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 1397 شهریورتاریخ پذیرش:            1397 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

 گونههای دریاییهای مناسب جهت استقرار قفستعیین مکان پروری وی آبزیشناسایی مناطق مناسب جهت توسعههدف پژوهش حاضر 

 محیطی و رویکرد توسعه قشم، با نگرشی بر مالحظات زیست رامون جزیرههای پیآب در محدوده (Epinephelus coiodes)هامور معمولی 

، های دریاییپروری در قفسمطالعه برای معرفی هامور معمولی جهت آبزی مورد منطقه شناختیبوم، تعیین شرایط در این راستاباشد. پروری میآبزی

اطالعات  کارگیری سامانهبه، عات هیدروبیولوژی، هیدروگرافی، ژئومورفولوژیهای دریایی از طریق مطالتعیین مناطق مناسب جهت استقرار قفس

تعیین اولویت و امتیازبندی مناطق منتخب و  های دریاییهای مناسب جهت استقرار قفسعنوان مدل کاربردی در تعیین مکانبه (GIS)ی یجغرافیا

ادامه یافت و  1396ماه لغایت دی 1395ماهه این پژوهش از مهرماه  16بررسی  انجام گرفت. دوره (SWOT)براساس مدل تحلیل مدیریتی 

های ویژگی رابطه بابراساس مجموعه مطالعات انجام شده در قشم بود.  های پیرامونی جزیرهاستان هرمزگان، آب منطقه موردمطالعه در محدوده

چنین محدوده که ناحیه ساحلی جنوبی جزیره قشم در بخش غربی و هم شدژئومورفولوژی ناحیه ساحلی و هیدروگرافی منطقه مورد مطالعه مشخص 

های قفس با توجه به استقرار سیستم رابطه باباشند که اقدامات انجام شده در امنیت محیطی می دارایهای مناسب و دریایی جزیره هنگام مکان

و روش PASTAKIA ل از ارزیابی منطقه از طریق مدل ارائه شده ریب اطمینان حاصضمیز بود. با توجه به باال بودن آمدیریت علمی، موفقیت

بوده که  50تا  25 این معیار و امتیاز در گروه متوسط توصیف اثر و معیار کمی .بودمعیارهای با امتیاز باال دارای ماتریس ترکیبی، این مناطق 

 باشد. نیازمند رعایت اصول مدیریتی می ،گیری و اقداملحاظ تصمیمبه
 

 قشم  جزیره، (GIS)ی یاطالعات جغرافیا سامانه، معمولی هامور، هاي دریاییقفس، یابیمكان لمات کلیدی:ک

 sourinejad@hormozgan.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

هایی و فرصت هاظرفیت الزامات، دربرگیرنده قفس در ماهی پرورش       

آبزیان پرورش باشد.ها ضامن موفقیت طرح میاست که مدیریت آن

ذخایر آبزیان و تأمین  امات در توسعهدر قفس یکی از مؤثرترین اقد

گسترش  رود کهشمار میپروتئین دریایی مصرفی جامعه انسانی به

محیطی آن را کامالً های دور از ساحل معایب زیستآب این فعالیت در

های دریایی آبزیان در قفسمرتفع نموده است. ترویج صنعت پرورش

صاد پایدار برای مردم تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و اقتمی

نشین جنوب خصوص مردمان ساحلنشین کشورمان ایران )بهساحل

حلی مناسب چنین حفظ ذخایر آبزیان داشته باشد و راهکشور( و هم

زایی و ایجاد امنیت در سواحل کشورمان اشتغال برای ایجاد درآمد،

 های علمی در زمینهتالش درحال حاضر (.1386خواهد بود )عوفی، 

تکثیر و پرورش ماهیان دریایی برسه محور متمرکز هستند )عوفی، 

های روش توسعه های فعلی،گونه(. بهبود اطمینان تولید برای1392

 های جدید و افزایش احتمال بازماندگی ماهیانگونه پرورش برای

گذشته سال 20 پروری در قفس درآبزی رهاسازی شده بعد از پرورش.

