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چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی مناطق مناسب جهت توسعهی آبزیپروری و تعیین مکانهای مناسب جهت استقرار قفسهای دریاییگونه
هامور معمولی ( )Epinephelus coiodesدر محدوده آبهای پیرامون جزیره قشم ،با نگرشی بر مالحظات زیست محیطی و رویکرد توسعه
آبزیپروری میباشد .در این راستا ،تعیین شرایط بومشناختی منطقه مورد مطالعه برای معرفی هامور معمولی جهت آبزیپروری در قفسهای دریایی،
تعیین مناطق مناسب جهت استقرار قفسهای دریایی از طریق مطالعات هیدروبیولوژی ،هیدروگرافی ،ژئومورفولوژی ،بهکارگیری سامانه اطالعات
جغرافیایی ( )GISبهعنوان مدل کاربردی در تعیین مکانهای مناسب جهت استقرار قفسهای دریایی و تعیین اولویت و امتیازبندی مناطق منتخب
براساس مدل تحلیل مدیریتی ( )SWOTانجام گرفت .دوره بررسی  16ماهه این پژوهش از مهرماه  1395لغایت دیماه  1396ادامه یافت و
منطقه موردمطالعه در محدوده استان هرمزگان ،آبهای پیرامونی جزیره قشم بود .براساس مجموعه مطالعات انجام شده در رابطه با ویژگیهای
ژئومورفولوژی ناحیه ساحلی و هیدروگرافی منطقه مورد مطالعه مشخص شد که ناحیه ساحلی جنوبی جزیره قشم در بخش غربی و همچنین محدوده
دریایی جزیره هنگام مکانهای مناسب و دارای امنیت محیطی میباشند که اقدامات انجام شده در رابطه با استقرار سیستمهای قفس با توجه به
مدیریت علمی ،موفقیتآمیز بود .با توجه به باال بودن ضریب اطمینان حاصل از ارزیابی منطقه از طریق مدل ارائه شده  PASTAKIAو روش
ماتریس ترکیبی ،این مناطق دارای معیارهای با امتیاز باال بود .این معیار و امتیاز در گروه متوسط توصیف اثر و معیار کمی  25تا  50بوده که
بهلحاظ تصمیمگیری و اقدام ،نیازمند رعایت اصول مدیریتی میباشد.
کلمات کلیدی :مكانیابی ،قفسهاي دریایی ،هامور معمولی ،سامانه اطالعات جغرافیایی ( ،)GISجزیره قشم
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مکانیابی استقرار قفسهای دریایی برای ماهی هامور معمولی در آبهای پیرامونی جنوب....

