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 1397 مردادتاریخ پذیرش:            1397 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 چکیده
استان هرمزگان را تشكيل داده  ویژهآبزیانی است كه از ساليان گذشته یكی از اقالم اصلی غذائی مردمان مناطق جنوب به ازجملهميگو  

یابی به صيد پایدار همواره مورد توجه مسئولين قرار گرفته است. در این مطالعه به ارزیابی ارتباط منظور دستبه ریذخانوسانات این  رونیا ازاست، 
ساله و آبان( با ميزان صيد در بازه زمانی سی ميانگين سرعت باد، درجه حرارت و ميزان بارندگی( در زمان برداشت )مهر) بين فاكتورهای هواشناسی

های اصلی استفاده شده با ميزان صيد ميگو از آزمون تجزیه مؤلفهمنظور بررسی پارامترهای اقليمی انتخاب، پرداخته شده است. به1394-1364
كه مؤلفه اول شامل صيد كل نشان داد  جینتا دار بوده است.بوده و آزمون بارتلت معنی 71/0در این آزمون  KMOشد. نتایج مربوط به شاخص 

و مولفه دوم شامل صيد كل  درصد 58/33 ( با33/0( و ميزان بارندگی )82/0(، درجه حرارت )06/0(، ميانگين سرعت باد )03/0ميگو )
 25/62)ها انسیل واراز كدرصد  67/28( با 79/0( و ميزان بارندگی )28/0(، درجه حرارت )-84/0(، ميانگين سرعت باد )76/0ميگو )

عالوه، بررسی ضرایب به. ساله اخير استفاده گرددهای مؤثر در تغييرات صيد كل ميگو استان در سیترین پارامتری شناسایی مهمبراتواند درصد(، می
نگين سرعت باد با نمره عاملی ( و ميا79/0ها نشان داد كه بارش با بار عاملی )مربوط به بارهای عاملی بارگذاری شده حاصل از آزمون مؤلفه

ساله داشته است. تأثير باد در كاهش ، در دوره سی(76/0) ترین عامل اثرگذار مثبت و منفی بر تغييرات صيد كل ميگو، در مؤلفه دوم بيش-84/0
ها و دليل قرار نگرفتن تختهف بهتر ابزار صيد ترال كراندمان كم های استان هرمزگان را شاید بتوان بهنرخ صيد ميگوهای تجاری در صيدگاه

ها تأثيری رسد ميزان بارش ساالنه بر روی ميزان صيد در صيدگاهنظر میچنين بهزنجيرهای این ابزار صيد بر روی بستر دریا، مرتبط دانست، هم
ها صورت سال قبل از حضور در صيدگاه تواند بر روی ذخایر ميگوهای جوان در مناطق نوزادگاهی در ذخایرها مینباید داشته باشد و تأثير آن

 پذیرفته باشد. 
 

  فارسو خلیج PCAمیگوی موزی، پارامترهای هواشناسی، میزان صید،  کلیدی: کلمات
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 مقدمه
فارس و بوم خلیجهای استان هرمزگان در میان دو زیستآب       