ه است و در حال حاضر در پاسخ به فشارهای جهانی سرعت رشد کردبه

افزون تقاضا برای کشورهای توسعه یافته و در حال  شدن و رشد روز

 اساسبر (.1393 )عوفی، باشدمی سریع تغییرات دستخوش توسعه

(، صید جهانی FAOکشاورزی ملل متحد ) بار و و سازمان خوار گزارش

توان کنونی مدیریت ذخایر، نمیهایحدی رسیده که با شیوهآبزیان به

تری را انتظار داشت و از سوی دیگر تقاضا برای ماهی و تولید بیش

 درطی دو دهه .(FAO ،2015) دیگر غذاهای دریایی رو به فزونی است

ترین ترین و با ثباتسریع %8اخیر، پرورش آبزیان با رشد ساالنه حدود 

 داشته است وری در جهانهای جاننرخ رشد را در تولید پروتئین

(FAO ،2015). ایران در بین تولیدکنندگان آبزیان پرورشی در  رتبه

 40لحاظ تنوع، از .(FAO ،2015) ، بیست و یکم بوده است2015سال 

خانواده  6شوند، اما تنها خانواده از ماهیان در قفس پرورش داده می

Salmonidae ،Sparidae ،Serranidae ،Carangidae ،Pangasiidae ،

Cichlidae، 90 % های سیستم .دهندخود اختصاص میکل تولید را به از

های روی خشکی با پروری در قفس و پِن در مقایسه با فعالیتآبزی

تری برای رو هستند که در انتخاب محل مجال کم این چالش رو به

اشتباه وجود دارد. در قفس و پن اگر محل خیلی در معرض موج و 

ان شدید باشد و تعویض آب کم باشد یا اگر کیفیت آب آن مناسب طوف

توان انجام داد. براساس مستندات و نباشد اقدامات چندانی نمی

پروری در های قابل آبزیترین گونههای انجام گرفته، مناسبپژوهش

عمان و های دریایهای جنوب کشورمان ایران )آبقفس برای آب

که  دنباش، هامور، صبیتی و سوکال میفارس(، صافی، شانکخلیج

ها به سیستم آنسنجی معرفیمطالعات تکثیر و پرورش و امکان

. در این میان هامور ماهیان می باشدانجام در حال های دریایی قفس

کشور بوده و دارای ارزش اقتصادی  های جنوبکه از ماهیان بومی آب

در قفس هستند.  مناسبی برای پرورش درخور توجه هستند گزینه

عنوان یکی از پرورش ماهی در قفس در طی دو دهه اخیر به

کشور مطرح بوده است و با توجه به پروریآبزی های توسعهظرفیت

امکانات زیربنایی طبیعی کشور و وجود برخیشرایط عمومی و اقلیمی

عنوان یکی از نقاط دست نخورده توسعه چنان بهساخت همو انسان

هامور ماهیان  های مختلفی ازگونه (.1393)بوریج،  مطرح است

ها از نظر اقتصادی و پرورشی، هامور آنترین که مهم اندشناسایی شده

و نام  Epinephelus coioidesنارنجی با نام علمی معمولی یا خال

های غالب پرورشی است که ازگونه Orange-spotted grouper انگلیسی

 رود و درشمار میهامور ماهیان به دهندهدر اکثر کشورهای پرورش

بازارپسندی  گونهاین شود.می یافت فارسخلیج دریایی هایصخره مناطق

ی هاهای جنوب کشورمان ایران دارد و از گونهبسیار خوبی در استان

این . گرددهای دریایی محسوب میمهم پرورشی در استخر و قفس

 پروری وآبزی جهت توسعهشناسایی مناطق مناسب درصدد پژوهش 

هامور  گونههای دریاییهای مناسب جهت استقرار قفستعیین مکان

های ( در محدوده آبEpinephelus coiodesمعمولی یا خال نارنجی )

محیطی و رویکرد قشم، با نگرشی بر مالحظات زیست پیرامون جزیره

شرایط  ، تعییندر این راستاباشد. پروری میتوسعه شیالتی آبزی

 منظوربهاکولوژیک منطقه موردمطالعه برای معرفی هامور معمولی، 

تعیین مناطق مناسب جهت استقرار ، های دریاییپروری در قفسآبزی

های دریایی از طریق مطالعات هیدروبیولوژی، هیدروگرافی، قفس

عنوان ( بهGIS) یاطالعات جغرافیای کارگیری سامانهبه، ژئومورفولوژی

های های مناسب جهت استقرار قفسربردی در تعیین مکانمدل کا

تعیین اولویت و امتیازبندی مناطق منتخب براساس مدل و  دریایی

با توجه  .باشدیم حاضر قیتحق اهداف از (SWOTتحلیل مدیریتی )

های دریایی، موضوع انتخاب ایستگاه پروری در قفسبه توسعه آبزی

های گونهمعیارهای استاندارد برایمناسب برای استقرار قفس براساس 

که تاکنون  باشدبرخوردار می ایویژهکشور از اهمیت بومی دریایی

هامور معمولی در  گونهتر بدان پرداخته شده است و برهمین اساسکم

های گرفته است. طرح شناسایی مکان نظر قرارحاضر مد پژوهش

 شرفته شناور بههای دریایی پیاستقرار قفس و مناسب جهت ایجاد

ترین خطر تخریب و از بین جدید با کم فناوریکارگیری منظور به

رفتن سازه در خوریات ماهشهر و خلیج بحرکان، با توجه به شرایط 

 پروری جنوب کشورآبزی پژوهشکدهمنطقه توسط  هیدرولوژیک

مورد  براساس مستندات و پیشینه مورد بررسی قرار گرفت.( 1383)
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های کارگیری مدلمندی و بهدلیل بهرهش ارائه شده بهبررسی، پژوه

 باشد.نوآوری مورد توجه میدارای نوین ارزیابی و تحقیق، 

 