مقدمه
پرورش ماهی در قفس دربرگیرنده الزامات ،ظرفیتها و فرصتهایی
است که مدیریت آنها ضامن موفقیت طرح میباشد .پرورشآبزیان
در قفس یکی از مؤثرترین اقدامات در توسعه ذخایر آبزیان و تأمین
پروتئین دریایی مصرفی جامعه انسانی بهشمار میرود که گسترش
این فعالیت در آبهای دور از ساحل معایب زیستمحیطی آن را کامالً
مرتفع نموده است .ترویج صنعت پرورشآبزیان در قفسهای دریایی
میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و اقتصاد پایدار برای مردم
ساحلنشین کشورمان ایران (بهخصوص مردمان ساحلنشین جنوب
کشور) و همچنین حفظ ذخایر آبزیان داشته باشد و راهحلی مناسب
برای ایجاد درآمد ،اشتغالزایی و ایجاد امنیت در سواحل کشورمان
خواهد بود (عوفی .)1386 ،درحال حاضر تالشهای علمی در زمینه
تکثیر و پرورش ماهیان دریایی برسه محور متمرکز هستند (عوفی،
 .)1392بهبود اطمینان تولید برایگونههای فعلی ،توسعه روشهای
پرورش برای گونههای جدید و افزایش احتمال بازماندگی ماهیان
رهاسازی شده بعد از پرورش .آبزیپروری در قفس در  20سالگذشته
بهسرعت رشد کرده است و در حال حاضر در پاسخ به فشارهای جهانی
شدن و رشد روز افزون تقاضا برای کشورهای توسعه یافته و در حال
توسعه دستخوش تغییرات سریع میباشد (عوفی .)1393 ،براساس
گزارش سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد ( ،)FAOصید جهانی
آبزیان بهحدی رسیده که با شیوههایکنونی مدیریت ذخایر ،نمیتوان
تولید بیشتری را انتظار داشت و از سوی دیگر تقاضا برای ماهی و
دیگر غذاهای دریایی رو به فزونی است ( .)2015 ،FAOدرطی دو دهه
اخیر ،پرورش آبزیان با رشد ساالنه حدود  %8سریعترین و با ثباتترین
نرخ رشد را در تولید پروتئینهای جانوری در جهان داشته است
( .)2015 ،FAOرتبه ایران در بین تولیدکنندگان آبزیان پرورشی در
سال  ،2015بیست و یکم بوده است ( .)2015 ،FAOاز لحاظ تنوع40،
خانواده از ماهیان در قفس پرورش داده میشوند ،اما تنها  6خانواده
،Pangasiidae ،Carangidae ،Serranidae ،Sparidae ،Salmonidae
 %90 ،Cichlidaeاز کل تولید را بهخود اختصاص میدهند .سیستمهای
آبزیپروری در قفس و پِن در مقایسه با فعالیتهای روی خشکی با
این چالش رو به رو هستند که در انتخاب محل مجال کمتری برای
اشتباه وجود دارد .در قفس و پن اگر محل خیلی در معرض موج و
طوفان شدید باشد و تعویض آب کم باشد یا اگر کیفیت آب آن مناسب
نباشد اقدامات چندانی نمیتوان انجام داد .براساس مستندات و
پژوهشهای انجام گرفته ،مناسبترین گونههای قابل آبزیپروری در
قفس برای آبهای جنوب کشورمان ایران (آبهای دریایعمان و
خلیجفارس) ،صافی ،شانک ،هامور ،صبیتی و سوکال میباشند که
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مطالعات تکثیر و پرورش و امکانسنجی معرفیآنها به سیستم
قفسهای دریایی در حال انجام می باشد .در این میان هامور ماهیان
که از ماهیان بومی آبهای جنوب کشور بوده و دارای ارزش اقتصادی
درخور توجه هستند گزینه مناسبی برای پرورش در قفس هستند.
پرورش ماهی در قفس در طی دو دهه اخیر بهعنوان یکی از
ظرفیتهای توسعه آبزیپروریکشور مطرح بوده است و با توجه به
شرایط عمومی و اقلیمیکشور و وجود برخیامکانات زیربنایی طبیعی
و انسانساخت همچنان بهعنوان یکی از نقاط دست نخورده توسعه
مطرح است (بوریج .)1393 ،گونههای مختلفی از هامور ماهیان
شناسایی شدهاند که مهمترین آنها از نظر اقتصادی و پرورشی ،هامور
معمولی یا خالنارنجی با نام علمی  Epinephelus coioidesو نام
انگلیسی  Orange-spotted grouperاست که ازگونههای غالب پرورشی
در اکثر کشورهای پرورشدهنده هامور ماهیان بهشمار میرود و در
مناطق صخرههای دریایی خلیجفارس یافت میشود .اینگونه بازارپسندی
بسیار خوبی در استانهای جنوب کشورمان ایران دارد و از گونههای
مهم پرورشی در استخر و قفسهای دریایی محسوب میگردد .این
پژوهش درصدد شناسایی مناطق مناسب جهت توسعه آبزیپروری و
تعیین مکانهای مناسب جهت استقرار قفسهای دریاییگونه هامور
معمولی یا خال نارنجی ( )Epinephelus coiodesدر محدوده آبهای
پیرامون جزیره قشم ،با نگرشی بر مالحظات زیستمحیطی و رویکرد
توسعه شیالتی آبزیپروری میباشد .در این راستا ،تعیین شرایط
اکولوژیک منطقه موردمطالعه برای معرفی هامور معمولی ،بهمنظور
آبزیپروری در قفسهای دریایی ،تعیین مناطق مناسب جهت استقرار
قفسهای دریایی از طریق مطالعات هیدروبیولوژی ،هیدروگرافی،
ژئومورفولوژی ،بهکارگیری سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISبهعنوان
مدل کاربردی در تعیین مکانهای مناسب جهت استقرار قفسهای
دریایی و تعیین اولویت و امتیازبندی مناطق منتخب براساس مدل
تحلیل مدیریتی ( )SWOTاز اهداف تحقیق حاضر میباشد .با توجه
به توسعه آبزیپروری در قفسهای دریایی ،موضوع انتخاب ایستگاه
مناسب برای استقرار قفس براساس معیارهای استاندارد برایگونههای
بومی دریاییکشور از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد که تاکنون
کمتر بدان پرداخته شده است و برهمین اساسگونه هامور معمولی در
پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفته است .طرح شناسایی مکانهای
مناسب جهت ایجاد و استقرار قفسهای دریایی پیشرفته شناور به
منظور بهکارگیری فناوری جدید با کمترین خطر تخریب و از بین
رفتن سازه در خوریات ماهشهر و خلیج بحرکان ،با توجه به شرایط
هیدرولوژیک منطقه توسط پژوهشکده آبزیپروری جنوب کشور
( )1383مورد بررسی قرار گرفت .براساس مستندات و پیشینه مورد
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بررسی ،پژوهش ارائه شده بهدلیل بهرهمندی و بهکارگیری مدلهای
نوین ارزیابی و تحقیق ،دارای نوآوری مورد توجه میباشد.