که این تفاوت و تنوع محیطي خود عامل مهمي  قرارگرفتهعمان  دریای

آبزیاني است که از سالیان  ازجملهتنوع جانوری گردیده است. میگو  در

هرمزگان  استان خصوصبه جنوب مناطق غذائي اصلي اقالم از یكي گذشته

علت گسترش مصرف آبزیان در بازار داخلي را تشكیل داده است، که به

هم چنین صادرات میگو، تقاضا برای برداشت منابع این آبزی و هم

این  ریذخاتر بر یافته که نتیجه آن فشار بیششیافزاآبزیان  سایر مانند

(. آمار 1392ي، مؤمن) ( با آن بوده استByCatch) آبزی و صید ضمني

صید میگوهای تجاری استان در چند سال اخیر کاهش برداشت میگو 

، (Penaeus merguiensis, de Man, 1888( )Banana shrimp)موزی 

، به 1385تن در سال  1986که از میزان ینحو، بهدهدرا نشان مي

(. 1394زاده و اولیایي، عالي)رسیده است  1392تن در سال  835

ی مستقیم دستكارمنابع،  ازحدشیبگزارش شده است برداشت  چهآن

ها، بومی مهاجم از سایر زیستهاخطوط ساحلي، هجوم و معرفي گونه

عوامل ناشناخته دیگر ها، تغییرات آب و هوایي و برخي از آلودگي

معرض خطر  این استان در در های دریایيزیستسبب شده است که بوم

محیطي قرار گیرند، که این عوامل گاه باعث خطر تهدید انقراض زیست

ها نیز شده است. تاکنون فرضیات متعددی از قبیل صید برخي گونه

ریب های استان، تخغیرمجاز در فصل ممنوعیت صید میگو در صیدگاه

ها به صیدگاه و های میگو، ورود پسابفیزیكي و بیولوژیكي زیستگاه

مناطق نوزادگاهي، کاهش نزوالت آسماني در سالیان گذشته، تخریب 

ورود عوامل ) یولوژیكيبو  (فیزیكي )اثرات صید ترال کف بر بستر

 میگو هایزیستگاهها و آالینده و از بین رفتن جوامع بنتوزی( صیدگاه

 شدهارائههای استان عوامل کاهش ذخایر میگو در صیدگاه عنوانهب و....

های علمي در این است. اما تاکنون مطالعه مدوني که منجر به یافته

 ،یارزشمند مطالعات نیب نیا در البته است. نپذیرفته صورت گردد خصوص

چنین و هم هاصیدگاه ها،گاهزیست شیمیایي و فیزیكي شرایط درخصوص

های استان هرمزگان در چند ده جمعیت میگوهای تجاری در آبتوزی

، همكاران؛ جوکار و 1364، انیروحانایران و است ) شده انجام اخیر ساله

؛ 1383، همكارانچماچائي و اکبرزاده ؛1373 یمي،ابراه ؛1389

(. در مطالعه 1392، همكارانو مؤمني و  1377، همكارانکامراني و 

ی موزی در استرالیا برخي از فرضیاتي که در علت کاهش ذخایر میگو

رویه بي شده شامل صیدخصوص کاهش ذخایر میگوهای موزی مطرح

 هایبرداشت غیرمستقیم اثرات ،(Recruitment overfishing) رکرویتمنت

، اثرات مستقیم و (Indirect trophic effects of fishing) شیالتي

ی موزی، کم بودن قدرت غیرمستقیم تغییرات محیطي روی میگوها

اند ماندهباقينزدیک ساحل  هایآبموتور شناورها، میگوهای بالغ در 

که توسط صیادان  دهندينمی بزرگ هادستهبالغ تشكیل  میگوهای یا و

(. در این پژوهش اثرات احتمالي IGBP ،1994) باشدصید گردند، مي

سرعت باد(،  نگینحرارت و میا بارش، درجه) يمیاقلپارامترهای  برخي از

، 1364-1394های بر ذخائر میگوهای تجاری استان هرمزگان در سال

با استفاده از روش آماری چند متغیره مورد بررسي قرار گرفته است. 

ای در مطالعات های آماری چندمتغیره به شكل گستردهامروزه از روش

 ها در حقیقت قادرند ضمنشود. این روشمحیطي استفاده ميزیست

های موجود، اطالعاتي را در مورد های دادهتوصیف کمي از ویژگي

گیری شده، عوامل مؤثر بر تغییرپذیری روابط بین متغیرهای اندازه

چنین منشأ ها و همکننده آنها و یا فرآیندهای اصلي کنترلداده

 احتمالي متغیرها در اختیار قرار دهند.
 

 هامواد و روش

میانگین سرعت ) يهواشناسارتباط بین فاکتورهای  مطالعه این در       

باد، درجه حرارت و میزان بارندگي( در زمان برداشت )مهر و آبان( با 

تجاری استان هرمزگان در منطقه حد  های میگوصید در صیدگاه میزان

  N 55 26 جغرافیایي میناب با موقعیت شهرستان بندرکالهي در فاصل

هان در شهرستان قشم با موقعیت جغرافیایي تا بندر درگ  E 54 56و 

 N58 26   و E05 56   (.1مورد ارزیابي قرار گرفت )شكل  

منظور بررسي پارامترهای اقلیمي انتخاب شده با میزان صید به       

 = Principal componant analysis) اصلي هایهمؤلف تجزیه آزمون از میگو

PCA)، مستقیم بندیرج هایروش از (Direct ordination)، افزاری نرم در

های اصلي وتحلیل مؤلفهشد. تجزیه استفاده 18نسخه  SPSSآماری 

این کاهش  شود.مي گرفته نظردر هاداده ابعاد کاهش برای روشي عنوانبه

حول محورهای عمودی  های اصليمؤلفه با چرخش ها معموالًداده ابعاد

در این روش متغیرهایي که دارای  .شودو افقي مختصات انجام مي

 