 هامواد و روش

ماه بود و از  16 دوره بررسی این پژوهش: منطقه مورد مطالعه       

موردمطالعه در  ادامه یافت. منطقه 1396ماه لغایت دی 1395مهرماه 

باشد. با قشم می های پیرامونی جزیرهستان هرمزگان، آبا محدوده

سازمان  اساس مستندات ارائه شده ازسوی منطقهبرکه توجه به این

 شیالت ایران و مؤسسه سازمان زیست،محیط حفاظت قشم، سازمان آزاد

های آبقشم شامل کشور بخش شمالی جزیرهتحقیقات علوم شیالتی

المللی، تاالب بین حفاظت شده جواری با منطقهدلیل همخوران بهتنگه

چنین وجود منطقه توسعه صنایع و های حرا و همژئوسایت جنگل

شمالی جزیره قشم، فاقد شرایط  هایصنعتی و اسکله هایشهرک سایت

دلیل عدم شرایط زیست مناسب بوده و طبیعتاً مجوز مربوطه نیز به

 شد، لذا در این پژوهشمحیطی مناسب صادر نشده است و نخواهد 

جنوبی جزیره مورد تأکید قشم در بخش های پیرامون جزیرهآب

 گردد.باشد که در این تحقیق مطالعه میمی

 روش ماتريس سريع پاستاکیاارزيابي انتخاب مکان به       

(Pastakia Matrix Rapid Assessment) :ترین مراحل یکی از مهم

باشد که ها میتحلیل اطالعات و داده یابی، تجزیه ومطالعات مکان

 توسطهای ویژه استفاده نمود. مفهوم ماتریس سریع بایست از مدلمی

Pastakia (1998) روش ماتریس ترکیبی سریع  است. تعریف شده

براساس یک تعریف استاندارد از معیارهای مهم ارزیابی قرار دارد. 

معیارها قابل تنظیم است تا های نیمه کمی برای هرکدام از این ارزش

برای هر وضعیت یک امتیاز صحیح و مستقل اختصاص داده شود. در 

فاکتورهای خاص  محیطی وعناصر و فاکتورهای زیست به سریع ماتریس

اند. دست آمدههارزیابی نیاز داریم که از طریق یک فرایند پیمایش ب

ه فیزیکی/ هرکدام از این عناصر زیست محیطی در یکی از چهار دست

 زیستی/ ؛زیستهای فیزیکی و شیمیایی محیطشامل جنبه شیمیایی

فرهنگی شامل اجتماعی/؛ شناختیهای زیستشامل جنبه شناختیبوم

و نهایتاً  های فرهنگیهمراه جنبههای انسانی محیط زیست بهجنبه

اقتصادی تغییر در محیط زیست اعم از دائمی  عملیاتی عواملاقتصادی/

 مدیریتی گیریتصمیم جهت معیارها ارزیابی گیرند.رار میق و موقت

 باشد.می 1شرح جدول در این ماتریس به

با  :GIS سامانهها در سازي اطالعات و ترسیم نقشهآماده       

سیستم اطالعات  در اطالعات، پایه بررسی افزارهاینرم به گوناگونی توجه

جهت انجام این  ArcGIS 9.2افزار مکانی که در ایران وجود دارد، نرم

بررسی مورد استفاده قرار گرفت. هدف از اجرای 

های پایه و مستند نمودن وضعیت موجود این بخش تهیه نقشه

برای مدیریت و  افزارنرماین اکولوژیک و محیط زیست با استفاده از 

 ریزی مکانی است.برنامه
 

 Pastakia عيسر ماتريسر د گیري مديريتيارزيابي معیارها جهت تصمیم :1جدول 

 

کدبندی سبب  گسترده هایسیستم و (GIS) اطالعات مکانی سامانه       

ها روزرسانی نقشهچنین در بههم GISگردد. تسهیل پردازش داده می

باشد. ها موثر و کارآمد میشمارش و ردیابی تغییرات در انواع زیستگاه و

جغرافیایی هر  ات، مختصGPSU 4.10 و Excelافزارهای با استفاده از نرم

جهت ورود اطالعات به  UTMمنطقه وارد شده و تبدیل واحد به 

، ابتدا در ArcGISانجام شد. برای تهیه نقشه در محیط  GISسیستم 

 های های مورد نیاز اضافه گردید، سپس الیهالیه ArcMapمحیط 

بندی تعریف شده در سیستم طراحی و با دست آمده براساس رنگبه

که دو ناحیه مجزا جاییخروجی نواحی ترسیم شد و از آن TIFفرمت 

ها در دو ناحیه به لحاظ مشخص گردیده بود الزم شد تا پراکنش و الیه

 انجام مقایسه هماهنگ شوند.