مواد و روشها

این بخش تهیه نقشههای پایه و مستند نمودن وضعیت موجود
اکولوژیک و محیط زیست با استفاده از این نرمافزار برای مدیریت و
برنامهریزی مکانی است.
جدول  :1ارزيابي معیارها جهت تصمیمگیري مديريتي در ماتريس سريع Pastakia

منطقه مورد مطالعه :دوره بررسی این پژوهش  16ماه بود و از
مهرماه  1395لغایت دیماه  1396ادامه یافت .منطقه موردمطالعه در
محدوده استان هرمزگان ،آبهای پیرامونی جزیره قشم میباشد .با
توجه به اینکه براساس مستندات ارائه شده ازسوی منطقه سازمان
آزاد قشم ،سازمان حفاظت محیطزیست ،سازمان شیالت ایران و مؤسسه
تحقیقات علوم شیالتیکشور بخش شمالی جزیره قشم شاملآبهای
تنگهخوران بهدلیل همجواری با منطقه حفاظت شده تاالب بینالمللی،
ژئوسایت جنگلهای حرا و همچنین وجود منطقه توسعه صنایع و
سایت شهرکهای صنعتی و اسکلههای شمالی جزیره قشم ،فاقد شرایط
مناسب بوده و طبیعتاً مجوز مربوطه نیز بهدلیل عدم شرایط زیست
محیطی مناسب صادر نشده است و نخواهد شد ،لذا در این پژوهش
آبهای پیرامون جزیره قشم در بخشجنوبی جزیره مورد تأکید
میباشد که در این تحقیق مطالعه میگردد.
ارزيابي انتخاب مکان بهروش ماتريس سريع پاستاکیا
(Matrix Rapid Assessment
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 :)Pastakiaیکی از مهمترین مراحل

مطالعات مکانیابی ،تجزیه و تحلیل اطالعات و دادهها میباشد که
میبایست از مدلهای ویژه استفاده نمود .مفهوم ماتریس سریع توسط
 )1998( Pastakiaتعریف شده است .روش ماتریس ترکیبی سریع
براساس یک تعریف استاندارد از معیارهای مهم ارزیابی قرار دارد.
ارزشهای نیمه کمی برای هرکدام از این معیارها قابل تنظیم است تا
برای هر وضعیت یک امتیاز صحیح و مستقل اختصاص داده شود .در
ماتریس سریع به عناصر و فاکتورهای زیستمحیطی و فاکتورهای خاص
ارزیابی نیاز داریم که از طریق یک فرایند پیمایش بهدست آمدهاند.
هرکدام از این عناصر زیست محیطی در یکی از چهار دسته فیزیکی/
شیمیایی شامل جنبههای فیزیکی و شیمیایی محیطزیست؛ زیستی/
بومشناختی شامل جنبههای زیستشناختی؛ اجتماعی/فرهنگی شامل
جنبههای انسانی محیط زیست بههمراه جنبههای فرهنگی و نهایتاً
اقتصادی/عملیاتی عوامل اقتصادی تغییر در محیط زیست اعم از دائمی
و موقت قرار میگیرند .ارزیابی معیارها جهت تصمیمگیری مدیریتی
در این ماتریس بهشرح جدول  1میباشد.
آمادهسازي اطالعات و ترسیم نقشهها در سامانه  :GISبا
توجه به گوناگونی نرمافزارهای پایه بررسی اطالعات ،در سیستم اطالعات
مکانی که در ایران وجود دارد ،نرمافزار  ArcGIS 9.2جهت انجام این
بررسی مورد استفاده قرار گرفت .هدف از اجرای

توصیف اثر

معیار تصمیم گیري

معیار کمي

کم

0-25

بدون نیاز به اقدامات مدیریتی (قابل اغماض)