 
 (1392 مؤمنی،) هرمزگان استان تجاری میگوهای هایصیدگاه نقشه :1شکل

 



 1398 تابستان، 2، شماره همیازدسال                                                                پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

349 
 

گیرند. خواص مشابه و یا منشأ مشترک هستند در یک مؤلفه قرار مي

دهد که شده درصدی از واریانس کل را تشكیل ميمؤلفه استخراج هر

 (Eignvalue) ارزش یا نمرهتر باشد، هرچه درصد این واریانس بیش

چنین در هر مؤلفه متغیرهایي که تر خواهد بود. همآن مؤلفه بیش

عنوان متغیرهای هستند، به 75/0 از تربیش (Loading) بارگذاری دارای

. (2007و همكاران،  Chen- Wuingشوند )اهمیت درنظر گرفته مي با

همبستگي بین  ها و ماتریكسدر تحلیل عاملي ابتدا شایستگي داده

 آزمون (Kaiser-Meyer=KMO) ریزرمایکهای آزمون طریق از متغیرها

ي قرارگرفته، سپس برای شناسایي بررس مورد( Bartlett's test) بارتلت

گردد که عوامل و متغیرهای پنهان از روش دوران عاملي استفاده مي

اران، و همك (Siddiquee گرفت خواهد انجام عوامل جدید استخراج آن در

 (1364-1394)ساله انجام این مطالعه از اطالعات سي جهت (.2011

و اطالعات (www.hormozganmet.ir) حرارت  درجه و باد بارش، میزان

عالي ) صید میگوی تجاری استان هرمزگان (1364-1394)ساله سي

 استفاده گردید. ،(1394زاده و اولیایي، 

 

 نتایج
در  1380 صید میگو از اوایل دهه ، کاهش2شكل با توجه به        

همراه با کاهش ( سیریک تا درگهان) صیدگاه میگو در استان هرمزگان

در این چند سال هرچند نوسان در  .میزان بارندگي آغاز شده است

کلي صید بوده که  چه مهم است روندشود، اما آنمیزان صید دیده مي

. دهدي را نشان ميصورت ساالنه مالحظه گردد روند کاهشچه بهچنان

(، البته وضعیت صید روند افزایشي 1385و  1386بعد )های در سال

لذا، در این بررسي که بین میزان صید ساالنه میگو با . داشته است

میانگین بارش ساالنه در صیدگاه میگو صورت گرفته نشان از متناسب 

با  که رسدنظر ميطور بهحقیقت این در .دو دارد بودن روند افزایشي این

 کاهش متوسط میزان بارش ساالنه، میزان صید میگو نیزکاهش یافته

تواند دهنده نوعي همبستگي شدید نمياست،که این وضعیت نشان

با ( صید میگو) دهنده تغییرات یک پارامترتواند نشانباشد، اما مي

، مشخص 3 شكلبه  توجه چنین، باهم. باشد( ساالنه بارش) پارامتر دیگر

، یک رابطه معكوس بین سرعت 1374-1378گردد در بازه زماني مي

، به بعد که سرعت 1380گردد و از سال باد و میزان صید مشاهده مي

یابد، میزان صید میگو روند کاهشي داشته است. باد افزایش مي

توان عنوان نمود در بررسي میانگین سرعت وزش باد در بنابراین، مي

اهش این ذخیره با افزایش سرعت باد دیده فصل برداشت صید میگو ک

بین میزان ( همبستگي آماری) شود، هرچند ممكن است ارتباطمي

 صید میگو با سرعت وزش باد وجود نداشته باشد، اما آمارها نشان

 .دهنده آن بوده که بین این دو یک رابطه عكس وجود داشته است

دهد ، ارتباط درجه حرارت و میزان صید میگو را نشان مي4 شكل       

ز که متوسط میزان درجه حرارت ساالنه در سه دهه گذشته نشان ا

ظاهر به. گرددسال تكرار مي 12 این نوسان در هر. نوعي نوسان دارد

بین تغییرات میزان صید ساالنه میگو و متوسط درجه حرارت ساالنه 

دهد اما روند درجه حرارت ساالنه نشان مي شود،خواني دیده نميهم

حال افزایش است  ترین میزان درجه حرارت در نوسانات آن درکه بیش

میزان صید درجه حرارت رو به افزایش گذاشته  کاهش گفت با توانمي و

 71/0های اصلي آزمون مولفه در KMOنتایج مربوط به شاخص  است.

