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  ها ترین یافته مهم
 گونه از 2 گونه ماهیان غضروفی، 6پوست،   گونه سخت8 گونه ماهی استخوانی، 65 گونه شامل 84تا در ترکیب صید مش
با بررسی ترکیب . پشت دریایی، یک گونه از خارتنان و یک گونه از پرندگان دریایی شناسایی شدند سرپایان، یک گونه الك

 و 66/19، 32/23، 91/43ترتیب  هاي با اهمیت تجاري به ونهماهیان گ هاي دورریز ریز، دورریز درشت، تجاري و بچه صید، گونه
هاي تجاري، ماهیان  ماهیان گونه هاي دورریز ریز، بچه همچنین گونه.  درصد از وزن صید را به خود اختصاص دادند1/13

 را تشکیل  درصد از کل تعداد ماهیان صید شده23/1 و 44/12، 64/18، 7/67ترتیب  هاي دورریز درشت به تجاري و گونه
  نتایج حاصل نشان داد که فصول پاییز و بهار نسبت به تابستان و زمستان داراي میزان صید بیشتري بودند.دادند می

)045/0=P (اري مشاهده نشد د ن فصول پاییز و بهار اختالف معنیو بی)383/0=P (بندي چندبعدي  نتایج حاصل از مقیاس
، P=02/0(بعدي را تایید کرد  بندي چند نتایج آنالیز تشابه نیز مقیاس.  مختلف بودبیانگر وجود جوامع متفاوت صید در فصول

453/0=R .(نتایج بیانگر استخراج .  درصد بدست آمد4/83ها و عوامل محیطی  در این مطالعه، همبستگی کانونی بین گونه  
  . را نشان داد گروه همبسته با یکدیگر در ترکیب صید 4 محور یا متغییر مبهم بود که وجود 4

 91-306-27  طرح تحقیقاتی به شماره شناسه :منبع یافته
 

   مکانی، صید -فارس، مشتا، قشم، بندرعباس، تغییرات زمانی خلیج :هاي کلیدي واژه
  

ــري ):گــان(نویــسنده ــرادي  ، سیدیوســف پیغمب ــی م ــادري، امیرعل ــی ن ــري، مجتب ــادي رییــسی، مــسلم دلی ــسب،  ه   ن
   احسان کامرانی و لیال عبدلی

  هرمزگان استان ساحلی هاي آب در مشتا صید رکیبت روي مکانی و زمانی تغییرات تاثیر بررسی :عنوان

  91-306- 27 :شماره

 25/3/1394  :تاریخ

   هاي کوتاه علمی یافته

computer
persian
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  اهمیت موضوع
محیطی آنها بـستگی دارد و    هاي مختلف آبزیان تا حد زیادي به شرایط زیست          نظر به اینکه چرخه حیات گونه     

 لذا نوسانات شـدید عوامـل محیطـی    ،یابد شدت تغییر می فارس نیز در طول سال به    حیطی خلیج از طرفی شرایط م   
آن از قبیل تغییرات درجه حرارت، شوري و چگالی آب در طول سال موجب نوسـانات و آشـفتگی محـیط زیـست          

زي ایـن   ایر سـطح ذخایر آبزیان، مخصوصاً ذخرایط زیستی، بیولوژیکی و پراکنش   دریایی این پهنه آبی شده و بر ش       
با توجه به این موضوع تعیین اثر فاکتورهاي محیطی روي ترکیـب صـید مـشتا ضـروري           . گذارد  حوزه آبی تاثیر می   

  .رسد نظر می به

  )شرح مساله(مقدمه 
 يکای از آمرهایی  و بخشقای آفرا،ی در آسزی است که امروزه نانی آبزدی صيها  روشنیتر یمی از قدیکیمشتا 

در اکثر سواحل ( و در استان هرمزگان رانی در ای سنتدی روش صنیدر حال حاضر ا. شود  ی استفاده میشمال
 جادی اي در ساحل کار گذاشته شده و با استفاده از تور حصارییها  چوب، روشنیدر ا. رود کار می به زین) استان

 ی محلادانی صلهیوس  داخل آن بهانی، آبز)جزر( رفتن آب نیی وارد آن شده و با پاانی که هنگام مد آبزشود، یم
تواند  ها و سواحل می هاي شور و شرین در مصب فصلی در فراوانی و ترکیب ماهیان آب تغییرات .شوند ی مدیص
 مانند محیطی یا متغیرهاي زیستغیره محیطی نظیر شوري، دما، بارندگی و عوامل علت تغییرات فصلی در  به

گذار بر مهم اثرکسیژن محلول یک عامل در نواحی گرمسیر نوسانات در شوري، دما و ا. تولید مثل و زادآوري باشد
 هدف از این مطالعه برآورد اثر ،با توجه به مطالب گفته شده .باشد یمماهیان نابالغ و بالغ و  الروهاتوده  زي

تنوع (روي ترکیب صید مشتا ) شوري، دماي آب و اکسیژن محلول(محیطی عوامل تغییرات فصلی و مکانی در 
 در این مطالعه ضرر ،همچنین. باشد یم نسبت به کل صید ها گونهو عددي سبت وزنی  ن ويا گونهي، ترکیب ا گونه

  . قرار خواهد گرفتبحث و زیان احتمالی مشتاها بر ذخایر مورد 
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 )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

  برداري منطقه نمونه
ا در  مشت3 تعداد ،برداري  انجام نمونه  جهت. بودقشم  عباس و جزیره     مطالعه شامل مشتاهاي سواحل بندر     مکان مورد 

 مـشتا در  3 مشتا در منطقه خواجه عطـا در قـسمت شـرق شـهر بنـدرعباس و      3عباس، منطقه سورو در غرب شهر بندر  
   .)1شکل  (ندسواحل جزیره قشم در منطقه پی پشت انتخاب شد

  

هـاي بـا    ماهیـان گونـه   دورریز درشـت، تجـاري و بچـه   هاي دورریز ریز،   گونه،با بررسی ترکیب صید حاصل از مشتاها     
همچنـین  .  درصـد از وزن صـید را بـه خـود اختـصاص دادنـد        1/13 و   66/19،  32/23،  91/43ترتیب   اهمیت تجاري به  

، 64/18، 7/67ترتیـب    هاي دورریـز درشـت بـه       هاي تجاري، ماهیان تجاري و گونه      ماهیان گونه  هاي دورریز ریز، بچه    گونه
   ).1-4شکل ( درصد از کل تعداد ماهیان صید شده را به خود اختصاص دادند 23/1 و 44/12

  
  