متوسط

25-50

نیازمند اقدامات مدیریتی

زیاد

50-75

جایگزین کردن فعالیتهای مخرب و رساندن آنها
به حد متوسط جهت کاهش شدت اثرات

خیلی زیاد

75-100

غیرقابل اجرا

سامانه اطالعات مکانی ) (GISو سیستمهای گسترده کدبندی سبب
تسهیل پردازش داده میگردد GIS .همچنین در بهروزرسانی نقشهها
و شمارش و ردیابی تغییرات در انواع زیستگاهها موثر و کارآمد میباشد.
با استفاده از نرمافزارهای  Excelو  ،GPSU 4.10مختصات جغرافیایی هر
منطقه وارد شده و تبدیل واحد به  UTMجهت ورود اطالعات به
سیستم  GISانجام شد .برای تهیه نقشه در محیط  ،ArcGISابتدا در
محیط  ArcMapالیههای مورد نیاز اضافه گردید ،سپس الیههای
بهدست آمده براساس رنگبندی تعریف شده در سیستم طراحی و با
فرمت  TIFخروجی نواحی ترسیم شد و از آنجاییکه دو ناحیه مجزا
مشخص گردیده بود الزم شد تا پراکنش و الیهها در دو ناحیه به لحاظ
انجام مقایسه هماهنگ شوند.
ارزيابي شیالتي بهروش تحلیل مديريت ترکیبي :مدل
برنامهریزی راهبردی یا استراتژیک ] SWOTنقاط قوت ( ،)Strengthsنقاط
ضعف ( ،)Weaknessesفرصتها ( ،)Opportunitiesتهدیدها ( ،[)Threatsدر
واقع شیوهای برای تصمیمگیری و انتخاب یک راهکار و دستور در امور
مختلف میباشد و در مباحث علمی از سری مدلهای تصمیمگیری
است که درجهت تعیین استراتژی و راهبرد بلندمدت یا کوتاهمدت و
ایجاد تصمیمات بزرگ و کلیدی در باب مسائل و موضوعات مختلف،
طراحی شده است .روش تجزیه وتحلیل  ،SWOTبه شکل نظام یافته
هریک از عوامل قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدهای شناسایی شده را
تحلیل نموده و استراتژی متناسب را منعکس میسازد .این مدل از دو
ماتریس عوامل درونی و بیرونی تشکیل شده است .عوامل درونی
مربوط به نقاط ضعف ( )Wو قوت ( )Sو عوامل بیرونی مربوط به
فرصتها ( )Oو تهدیدهای ( )Tیک منطقه یا سیستم میباشد .در این
روش از طریق فرآیند تحلیل متمرکز ،این عوامل تعیین و توسط
فرآیند پرسشنامه ،ارزشگذاری می شود .به هر عامل یک ضریب وزنی
بین صفر (بیاهمیت) تا یک (بسیار مهم) اختصاص داده میشود که
باید مجموع عوامل درونی و عوامل بیرونی نیز یک بشود .برای تعیین
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وزن هر یک از عوامل و تصمیمگیری پیرامون عوامل با اهمیت باال یا
پایین از نظرات کارشناسان و مدیران استفاده میشود .امتیاز وضع
موجود بین  1تا  5بوده که با توجه به وضع موجود منطقه و محیط
زیست و شرایط اکولوژیک حاکم برآن تعیین شده است .در ارزیابی
اگر جمع نهایی بزرگتر از  2/5باشد ،نقاط قوت بیشتر و اگر جمع
نهاییکوچکتر از  2/5باشد نقاط ضعف بیشتر است .در نهایت چهار

نوع استراتژی (تهاجمی ،تدافعی ،رقابتی و محافظهکارانه) تعیین و
وضعیت آنها بر روی محور مشخص میگردد که در توسعه و بهبود
شرایط مدیریت محیط زیست و شرایط منطقه ،مورد مطالعه قرار
میگیرد (جدول .)2

جدول  :2مشخصات پارامترهاي قابل اندازهگیري و جمعآوري جهت اجراي پروژه حاضر
رديف

گروهبندي

دادهها و

کاربرد

منبع

اطالعات و دادهها

اطالعات

اطالعات و دادهها

اطالعات و دادهها

شناخت ویژگیهای زیستی گونه

 سازمان شیالت ایران مؤسسه تحقیقات علوم شیالتیکشور -مراکز آموزشی و دانشگاهی

1
2

زیست شناسی
گونه ماهی

3
4
5

8
9

محیط زیست
ساحلی -دریایی

بستر
شیب ساحل

جوامع زیستی
غالب

اقلیم و آب و هوا

جانوری
بارندگی
باد

 مراکز آموزشی و دانشگاهی سازمان حفاظت محیط زیست -پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی

جمعآوری مستندات آرشیوی
و بررسی اطالعات میدانی

شناخت گروههای زیستی جانوری
و گیاهی غالب منطقه

 مراکز آموزشی و دانشگاهی سازمان حفاظت محیطزیست -پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی

جمعآوری مستندات آرشیوی
و بررسی اطالعات میدانی

شناخت شرایط اقلیمی منطقه

 سازمان هواشناسی -پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی

جمعآوری مستندات آرشیوی

شناخت ویژگیها و ساختار
زیستگاهی منطقه

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتیکشور

اجتماعی
جغرافیای انسانی

اقتصادی

 سازمان منطقه آزاد قشم استانداری هرمزگان -مرکز ملی آمار کشور

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتیکشور

ویژگیهای جوامع انسانی،
عوامل اجتماعی و اقتصادی منطقه

نتایج
سواحل استان هرمزگان برای احداث مزرعه پرورش ماهی در
قفس بسیار مناسب بوده و قفسهایی از جنس پلیاتیلن با مقاومت
در برابر امواج پنج متری میتواند مورد استفاده قرار گیرد .در این
استان از نظر کیفیت آب ،عمق مناسب و فاصله از ساحل ،مناطق
ساحلی کوهستک ،جزیره الرک (شمال +شمالغربی و شمالشرقی)،
جزیره هنگام ،جزیره قشم (جنوبشرقی) ،جزیره فارو ،جزیره هندورابی،
بنادر چارک ،گرزه ،حسینه ،شیرویه ،جزیره کیش ،مقام و بندر جواد
االئمه مناسب برای پرورش ماهی در قفس میباشند.
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جمعآوری مستندات آرشیوی