با درنظر گرفتن مقادیر ویژه  دار بوده است.بارتلت معني بوده و آزمون

دو مؤلفه برای بررسي و ارتباط بین صید کل میگو  تر از یکبزرگ

سرعت باد، درجه حرارت  میانگین ساله اخیر با پارامترهایسي استان در

مربوط به  جینتاو میزان بارندگي در این بازه زماني انتخاب گردید. 

ي و بارهای عاملي مربوط تجمع یهاانسیها و وارانسی، وارژهیو ریمقاد

(، میانگین 03/0مؤلفه اول شامل صید کل میگو )ها نشان داد مؤلفهبه 

 ( با33/0( و میزان بارندگي )82/0(، درجه حرارت )06/0سرعت باد )

 
 میگو در سالهبارش و صید کل سی میانگین میزان: 2شکل 

 1364-1394های استان هرمزگان صیدگاه
 

 
های ساله میگو در صیدگاه: میانگین سرعت باد و صید کل سی3شکل 

 1364-1394هرمزگان استان 
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(، میانگین 76/0و مولفه دوم شامل صید کل میگو ) درصد 58/33

( 79/0( و میزان بارندگي )28/0(، درجه حرارت )-84/0سرعت باد )

ی براتواند درصد(، مي 25/62)ها انسیاز کل واردرصد  67/28با 

ثر در تغییرات صید کل میگو استان های مؤترین پارامترشناسایي مهم

عالوه، بررسي ضرایب مربوط به به. ساله اخیر استفاده گردددر سي

ها نشان داد که بارهای عاملي بارگذاری شده حاصل از آزمون مؤلفه

( و میانگین سرعت باد با نمره عاملي 79/0میزان بارش با بار عاملي )

و منفي را بر میزان صید ترین تأثیرات مثبت ترتیب بیش، به-84/0

(، در مؤلفه دوم داشته و درجه حرارت با بار عاملي 76/0) یگومکل 

نمره عاملي )(، نتوانسته تأثیر چنداني بر روی صید کل میگو 82/0)