مدل : روش تحلیل مديريت ترکیبيارزيابي شیالتي به       

  نقاط(، Strengthsنقاط قوت )[  SWOTاستراتژیک یا راهبردی ریزیبرنامه

، در ](Threats) تهدیدها (،Opportunities) هافرصت (،Weaknesses) ضعف

گیری و انتخاب یک راهکار و دستور در امور ای برای تصمیمواقع شیوه

گیری های تصمیمباشد و در مباحث علمی از سری مدلمختلف می

مدت و است که درجهت تعیین استراتژی و راهبرد بلندمدت یا کوتاه

د تصمیمات بزرگ و کلیدی در باب مسائل و موضوعات مختلف، ایجا

، به شکل نظام یافته SWOTطراحی شده است. روش تجزیه وتحلیل 

هریک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای شناسایی شده را 

سازد. این مدل از دو ژی متناسب را منعکس میتحلیل نموده و استرات

شکیل شده است. عوامل درونی ماتریس عوامل درونی و بیرونی ت

و عوامل بیرونی مربوط به  (S) و قوت (Wمربوط به نقاط ضعف )

باشد. در این یک منطقه یا سیستم می (T) ( و تهدیدهایOها )فرصت

این عوامل تعیین و توسط  ،روش از طریق فرآیند تحلیل متمرکز

 ینوز بیضر کی عامل هر بهمی شود. گذاری فرآیند پرسشنامه، ارزش

 که شودیم داده اختصاص( مهم اریبس) کی تا( تیاهمیب) صفر نیب

. برای تعیین بشود کی زین یرونیب عوامل و یدرون عوامل مجموع دیبا

 معیار تصمیم گیري معیار کمي توصیف اثر

 بدون نیاز به اقدامات مدیریتی )قابل اغماض( 0-25 کم

 نیازمند اقدامات مدیریتی 25-50 متوسط

 50-75 زیاد
ها رساندن آنو  های مخربجایگزین کردن فعالیت

 به حد متوسط جهت کاهش شدت اثرات

 قابل اجراغیر 75-100 خیلی زیاد
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گیری پیرامون عوامل با اهمیت باال یا وزن هر یک از عوامل و تصمیم

. امتیاز وضع شودمیپایین از نظرات کارشناسان و مدیران استفاده 

 که با توجه به وضع موجود منطقه و محیط بوده 5تا  1ن موجود بی

شده است. در ارزیابی  زیست و شرایط اکولوژیک حاکم برآن تعیین

تر و اگر جمع باشد، نقاط قوت بیش 5/2تر از اگر جمع نهایی بزرگ

چهار  تینها درتر است. باشد نقاط ضعف بیش 5/2تر از کوچکنهایی

کارانه( تعیین و تدافعی، رقابتی و محافظهنوع استراتژی )تهاجمی، 

و بهبود  گردد که در توسعهها بر روی محور مشخص میوضعیت آن

مورد مطالعه قرار  ،محیط زیست و شرایط منطقه شرایط مدیریت

 (.2)جدول  گیردمی

 

 

حاضر آوري جهت اجراي پروژهگیري و جمعمشخصات پارامترهاي قابل اندازه: 2جدول 

 رديف
 بنديروهگ

 هااطالعات و داده

و ها داده

 اطالعات

 کاربرد

 هااطالعات و داده

 منبع

 هااطالعات و داده
 توضیحات

 زیست شناسی 1

 ماهی گونه

 تغذیه
 زیستی گونه هایشناخت ویژگی

 سازمان شیالت ایران -

 کشورتحقیقات علوم شیالتی مؤسسه -

 مراکز آموزشی و دانشگاهی -

 دات آرشیویآوری مستنجمع
 تولیدمثل 2

3 

 محیط زیست

 دریایی -ساحلی

 زیستگاه

ها و ساختار شناخت ویژگی

 زیستگاهی منطقه

 کشورتحقیقات علوم شیالتی مؤسسه -

 مراکز آموزشی و دانشگاهی -

 سازمان حفاظت محیط زیست -

 شناسیپژوهشگاه ملی اقیانوس -

 آوری مستندات آرشیویجمع

 یدانیو بررسی اطالعات م
 بستر 4

 شیب ساحل 5

6 
جوامع زیستی 

 غالب

 گیاهی
زیستی جانوری  هایشناخت گروه

 غالب منطقه و گیاهی

 کشورتحقیقات علوم شیالتی مؤسسه -

 مراکز آموزشی و دانشگاهی -

 زیستسازمان حفاظت محیط -

 شناسیاقیانوس پژوهشگاه ملی -

 آوری مستندات آرشیویجمع

 جانوری 7 عات میدانیو بررسی اطال

8 
 اقلیم و آب و هوا

 بارندگی
 شناخت شرایط اقلیمی منطقه

 سازمان هواشناسی -

 شناسیاقیانوس پژوهشگاه ملی -
 آوری مستندات آرشیویجمع

 باد 9

10 

 جغرافیای انسانی

 اجتماعی

 جوامع انسانی، هایویژگی

 منطقه عوامل اجتماعی و اقتصادی

 کشورحقیقات علوم شیالتیت مؤسسه    -

 سازمان منطقه آزاد قشم -

 استانداری هرمزگان -

 مرکز ملی آمار کشور -

و  آوری مستندات آرشیویجمع

 اقتصادی 11 بررسی اطالعات میدانی

 نتایج
برای احداث مزرعه پرورش ماهی در  سواحل استان هرمزگان       

اتیلن با مقاومت پلی هایی از جنسقفس بسیار مناسب بوده و قفس

تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این متری می پنج در برابر امواج