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتیکشور

گیاهی

10
11

تولیدمثل
زیستگاه

6
7

تغذیه

توضیحات

جمعآوری مستندات آرشیوی و
بررسی اطالعات میدانی

ويژگيهاي فیزيکوشیمیايي آب در خلیج فارس :نتایج
بررسی ویژگیهای فیزیکو شیمیایی آب خلیج فارس در ادامه ارائه
میگردد .اشکال  1تا  4وضعیت دمایی آب خلیج فارس را در فصول
مختلف نشان میدهد.
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شکل  : 1الگوي توزيع میانگین دما در اليههاي مختلف آبهاي منطقه ايران
در فصل بهار در خلیج فارس

شکل  : 2الگوي توزيع میانگین دما در اليههاي مختلف آبهاي منطقه ايران
در فصل تابستان در خلیج فارس

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 1398

متوسط شوری ساالنه آب در منطقه مورد مطالعه ،ppt 39/88
متوسط شوری در سطح آب  ،ppt 39/67متوسط شوری در عمق
 ،ppt 40/1حداقل شوری در بهار  ppt 38/7و حداکثر شوری در
تابستان  ppt 40/1بهدست آمد .دامنه تغییرات اکسیژن محلول در
منطقه مورد مطالعه بین  4تا  8/1میلیگرم در لیتر تعیین شد.
کمترین دامنه تغییرات در پاییز بین  3تا  5/5میلیگرم در لیتر و
بیشترین مقدار اکسیژن ،مربوط به الیه عمقی  10تا  30متر بود .الیه
اختالف بین سطح و عمق با  4میلیگرم در لیتر اختالف در پاییز و در
عمق زیر  50متر در سایر فصول اختالف ناچیز از  1تا  2میلیگرم در
لیتر بین سطح و عمق بهدست آمد .افزایش غلظت اکسیژن از ساحل
به سمت دریا و از شمالشرق به سمت شمالغرب مشاهده شد .غلظت
زیاد نزدیک به حد اشباع در تمام طول سال در الیههای سطحی وجود
داشت.
جنس بستر خلیج فارس در بخش شمالی در امتداد سواحل
ایران نسبت به بخش جنوبی آن متمایز است .درحالیکه بخش شمالی
جنس بستر بیشتر گلی و ریز دانه است بخش جنوبی شنی و یا
مخلوطی از ریز دانه و درشت دانه است .بخشهایی از بستر دریا
پوشیده از بسترهای مرجانی است که در حاشیه جزایر و یا برخی
سواحل واقعند .در مجموع با مطالعات صورت گرفته ،هرچه از غرب
بهطرف تنگه هرمز نزدیک میشویم درصد ریز دانه در رسوبات بستر
افزایش مییابد بهنحویکه در تنگه هرمز به حداکثر میرسد .براساس
اندازهگیریهای انجام شده درصد ذرات کوچکتر از  63میکرون متر
در رسوبات در جنوب جزیره هرمز به  100درصد کل رسوبات بستر
میرسد .ساختار بستر در محدوده اجرای طرح پرورش ماهیان دریایی
در قفس ،از نوع  Mudمیباشد.
توصیف هیدرودينامیکي سواحل استان هرمزگان :برای

شکل  : 3الگوي توزيع میانگین دما در اليههاي مختلف آبهاي منطقه ايران
در فصل پايیز در خلیج فارس

شکل  : 4الگوي توزيع میانگین دما در اليههاي مختلف آبهاي منطقه ايران
در فصل زمستان در خلیج فارس