های میگوهای تجاری ساله در صیدگاهدر دوره سي (مؤلفه اول)( 03/0

ل میگو ، صید ک5(. در شكل 5و شكل  1استان داشته باشد )جدول

، temp، میزان درجه حرارت با wind، میانگین سرعت باد با  Shrimpبا

 نشان داده شده است. rainو میزان بارندگي با 

غیرهای : تغییرات مربوط ماتريس عاملی دوران يافته مت1جدول 

ساله میگو هرمزگانبر صید سی اقلیم  

 پارامتر
 مولفه

 مولفه دوم مولفه اول

03/0 صید کل میگو  76/0  

06/0 میانگین سرعت باد  84/0-  

82/0 درجه حرارت  28/0  

33/0 میزان بارندگي  79/0  

34/1 مقادیر ویژه  14/1  

58/33 درصد واریانس  67/28  

58/33 درصد تجمعي  25/62  

 بحث

های اصلي در ارزیابي مؤلفه گونه که نتایج حاصل از آزمونآن       

میگوهای تجاری استان  سالهبرخي از عوامل هواشناسي بر صید سي

از بین پارامترهای  ،بادعت دهد، در مولفه دوم سرنشان ميهرمزگان 

یگو، در مترین عامل اثرگذار بر کاهش صید کل مورد بررسي بیش

نتایج حاصل از  های میگوهای تجاری این استان داشته است.صیدگاه

مطالعه تأثیر فاکتورهای هواشناسي بر میزان صید و تالش صیادی 

چند  یهاآزمونبا استفاده  (Nephrops norvegicus)ی نروژالبستر 

روی  بر بادخواني داشته و تأثیر سرعت متغیره با نتیجه این تحقیق هم

نماید. در این های استان را تأیید ميکاهش صید میگوها در صیدگاه

های صیادی با برخي از مطالعه در ارزیابي میزان صید روزانه و تالش

گیری شد، پارامترهای هواشناسي )روزهای ابری و سرعت باد( نتیجه

گذارد در کاهش نرخ صید که بر وضعیت دریا مي تأثیریرعت باد با س

 (. Sarda ،2001و  Maynouاست )البسترها مؤثر بوده 

های تأثیر باد در کاهش نرخ صید میگوهای تجاری در صیدگاه       

دلیل قرار تر ابزار صید بهراندمان کم استان هرمزگان را شاید بتوان به

 )Otter board) زار صید ترالهای ابنگرفتن تخته
دریا  بستر بر روی 

در اثر باد  شده دیتولرود، امواج چنین تصور ميهم دانست. مرتبط

شدن دهانه تورها و در نتیجه کاهش ضریب  بسته درتوانسته باشند 

بازشدگي دهانه تور مؤثر باشند. تأثیر مثبت میزان بارندگي در افزایش 

توان استنباط نمود. هرچند یک مي ذخایر برداشت شده را از شكل

خصوص میگو در منطقه رابطه بین میزان بارش ساالنه و صید آبزیان به

 گرفته که نشان زیادی صورت هنوز ثابت نشده است، اما مطالعات

میزان بارش دارای اثرات مثبت در میزان صید ساالنه آبزیان  دهدمي

 

 
ساله میگو در : میانگین درجه حرارت و صید کل سی4شکل 

 1364-1394هرمزگان های استان صیدگاه
 

 
جهت بررسی پارامترهای اقلیمی بر  PCA نمودار حاصل آزمون :5 شکل

 ساله میگو در استان هرمزگانصید سی
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سازی بر بهینه ثیرتأ طریق از خصوص آبزیان ساحلي مانند میگوبه

، Shahrakiدارد )را  ) ground(Nursery شرایط مناطق نوزادگاهي

2014). 

اگر ذخایر میگوهای موجود در هر صیدگاه ماحصل نهائي رشد        

رسد نظر ميهای بازگشته از مناطق نوزادگاهي تصور گردد، بهجمعیت

ها تأثیری گاهبارندگي و میزان بارش ساالنه بر روی میزان صید در صید

تواند بر روی ذخایر میگوهای جوان ها مينباید داشته باشد و تأثیر آن

در مناطق نوزادگاهي در ذخایر سال قبل از پیوستن به جمعیت مادری 

درجه حرارت  تغییرات که دامنهجائيآن از چنینهم باشد. پذیرفته صورت

حمل میگوهای ساالنه در بازه زماني مطالعه شده در گستره آستانه ت

تنها تأثیر منفي درجه حرارت نه رسدنظر ميباشد، بهمي خانواده پنائیده

بر روی برداشت ساالنه میگوهای تجاری استان نداشته، بلكه توانسته 

 ید.نماتا حدودی نقش مثبت ایفا 

      Al Senafi  وAnis (2015در آنالیز پارامترهای ) هواشناسي 

فارس، (، در شمال خلیج2012-1973) تهگذش سال 40 شدهآوریجمع

گیری نمودند، شرقي عربستان سعودی نتیجهکویت، بحرین و شمال

گراد در درجه سانتي 8/0طورکلي یک افزایش در این بازه زماني به

درصد کاهش در  6، بار(یک میليهوا )درجه حرارت، کاهش در فشار 

ست. در این درصد کاهش در قدرت دید مشاهده شده ا 9رطوبت و 

باد قوی شمال غربي که عموماً )  (Shamal) شمالمطالعه رخداد باد 

باشد(، نیز مورد بررسي قرار های گرد و غبار قوی ميهمراه با طوفان

های این بررسي نشان داد که میانگین رخداد باد شمال، گرفت و داده

 ترین این اتفاقدرصد افزایش داشته که بیش 85در ده سال گذشته 

که در این طوریدر دو فصل تابستان و زمستان دیده شده است، به

گیری شده است تعداد زیادی از رخدادهای هواشناسي مطالعه نتیجه

در چهارده ساله اخیر در این بازه زماني افزایش داشته است که تصور 

گردد بر روی بسیاری از ذخایر منطقه توانسته اثرات منفي خود را مي

 در یموز یگوهایم ریدر مطالعه کاهش ذخا، هرچند که گذاشته باشد

گیری شد، کاهش باران یجهنت Weipaدر منطقه  ایاسترال يشمال منطقه

، Okayو  Rothlisbergتواند باشد )نمي دیساالنه تنها عامل کاهش ص

2006.) 

توان استنباط نمود سرعت باد چه از نتایج این تحقیق ميآن       

های صید تاثیر منفي برداشت صید میگو در فصلتوانسته است در 

که افزایش راندمان صید همراه با کاهش جائيگذاشته است، لذا از آن

باشد، پیشنهاد های صید ازجمله اهداف مدیریت شیالتي ميهزینه

ای سازی اداوات صید ترال میگو مطالعهگردد درخصوص بهینهمي

 مجزا صورت پذیرد.
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