مناطق  ل،فاصله از ساحو  از نظر کیفیت آب، عمق مناسب استان

، شرقی(غربی و شمالشمال+ شمالجزیره الرک ) ،ساحلی کوهستک

، دورابیجزیره هن ،جزیره فارو ،شرقی()جنوب جزیره قشم، جزیره هنگام

 بندر جواد، مقام و شجزیره کیحسینه، شیرویه،  گرزه،، بنادر چارک

 .باشندپرورش ماهی در قفس می برای االئمه مناسب

 

 جینتا: فیزيکوشیمیايي آب در خلیج فارس هايويژگي       

در ادامه ارائه  فارس جیخل آب ییایمیش کویزیف یهایژگیو یبررس

ب خلیج فارس را در فصول آوضعیت دمایی  4 تا 1گردد. اشکال می

 دهد.مختلف نشان می
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ران هاي منطقه ايهاي مختلف آبر اليهدالگوي توزيع میانگین دما :  1شکل 

 در فصل بهار در خلیج فارس
 

 
هاي منطقه ايران هاي مختلف آبر اليهدالگوي توزيع میانگین دما  : 2شکل 

 فارسدر فصل تابستان در خلیج 
 

 
هاي منطقه ايران هاي مختلف آبر اليهد: الگوي توزيع میانگین دما  3شکل 

 در فصل پايیز در خلیج فارس
 

 
هاي منطقه ايران هاي مختلف آبر اليهدالگوي توزيع میانگین دما  : 4شکل 

 در فصل زمستان در خلیج فارس

،  88/39ppt هآب در منطقه مورد مطالع متوسط شوری ساالنه       

 متوسط شوری در عمق،  67/39ppt متوسط شوری در سطح آب

1/40ppt  ،7/38  حداقل شوری در بهارppt   حداکثر شوری در و

 در محلول ژنیاکس امنه تغییراتدست آمد. دهب  1/40ppt تابستان

 تعیین شد.  گرم در لیترمیلی 1/8 تا 4 بین مطالعه مورد منطقه

و  گرم در لیترمیلی 5/5 تا 3 ات در پاییز بینترین دامنه تغییرکم

الیه  بود.متر  30 تا 10 مربوط به الیه عمقی ،ترین مقدار اکسیژنبیش

در  گرم در لیتر اختالف در پاییز ومیلی 4 اختالف بین سطح و عمق با

گرم در میلی 2 تا 1 در سایر فصول اختالف ناچیز از متر 50 عمق زیر

افزایش غلظت اکسیژن از ساحل دست آمد. هب لیتر بین سطح و عمق

غلظت مشاهده شد.  غربشرق به سمت شمالبه سمت دریا و از شمال

وجود  های سطحیزیاد نزدیک به حد اشباع در تمام طول سال در الیه

 داشت.

جنس بستر خلیج فارس در بخش شمالی در امتداد سواحل        

که بخش شمالی درحالی ایران نسبت به بخش جنوبی آن متمایز است.

تر گلی و ریز دانه است بخش جنوبی شنی و یا جنس بستر بیش

هایی از بستر دریا مخلوطی از ریز دانه و درشت دانه است. بخش

پوشیده از بسترهای مرجانی است که در حاشیه جزایر و یا برخی 

سواحل واقعند. در مجموع با مطالعات صورت گرفته، هرچه از غرب 

شویم درصد ریز دانه در رسوبات بستر نگه هرمز نزدیک میطرف تهب

رسد. براساس که در تنگه هرمز به حداکثر مینحویهیابد بافزایش می

 میکرون متر 63تر از های انجام شده درصد ذرات کوچکگیریاندازه

درصد کل رسوبات بستر  100در رسوبات در جنوب جزیره هرمز به 

محدوده اجرای طرح پرورش ماهیان دریایی . ساختار بستر در رسدمی

  د.باشمی  Mudدر قفس، از نوع

برای  :توصیف هیدرودينامیکي سواحل استان هرمزگان       

توان سواحل می هرمزگان استان سواحل درتبیین مشخصات امواج 

، (F تا A هایاستان را به سه بخش کلی سواحل غربی )موقعیت

و سواحل  ( Mتا G هایمیانی )موقعیتمحدوده تنگه هرمز یا سواحل 

 .تقسیم نمود( Q تا N هایشرقی )موقعیت

درصد از  79تا  65در محدوده تنگه هرمز یا سواحل میانی، بین        

باشد. راستای غالب موج در سمت غربی سال شرایط منطقه آرام می

درجه  270درجه و در بخش شرقی تنگه هرمز  5/247تنگه هرمز 

باشد. درصد از سال متغیر می 22تا  4کانس وقوع آن بین بوده و فر

درصد از  32تا  16متر بوده که بین  1تا  5/0ارتفاع غالب موج بین 

 .پیونددوقوع میسال به

های بندری های پروژهدست آمده از گزارشهاطالعات و آمار ب       

در ر بندر باسعیدو، بندر صلخ و بندر خمیر محاسبه شده است دکه 

جداول زیر ارائه شده است. محاسبات انجام شده در بندر باسعیدو 
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تا  3/1دهد که امواج با ارتفاع ساله نشان می 25برای دوره بازگشت 