تبیین مشخصات امواج در سواحل استان هرمزگان میتوان سواحل
استان را به سه بخش کلی سواحل غربی (موقعیتهای  Aتا ،)F
محدوده تنگه هرمز یا سواحل میانی (موقعیتهای  Gتا  )Mو سواحل
شرقی (موقعیتهای  Nتا  )Qتقسیم نمود.
در محدوده تنگه هرمز یا سواحل میانی ،بین  65تا  79درصد از
سال شرایط منطقه آرام میباشد .راستای غالب موج در سمت غربی
تنگه هرمز  247/5درجه و در بخش شرقی تنگه هرمز  270درجه
بوده و فرکانس وقوع آن بین  4تا  22درصد از سال متغیر میباشد.
ارتفاع غالب موج بین  0/5تا  1متر بوده که بین  16تا  32درصد از
سال بهوقوع میپیوندد.
اطالعات و آمار بهدست آمده از گزارشهای پروژههای بندری
که در بندر باسعیدو ،بندر صلخ و بندر خمیر محاسبه شده است در
جداول زیر ارائه شده است .محاسبات انجام شده در بندر باسعیدو
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برای دوره بازگشت  25ساله نشان میدهد که امواج با ارتفاع  1/3تا
 2/5متر با پریود  4/1تا  5/9ثانیه بوده که مربوط به جهات شمال و
شمالشرق و غرب است .در بندر صلخ با دوره بازگشت  25ساله امواج
دارای ارتفاع بین  2تا  4متر با پریود  5/24تا  7/83ثانیه است .در
بندرخمیر نیز امواج دارای ارتفاع بین  0/7تا  1/3متر با دوره  4تا 5
ثانیه بوده و مربوط به جهات 60و  90درجه میباشند (جداول  3تا
.)5
جدول  :3مشخصات امواج در بندر صیادي صلخ با دوره بازگشت  25ساله
پريود موج ثانیه

ارتفاع موج

جهت موج

83/5
73/5
24/5
46/7
83/7

38/2
57/2
05/2
52/3
03/4

120
150
180
210
240

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

پريود موج

پريود

ارتفاع

ثانیه

موج ثانیه

موج

2/6
6/5
9/4
6/4
3/4
6/4
3/5
6/5

9/5
3/5
7/4
6/4
1/4
6/4
5
3/5

5/2
2/2
7/1
5/1
3/1
6/1
9/1
1/2

جهت موج
5/67 ENE
45 NE
5/22 NNE
360 N
5/337 NNW
315 NW
5/292 WNW
270 W

جدول  :5مشخصات امواج در بندر خمیر
سال

پريود موج ثانیه

ارتفاع موج

جهت موج

1
25
100
1
25
100

4
5/4
7/4
4/4
8/4
5

9/0
2/1
3/1
7/0
5/1
2/1

60
60
60
90
90
90

وضعیت باد در سواحل استان هرمزگان :مشخصات باد در
سواحل استان هرمزگان براساس نتایج  ECMWFارائه شده است .در
استان هرمزگان باد عمدتاً از جهات شمالغربی ،غرب و جنوبغربی
میوزد .در ابتدای سواحل غربی استان جهت غالب وزش باد 315
درجه بوده و بهتدریج با نزدیک شدن به بخشهای میانی و تنگه هرمز
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به سمت  247/5درجه میچرخد .سرعت غالب باد  5تا  7/5متر بر
ثانیه بوده و بین  16تا  24درصد از اوقات سال رخ میدهد .در این
منطقه با درنظر گرفتن سرعت باد (کمتر از  5متر بر ثانیه) بهعنوان
شرایط هوای آرام ،بین  65تا  78درصد از ایام سال شرایط هوای
منطقه آرام میباشد.
در موقعیت ( Gجنوبغربی جزیره قشم– بندر صلخ) در 66/94
درصد از ایام سال شرایط هوای منطقه آرام میباشد .در  10/3درصد
از سال ،باد از راستای غالب  247/5درجه میوزد .حداکثر سرعت باد
 15تا  17/5متر بر ثانیه بوده که در  0/19درصد از سال اتفاق میافتد.
همچنین در  0/8درصد از سال ،باد با سرعت  12/5تا  15متر بر ثانیه
میوزد و لیکن حداکثر سرعت باد حدود  19/6متر بر ثانیه میباشد.
در موقعیت ( Hبنادر سوزا و مسن) در  69/79درصد از سال شرایط
هوای منطقه آرام میباشد .جهت غالب وزش باد  247/5درجه بوده و
در  9/28درصد از سال رخ میدهد .حداکثر سرعت باد  15تا 17/5
متر بر ثانیه میباشد که در  0/19درصد از سال اتفاق میافتد .همچنین
در  0/8درصد از سال ،باد با سرعت  12/5تا  15متر بر ثانیه میوزد و
لیکن حداکثر سرعت باد حدود  19/4متر بر ثانیه میباشد.
در موقعیت ( Iرمچاه) در  73/27درصد از سال شرایط هوای
منطقه آرام میباشد .باد از راستای غالب  247/5درجه میوزد و در
 7/85درصد از سال رخ میدهد .حداکثر سرعت باد  19متر بر ثانیه
بوده و بادهای  15تا  17/5متر بر ثانیه در  0/11درصد از سال رخ
میدهد.
جریانهای باد در منطقه شامل  4نوع وزش باد بهشرح زیر است:
 باد شمال :این باد که جهت وزش آن از شمالغربی میباشد هم
در طول تابستان و هم در طول زمستان وجود دارد ،سرعت باد شمال
در تابستان تا  153کیلومتر در ساعت نیز گزارش شده است .این باد
عامل توفانهای شن در منطقه میباشد.
 باد قوس :این باد که جهت وزش آن جنوبشرقی است ،بههمراه
باد معموالً جبهه سرد منطقه را فرا میگیرد.
 نسیم دریائی :معموالً در طول سواحل ایجاد میگردد.
 بادهای موسمی :جریانهای باد در دریای غرب که شامل
جریانهای مانسون جنوبغربی در طول تابستان و شمالغربی در
زمستان است.
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مجموعه بادهای ذکر شده رژیم بادهای جزیره قشم را تشکیل
میدهد .براساس اطالعات ایستگاه هواشناسی جزیره قشم ،جهت باد
غالب در منطقه بیشتر متاثر از باد شمال میباشد .بهطورکلی جهت
عمومی بادهای منطقه جزیره قشم اکثراً شمالغربی و فصل وزش
آنها زمستان است که بیشترین درصد زمان وقوع سرعت و بیشترین
مدت وزش را در منطقه شامل میشوند ،بادهای غربی ممکن است
بهمدت  5روز یا بیشتر بوزند و در مدت  24ساعت یا بیشتر نیز به
مرحله توفانی برسند .بادهای شمالغربی معموالً از حوالی ظهر شروع
و در بعد از ظهر سرعت آن افزایش یافته و در اوایل غروب از سرعت
آن کاسته میشود ،بهعلت وزش بادهای موسمی در تابستان جهت باد
در تابستان بیشتر به سمت جنوبشرقی متمایل میشوند.
وضعیت جزر و مد در سواحل استان هرمزگان :جزر و مد در
سواحل قشم و هنگام مانند دیگر نقاط خلیج فارس بهصورت مخلوطی
از الگوی جزر و مدی روزانه ) (Diurnalو نیمه روزانه )(Semidiurnal
است .دامنه نوسانات جزر و مدی در کل خلیج فارس از  1/4متر در
آبهای قطر تا بیش از  3متر در انتهائی ترین شمالغرب خلیج فارس
متغیر است .درصورتیکه دامنه بلند مد با وزش باد همراهی شود دامنه
نوسانات باالتر خواهد بود .دامنه جزر و مد در سواحل جزیره قشم
 2/94متر و در جزیره هنگام حدود  1/8متر برآورد شده است .بهدلیل
عبور ماکزیمم انرژی جزر مدی از تنگه هرمز ،سرعت جریان وابسته
به آن ممکن است در تنگه هرمز به بیش از یک متر در ثانیه برسد در
حالیکه این رقم در آبراهههای بین جزایر و مناطق نظیر ممکن است
به حدود  0/3تا  0/4متر در ثانیه کاهش یابد.

