزارش شده و میزان توده زنده را برابر  1234تن
محاسبه گردیده است که از این مقدار  1050تن برای صید مجاز اعالم
گردید (کامرانی و زرشناس .)1374 ،در بررسی که در سالهای  89و
 90بر ذخایر میگو موزی در بندرعباس انجام گرفت زمان مناسب برای
آزادسازی صید بهترتیب در  6مهر و  7مهر ماه و مدت زمان صید در
این سالها بهترتیب برابر  39و  45روز بوده است .میزان توده زنده
میگو برای سالهای  89و  90بهترتیب برابر 790و  1100تن و میزان
صید به ترتیب برابر  578و  911تن بوده است (مومنی و همکاران،
 .)1392در تحقیقی دیگری که در خوزستان انجام گردید ،میزان توده
زنده میگو سفید سرتیز به  410تن و در آبان ماه بهدست آمد .زمان
صید میگو نیز از  15آبان تا  15دی ماه اعالم گردید (انصاری و
همکاران .)1384 ،بررسی ذخایر میگو در بوشهر در سال  1383تا
 1385نشان داد که بهترین زمان آزادسازی صید در این سه سال برابر
 11 ،22و  20مرداد ماه و خاتمه صید  27 ،25و  28شهریور ماه
میباشد .در این سالها میزان توده زنده میگو ببری سبز برابر ،661
 696و  760تن برآورد گردید .عمالً میزان میگو ببری سبز صید شده
در این سالها برابر  1467 ،1759و  1337تن بوده است
(خورشیدیان.)1386 ،
در تحقیقی که بر ذخایر میگو سفید سرتیز ( Metapenaeus
 )affinisدر هرمزگان انجام گرفت ،بیشترین پراکنش در الیه عمقی
 10تا  20متر و میزان توده زنده این گونه را با استفاده از روش
مساحت جاروب شده برابر  822تن محاسبه گردید (گرامی و
همکاران .)1392 ،در بررسی ذخایر میگو در صیدگاههای بندرعباس
در سال  1371با استفاده از روش مساحت جایروب شده ،توده زنده
میگو موزی تن  1100و زمان آزاد سازی صید  11مهر ماه
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تخمین زده شده بود .میزان صید این گونه در فصل صید حدود 1150
تن بوده بوده که برابر  71/5درصد از کل صید را شامل شده است
(زرشناس و فیروزی .)1371 ،بررسی آمارهای ساالنه شیالت هرمزگان
نشان میدهد که بیشترین تراکم میگو در دهه  1370مربوط به
صیدگاههای مناطق شرقی جزیره هرمز بوده است .در حالیکه در
سالهای بعد میزان صید در سواحل غربی جزیره هرمز حد فاصل
هرمز تا قشم بیشتر از مناطق شرقی بوده است .نتایج پژوهش حاضر
نیز نشان میدهد که میزان صید میگو بیشتر مربوط به آبهای بین
هرمز تا شمال جزیره قشم میباشد .علت این امر میتواند بهرهبرداریهای
نامناسب سواحل و یا صید غیرمجاز باشد که بر بقاء بچه میگوها در
خوریات اثر گذاشته و موجب کاهش ذخیره در قسمتهای یاد شده
باشد (مومنی.)1389 ،
میگوها جزو آبزیان کوتاه عمر با استراتژی جمعیتی  rهستند.
توده زنده این آبزیان هر ساله دارای نوسانات زیادی بوده که متاثر از
تغییرات زیست محیطی و منطقهای میباشد .از این جهت برداشت
این آبزیان هرساله میبایست متناسب با میزان توده زنده انجام گردد.
بنابراین هر ساله برای کنترل صید نیاز است بررسیهایی علمی بر
ذخایر این آبزیان انجام پذیرد .در این تحقیق مشخص گردید که تراکم
میگو در سالهای اخیر بیشتر متمایل به مناطق غربی صیدگاه بوده
در حالیکه در گذشته مناطق شرقی صیدگاه بین کالهی تا جزیره
هرمز بیشترین تراکم صید را داشته است .این موضوع از نظر
مخاطرات زیست محیطی و واکنش ذخیره در کوچ از مناطق نامناسب
حائز اهمیت است .از طرفی دیگر آمارهای سالیان گذشته نسبت به
بررسی حاضر نشان از کاهش توده زنده میگو میدهد .این عوامل نشان
میدهد نه تنها مدیریت صید بلکه مدیریت جامع زیستگاه دریایی
میبایست مد نظر قرار گیرد .تعیین زمان بهینه برداشت میگو میتواند
ایستایی ذخیره را درمقابل فشارهای صیادی باال تقویت نموده و
برداشتی بهینه را فراهم نماید .تاخیر یا تعجیل در زمان آزادسازی
فصل صید میگو باعث میگردد که از پتانسیل ذخیره جهت برداشت
بهخوبی استفاده نگردد و احیاء ذخیره با مخاطراتی همراه باشد .برخی
از نتایج این تحقیق مانند ضریب قابلیت صید میتواند بهعنوان پارامتر
ورودی در مدلهای ساختار جمعیت برای محاسبه میزان برداشت و
کنترل صید موثر باشد.

تشکر و قدردانی
از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بهخاطر
همکاری در اجرای این بررسی تشکر و قدردانی میگردد .از اداره کل
شیالت استان هرمزگان که بهخاطر تامین شناورهای صیادی با این
پژوهش همکاری ارزندهای داشتهاند قدردانی میگردد .از ملوانان و

سال نهم ،شماره  ،2تابستان 1396

ناخدای شناورهای صیادی حامد ،امین ،قاسمی و ملکمحمد که با
نهایت اخالص همکاری الزم را در گشتهای نمونهبرداری داشته و
گهگاه همراه با شرایط سخت دریاروی بوده صمیمانه تشکر میگردد.
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