ثانیه بوده که مربوط به جهات شمال و  9/5تا  1/4متر با پریود  5/2

ساله امواج  25شرق و غرب است. در بندر صلخ با دوره بازگشت شمال

ثانیه است. در  83/7تا  24/5متر با پریود  4تا  2رتفاع بین دارای ا

 5تا  4 دورهمتر با  3/1تا  7/0بندرخمیر نیز امواج دارای ارتفاع بین 

تا  3)جداول  باشنددرجه می 90و  60ثانیه بوده و مربوط به جهات

5.) 
 

 ساله 25مشخصات امواج در بندر صیادي صلخ با دوره بازگشت  :3جدول 

 جهت موج ارتفاع موج موج ثانیه پريود

5/83 2/38 120 

5/73 2/57 150 

5/24 2/05 180 

7/46 3/52 210 

7/83 4/03 240 
 

 ساله 25مشخصات امواج در بندر باسعیدو با دوره بازگشت  :4جدول 

 سال
پريود موج 

 ثانیه

پريود 

 موج ثانیه

ارتفاع 

 موج
 جهت موج

25 6/2 5/9 2/5 5/67 ENE 

25 5/6 5/3 2/2 45 NE 

25 4/9 4/7 1/7 5/22 NNE 

25 4/6 4/6 1/5 360 N 

25 4/3 4/1 1/3 5/337 NNW 

25 4/6 4/6 1/6 315 NW 

25 5/3 5 1/9 5/292 WNW 

25 5/6 5/3 2/1 270 W 
 

 مشخصات امواج در بندر خمیر :5جدول 

 جهت موج ارتفاع موج پريود موج ثانیه سال

1 4 0/9 60 

25 4/5 1/2 60 

100 4/7 1/3 60 

1 4/4 0/7 90 

25 4/8 1/5 90 

100 5 1/2 90 
 

مشخصات باد در  :وضعیت باد در سواحل استان هرمزگان       

ارائه شده است. در  ECMWF  سواحل استان هرمزگان براساس نتایج

غربی غربی، غرب و جنوبعمدتاً از جهات شمال داستان هرمزگان با

 315حل غربی استان جهت غالب وزش باد در ابتدای سوا. وزدمی

های میانی و تنگه هرمز تدریج با نزدیک شدن به بخشدرجه بوده و به

متر بر  5/7تا  5چرخد. سرعت غالب باد درجه می 5/247به سمت 

دهد. در این درصد از اوقات سال رخ می 24تا  16ثانیه بوده و بین 

عنوان متر بر ثانیه( به 5 تر ازمنطقه با درنظر گرفتن سرعت باد )کم

درصد از ایام سال شرایط هوای  78تا  65شرایط هوای آرام، بین 

 .باشدمنطقه آرام می

 94/66بندر صلخ( در – غربی جزیره قشمجنوب) G در موقعیت       

درصد  3/10باشد. در درصد از ایام سال شرایط هوای منطقه آرام می

وزد. حداکثر سرعت باد درجه می 5/247از سال، باد از راستای غالب 

افتد. درصد از سال اتفاق می 19/0متر بر ثانیه بوده که در  5/17تا  15

متر بر ثانیه  15تا  5/12درصد از سال، باد با سرعت  8/0چنین در هم

  .باشدمتر بر ثانیه می 6/19وزد و لیکن حداکثر سرعت باد حدود می

درصد از سال شرایط  79/69در بنادر سوزا و مسن( ) H در موقعیت

درجه بوده و  5/247باشد. جهت غالب وزش باد هوای منطقه آرام می

 5/17تا  15دهد. حداکثر سرعت باد درصد از سال رخ می 28/9در 

چنین افتد. همدرصد از سال اتفاق می 19/0 باشد که درمتر بر ثانیه می

وزد و تر بر ثانیه میم 15تا  5/12درصد از سال، باد با سرعت  8/0در 

  .باشدمتر بر ثانیه می 4/19لیکن حداکثر سرعت باد حدود 

درصد از سال شرایط هوای  27/73رمچاه( در ) I در موقعیت       

وزد و در درجه می 5/247باشد. باد از راستای غالب منطقه آرام می

متر بر ثانیه  19دهد. حداکثر سرعت باد درصد از سال رخ می 85/7

درصد از سال رخ  11/0متر بر ثانیه در  5/17تا  15بوده و بادهای 

 .دهدمی

 :شرح زیر استهنوع وزش باد ب 4های باد در منطقه شامل جریان

 باشد هم غربی میباد شمال: این باد که جهت وزش آن از شمال

در طول تابستان و هم در طول زمستان وجود دارد، سرعت باد شمال 

کیلومتر در ساعت نیز گزارش شده است. این باد  153 در تابستان تا

 .باشدهای شن در منطقه میعامل توفان

 همراه هشرقی است، بباد قوس: این باد که جهت وزش آن جنوب