بحث
براساس مجموعه مطالعات انجام شده درخصوص ویژگیهای
ژئومورفولوژی ناحیه ساحلی و هیدروگرافی منطقه مورد مطالعه که
این اطالعات و دادهها در بخشهای قبلی ارائه و توضیح داده شدهاند،
مشخص میگردد که مناطق مورد نظر شامل ناحیه ساحلی جنوبی
جزیره قشم در بخش غربی ،و همچنین محدوده دریایی جزیره هنگام
مکانهای مناسب و با امنیت محیطی میباشند که اقدامات انجام شده
درخصوص استقرار سیستمهای قفس با توجه به مدیریت علمی،
موفقیتآ میز خواهد بود .نتیجه فوق الذکر با اطالعات گروههای قبلی
و مهندسین مشاور درخصوص انتخاب مکان نیز همخوانی دارد .از
طرفی این منطقه علیرغم قرار گرفتن در ناحیه ویژهای به جهت
تداخل آبها و جریانهای سطحی ورودی از دریای عمان از طریق
تنگه هرمز با جریانهای عمقی خروجی از این منطقه به سمت دریای
عمان ،همچنین وجود موانع طبیعی سدی ازجمله جزایر تنگهای که
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به لحاظ محیط زیست دریایی و هیدرو گرافی دلیل اغتشاشات محلی
میشوند .موقعیت منحصر بهفرد و امنیت ساحلی این منطقه بهدلیل
در پناه بودن میان جزایر ،خلیج کوچک ساحلی و ایجاد محیطهای
امن ساحلی موجب گردیده است که مناطق مناسب و مستعدی جهت
استقرار سیستمهای پرورشی قفس محسوب شوند.
لذا میتوان با توجه به باال بودن ضریب اطمینان حاصل از
ارزیابی منطقه از طریق مدل ارائه شده  PASTAKIAو روش ماتریس
ترکیبی ،به این مناطق معیارهای با امتیاز باال را داد .این معیار و امتیاز
در گروه متوسط توصیف اثر و معیار کمی 25- 50بوده که به لحاظ
تصمیمگیری و اقدام نیازمند رعایت اصول مدیریتی میباشد .بدیهی
است که اجرای عملیات و استقرار سازههای ساحلی و دریایی اصوالً
دارای چنین ویژگی میباشند (جدول .)6
همچنین بررسی مناطق با ریسک باال در محدوده آبهای ایرانی
خلیج فارس که متاثر از شرایط نامساعد و با ریسک باال آلودگیهای
دریایی میباشد ،مشخص میکند که منطقه مورد مطالعه در حاشیه
امنیت زیستگاهی قرار دارد که دلیل اصلی این موضوع برخورداری از
محیطهای جدا افتاده -ایزوله دریایی در خلیج دیرستان و جنوب قشم
بهویژه در بخش غربی میباشد .از طرفی حضور جمعیتهای ثابت و
دائمی از دلفین نیز میتواند باال بودن شرایط زیست محیطی دریایی
این منطقه بهعنوان پناهگاه امن دریایی -ساحلی منحصر بهفرد را
تایید نماید که توضیحات مربوط به این زیستگاه انحصاری پستانداران
دریایی -دلفینها کامالً مرتبط با شرایط مناسب زیستگاهی منطقه
میباشد.
جدول  :6ارزيابي نهايي معیارها جهت تصمیمگیري مديريتي
استقرار سیستمهاي قفس
توصیف اثر