 گیرد.باد معموالً جبهه سرد منطقه را فرا می

 گردد.نسیم دریائی: معموالً در طول سواحل ایجاد می 

 ی باد در دریای غرب که شامل هابادهای موسمی: جریان

غربی در غربی در طول تابستان و شمالهای مانسون جنوبجریان

 زمستان است.
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مجموعه بادهای ذکر شده رژیم بادهای جزیره قشم را تشکیل        

دهد. براساس اطالعات ایستگاه هواشناسی جزیره قشم، جهت باد می

طورکلی جهت هباشد. بتر متاثر از باد شمال میغالب در منطقه بیش

غربی و فصل وزش عمومی بادهای منطقه جزیره قشم اکثراً شمال

رین تترین درصد زمان وقوع سرعت و بیشها زمستان است که بیشآن

شوند، بادهای غربی ممکن است مدت وزش را در منطقه شامل می

تر نیز به ساعت یا بیش 24تر بوزند و در مدت روز یا بیش 5مدت هب

غربی معموالً از حوالی ظهر شروع رحله توفانی برسند. بادهای شمالم

و در بعد از ظهر سرعت آن افزایش یافته و در اوایل غروب از سرعت 

علت وزش بادهای موسمی در تابستان جهت باد هشود، بآن کاسته می

 شوند.شرقی متمایل میتر به سمت جنوبدر تابستان بیش

جزر و مد در : در سواحل استان هرمزگانوضعیت جزر و مد        

صورت مخلوطی هسواحل قشم و هنگام مانند دیگر نقاط خلیج فارس ب

 (Semidiurnal) و نیمه روزانه (Diurnal) از الگوی جزر و مدی روزانه

متر در  4/1است. دامنه نوسانات جزر و مدی در کل خلیج فارس از 

غرب خلیج فارس ترین شمالمتر در انتهائی  3های قطر تا بیش از آب

که دامنه بلند مد با وزش باد همراهی شود دامنه متغیر است. درصورتی

مد در سواحل جزیره قشم  نوسانات باالتر خواهد بود. دامنه جزر و

دلیل همتر برآورد شده است. ب 8/1متر و در جزیره هنگام حدود  94/2

جریان وابسته  عبور ماکزیمم انرژی جزر مدی از تنگه هرمز، سرعت

از یک متر در ثانیه برسد در  به آن ممکن است در تنگه هرمز به بیش

های بین جزایر و مناطق نظیر ممکن است که این رقم در آبراههحالی

 متر در ثانیه کاهش یابد.  4/0تا  3/0 به حدود
 

 حثب
های براساس مجموعه مطالعات انجام شده درخصوص ویژگی       

ناحیه ساحلی و هیدروگرافی منطقه مورد مطالعه که ژئومورفولوژی 

 ،اندهای قبلی ارائه و توضیح داده شدهها در بخشاین اطالعات و داده

گردد که مناطق مورد نظر شامل ناحیه ساحلی جنوبی مشخص می

چنین محدوده دریایی جزیره هنگام جزیره قشم در بخش غربی، و هم

باشند که اقدامات انجام شده می های مناسب و با امنیت محیطیمکان

های قفس با توجه به مدیریت علمی، درخصوص استقرار سیستم

های قبلی میز خواهد بود. نتیجه فوق الذکر با اطالعات گروهآموفقیت

از . خوانی داردو مهندسین مشاور درخصوص انتخاب مکان نیز هم

به جهت ای رغم قرار گرفتن در ناحیه ویژهطرفی این منطقه علی

های سطحی ورودی از دریای عمان از طریق ها و جریانتداخل آب

های عمقی خروجی از این منطقه به سمت دریای تنگه هرمز با جریان

ای که چنین وجود موانع طبیعی سدی ازجمله جزایر تنگهعمان، هم

به لحاظ محیط زیست دریایی و هیدرو گرافی دلیل اغتشاشات محلی 

دلیل فرد و امنیت ساحلی این منطقه بههمنحصر ب شوند. موقعیتمی

های در پناه بودن میان جزایر، خلیج کوچک ساحلی و ایجاد محیط

امن ساحلی موجب گردیده است که مناطق مناسب و مستعدی جهت 

 های پرورشی قفس محسوب شوند.استقرار سیستم

از  ریب اطمینان حاصلضتوان با توجه به باال بودن لذا می       

و روش ماتریس PASTAKIA ارزیابی منطقه از طریق مدل ارائه شده 

این معیار و امتیاز  ترکیبی، به این مناطق معیارهای با امتیاز باال را داد.