معیار کمی

معیار تصمیم گیری

متوسط

25-50

نیازمند اقدامات مدیریتی

در پایان مهمترین ویژگیها و شاخصهای امنیت محیطی منطقه
مورد مطالعه را میتوان بهصورت زیر ارائه نمود:
 سیمای مناسب حرکت جریان سطحی آب متاثر از وزش گلباد وسرعت مناسب امواج سطحی
 دمای مناسب الیه سطحی و دمای هوا در باالی سطح اب میزان مناسب شفافیت آب و عدم کدورت عدم همجواری با مناطق بحرانی سواحل دلتایی و رسوبی وعملکرد رسوبات رودخانههای دائمی و سیالبی
 عدم وجود جریان های ساحلی شکافی Rip current - عمق مناسب (بیش از  1/5متر) و شرایط تبادل آبی در محدودهدریایی مورد نظر
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مکانیابی استقرار قفسهای دریایی برای ماهی هامور معمولی در آبهای پیرامونی جنوب....

 دور از دسترسی و عدم ارتباط با نواحی صنعتی و عوامل االیندهکانونی و غیر کانونی
از آنجاییکه در انتخاب محل استقرار قفس عوامل عدیدهای
تاثیرگذار میباشند که عبارتند از فاصله از ساحل ،عمق آب ،شرایط
باد در منطقه ،ارتفاع موج ،مسیر عبور و مرور کشتیها ،وضعیت
توپوگرافی بستر ،جنس بستر ،گل آلودگی رودخانهها ،سرعت و جهت
جریانهای دریایی و آلودگیها که البته برای انتخاب مناسبترین
محدودههای توسعه قفسهای دریایی میتوان از سامانه اطالعات
جغرافیایی بهره برد و با همپوشانی نقشه کاربریهای مختلف در یک
منطقه ،محدوده بدون معارض و مناسب را تعیین نمود .لذا با تهیه
نقشههای توپوگرافی بستر ،جریانات سطحی و زیرسطحی ،مناطق
حفاظت شده یا زیستگاههای طبیعی ،مناطق نظامی ،کاربریهای
صیادی ،گردشگری ،آبراه دریایی ،حریم رودخانهها ،حریم اسکلهها و
محدوده قابل توسعه برای قفسهای دریایی از نظر فاصله از ساحل،
عمق منطقه ،تغییرات دما ،وضعیت اکسیژن محلول ،شدت امواج،
وضعیت جریانات دریایی و نهایتاً همپوشانی کلیه نقشهها میتوان به
مناسبترین منطقه مورد نظر دست یافت.
در جمعبندی ،با توجه به موارد و مطالب ارائه شده در گزارش،
موقعیت و مختصات جغرافیایی سایتهای پیشنهادی بهمنظور توسعه
آبزیپروری در قفسهای دریایی منطقه قشم -هنگام بهشرح زیر اعالم
میگردد که در شکل  5نیز نقشه پوشش زمینی موقعیت سایتهای
پیشنهادی نشان داده شده است.
سایت غربی :صلخ -کارگه º26-´40 º26 37´ :و ´º55 -´45 º55 41
سایت مرکزی :هنگام (دیرستان) º26-´44 º26 37´ :و´º55 -´54 º55
سایت شرقی :مسن -شیب دراز º26-´44 º26 42´ :و ´º55 -´02 º56 58

شکل  :5نقشه پوشش زمیني موقعیت سايتهاي پیشنهادي بهمنظور
توسعه آبزيپروري در قفسهاي دريايي منطقه قشم
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