بوده که به لحاظ  25- 50در گروه متوسط توصیف اثر و معیار کمی

باشد. بدیهی گیری و اقدام نیازمند رعایت اصول مدیریتی میتصمیم

 های ساحلی و دریایی اصوالً که اجرای عملیات و استقرار سازه است

 . (6)جدول  باشنددارای چنین ویژگی می

های ایرانی چنین بررسی مناطق با ریسک باال در محدوده آبهم       

های خلیج فارس که متاثر از شرایط نامساعد و با ریسک باال آلودگی

ه مورد مطالعه در حاشیه کند که منطقباشد، مشخص میدریایی می

امنیت زیستگاهی قرار دارد که دلیل اصلی این موضوع برخورداری از 

ایزوله دریایی در خلیج دیرستان و جنوب قشم  -های جدا افتادهمحیط

های ثابت و باشد. از طرفی حضور جمعیتویژه در بخش غربی میهب

یطی دریایی تواند باال بودن شرایط زیست محدائمی از دلفین نیز می

فرد را هساحلی منحصر ب -عنوان پناهگاه امن دریاییهاین منطقه ب

تایید نماید که توضیحات مربوط به این زیستگاه انحصاری پستانداران 

مرتبط با شرایط مناسب زیستگاهی منطقه  ها کامالًدلفین -دریایی

 باشد.می
 

ي گیري مديريتارزيابي نهايي معیارها جهت تصمیم: 6جدول 

 هاي قفساستقرار سیستم

 معیار تصمیم گیری معیار کمی توصیف اثر

 نیازمند اقدامات مدیریتی 25-50 متوسط
 

محیطی منطقه  های امنیتها و شاخصترین ویژگیدر پایان مهم       

 صورت زیر ارائه نمود:هتوان بمورد مطالعه را می

باد و ب متاثر از وزش گلآسیمای مناسب حرکت جریان سطحی  -

 سرعت مناسب امواج سطحی

 دمای مناسب الیه سطحی و دمای هوا در باالی سطح اب -

 میزان مناسب شفافیت آب و عدم کدورت  -

جواری با مناطق بحرانی سواحل دلتایی و رسوبی و عدم هم -

  های دائمی و سیالبیعملکرد رسوبات رودخانه

 Rip current -عدم وجود جریان های ساحلی شکافی  -

بی در محدوده آمتر( و شرایط تبادل  5/1اسب )بیش از عمق من -

 دریایی مورد نظر
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دور از دسترسی و عدم ارتباط با  نواحی صنعتی و عوامل االینده  -

 کانونی و غیر کانونی

ای که در انتخاب محل استقرار قفس عوامل عدیدهجاییاز آن       

شرایط  ق آب،فاصله از ساحل، عم باشند که عبارتند ازتاثیرگذار می

ها، وضعیت ارتفاع موج، مسیر عبور و مرور کشتی منطقه، باد در

ها، سرعت و جهت توپوگرافی بستر، جنس بستر، گل آلودگی رودخانه

ترین ها که البته برای انتخاب مناسبهای دریایی و آلودگیجریان

اطالعات  سامانهتوان از های دریایی میهای توسعه قفسمحدوده

های مختلف در یک پوشانی نقشه کاربریی بهره برد و با همجغرافیای

منطقه، محدوده بدون معارض و مناسب را تعیین نمود. لذا با تهیه 

های توپوگرافی بستر، جریانات سطحی و زیرسطحی، مناطق نقشه

های های طبیعی، مناطق نظامی، کاربریحفاظت شده یا زیستگاه

ها و حریم اسکله ،هاریم رودخانهآبراه دریایی، ح ،گردشگری ،صیادی

های دریایی از نظر فاصله از ساحل، محدوده قابل توسعه برای قفس

عمق منطقه، تغییرات دما، وضعیت اکسیژن محلول، شدت امواج، 

توان به ها میپوشانی کلیه نقشهوضعیت جریانات دریایی و نهایتاً هم

 ترین منطقه مورد نظر دست یافت. مناسب

با توجه به موارد و مطالب ارائه شده در گزارش، بندی، در جمع       

منظور توسعه های پیشنهادی بهموقعیت و مختصات جغرافیایی سایت

شرح زیر اعالم هنگام به -های دریایی منطقه قشمپروری در قفسآبزی

های نقشه پوشش زمینی موقعیت سایتنیز  5که در شکل  گرددمی

 ده است.نشان داده شپیشنهادی 

 º55 -´45 º55 41´ و º26-´40 º26 37´ :کارگه -غربی: صلخ سایت

 º55 -´54 º55´و º26-´44 º26 37´ هنگام )دیرستان(: سایت مرکزی:

 º55 -´02 º56 58´ و º26-´44 º26 42´ :دراز شیب -مسن شرقی: سایت
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