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  برداري و پرورش آبزیان بهره

 1396 پاییز، ومس، شماره ششمجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

  

 میگوي سفیدبررسی پراکنش مکانی 
 Metapenaeus affinis (H. Milne-Edwards, 1837)  

  روببا استفاده از ترال کف در سواحل استان بوشهر
  

  4شعبانیجواد  دمحم و 3قربانیرسول  ،2گرگینسعید *، 1مجتبی آشیانه

  ،زیان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانببرداري آگروه تولید و بهرهآموخته دانش1
 ،، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانزیانبآبرداري استادیار گروه تولید و بهره2
  ،ابع طبیعی گرگانزیان، دانشگاه علوم کشاورزي و منبرداري آبگروه تولید و بهرهدانشیار 3

  بخش بیولوژي و ارزیابی ذخایر، پژوهشکده میگو، بوشهرارشد  کارشناس4
   13/2/1396 تاریخ پذیرش:؛ 2/11/1395 تاریخ دریافت:

  هچکید
) Metapenaeus affinisیگوي سفید سرتیز (پراکنش مکانی مبا توجه به عدم وجود اطالعات کافی در رابطه با   

ي بردار نمونهعملیات گردید. انجام  )1392 (مرداد و شهریور در فصل صید میگواي مطالعه، در سواحل استان بوشهر
در بررسی اثر عمق بر میزان صید به ازاي متر انجام گرفت.  20-30متر و  10-20متر،  10در سه طبقه عمقی کمتر از 

متر صورت  10-20در عمق  صید بیشترین میزان) و >01/0Pداري مشاهده شد (واحد تالش صیادي اختالف معنی
در بررسی فراوانی نسبی دو جنس نر و ماده مشاهده شد که بین پراکنش طولی میگوهاي نر و ماده اختالف . گرفت
 5/13- 5/5و محدوده طولی جنس نر  15-5طوري که محدوده طولی جنس ماده  هب) p>05/0داري وجود دارد (معنی

متر بود. در بررسی نسبت میلی 15ین میگوي صید شده میگوي ماده با اندازه گترربز عالوه هبرآورد گردید ب مترسانتی
نسبت نر به ماده  طوري که ه) ب>05/0pدار از فراوانی باالتري برخوردار بودند (طور معنی هجنسی، میگوهاي ماده ب

 10که در عمق بیش از  حالی دار نداشته درمتر اختالف معنی 10محاسبه گردید. این نسبت در عمق زیر  1به  86/0
 دار بود.متر، اختالف معنی

  
  خلیج فارسترال، بوشهر، ، میگوي سفید سرتیز ،پراکنش کلیدي: هاي واژه

  
  1مقدمه

خلیج فارس یکی از منابع آبی مهم جنوب کشور   
فعالیت صیادي کشور  بخش قابل توجهی ازاست که 

از طریق سه استان ن محیط آبی گیرد. ایرا در بر می

                                                
 sgorgin@gau.ac.irمسئول مکاتبه: *

ایران مرتبط کشور بوشهر، هرمزگان و خوزستان به 
کیلومتر مرز آبی  600بوشهر بیش از بوده و با استان 

 شیالتی،ارزش هاي مهم و با گونهاز یکی  دارد.
 شپراکنهستند که ) Penaeidae( پنائیده هايمیگو

یا دني در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري ا گسترده
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در بسترهاي گلی و و  دارندفارس   یجخلاز جمله 
 کنندمتري زیست می 130تا  2شنی و در اعماق 

  ). 1984؛ فیشر و بیانچی، 1980هولتویس، (
در  صید میگو در خلیج فارس براي نخستین بار  

. این صید در در سواحل ایران آغاز شد و 1959سال 
سبز محدود به بوشهر و گونه میگوي ببري ابتدا تنها 

)Penaeus semisulcatus(  تدریج صید هببود اما 
طوري که  هبي تجاري افزایش پیدا کرد ها گونهتعداد 

ترین حجم صید را میگوي ببري در حال حاضر بیش
یز سر تسبز و سپس گونه میگوي سفید 

)Metapenaeus affinisبورما، (دهد ) تشکیل می
   ). 2009؛ مرادي، 1969

میگوي سفید سرتیز و  گسترده پراکنشدلیل  به  
هاي ، تحقیقات متعددي در زمینهآنیت شیالتی اهم

گرامی، در گونه انجام شده است.  بر روي اینمختلف 
پراکنش میگوي سفید سرتیز در رابطه با که  یتحقیق

)M. affinis ( انجام داد  ي استان هرمزگانها آبدر
پراکنش فصلی متفاوتی نشان داد که این میگو داراي 

متوسط  همکارانو  هاشمی. )2011گرامی، ( است
 62/9±93/4ترتیب  طول و وزن میگوي سفید سرتیز به

هاشمی (  گزارش نمودگرم  7/24±73/4متر و  سانتی
چنین بیان کردند که همایشان . )2012و همکاران، 

عمق هاي کمدر آبتر بیشمیگوهاي با اندازه کوچک 
هاي با عمق در آبتر و میگوهاي با اندازه بزرگ

که به بررسی اثر  . در تحقیقیشوندیافت میبیشتر 
فراوانی و اندازه میگوهاي نوجوان پنائیده بر عمق 

)Penaeidae (مشخص گردید  صورت گرفته است
 یابد یمافزایش  هامیگوبا افزایش عمق، اندازه که 

   .)1991بیشاپ و خان، (
اگر چه مطالعات متعددي در رابطه با میگوي   

اطالعات دقیقی سفانه أسرتیز انجام شده است، اما مت
گونه در  ارتباط عمق با پراکنش و فراوانی طولی ایناز 
بر همین اساس دست نیست. در هاي ایران  آب

با ارتباط در رابطه اي  محققین بر آن شدند تا مطالعه
 .Mفراوانی طولی میگوي سفید سرتیز (عمق آب با 

affinis ( .انجام دهند  
  

  هامواد و روش
و استان بوشهر  هاي میگويصیدگاهاین مطالعه در   

 (مرداد و شهریور 1392در سال در فصل صید میگو 
شامل مطاف، کشی ) صورت گرفت. مناطق ترالماه

 ،خان، مند، کالت، رستمی، باشی و هلیلهنخیلو، راس
درجه  28 تا دقیقه 33درجه  27 عرض جغرافیایی از

 50 تا دقیقه 38درجه  51 طول جغرافیایی و دقیقه 51
. )1(شکل  گیرد یمرا در بر  دقیقه 45درجه 

برداري با کمک یک فروند شناور ترالر کالس  مونهن
متر و نوع موتور  4/7متر، عرض  5/22به طول طبس 

صورت اسب بخار  503از نوع کاترپیالر با قدرت 
  گرفت. 

آمید تور ترال مورد استفاده در شناور از جنس پلی  
و ره تا گره متقابل از گو داراي اندازه چشمه (

متر میلی 40متر درکیسه و  میلی 30صورت کشیده)  به
و طناب  8/28طناب فوقانی به طول ، در قسمت بدنه

 متر بود. 27زنجیر به طول تحتانی از جنس 
 10اعماق  طوري که هبصورت نواري  برداري به نمونه

صبح  6(از  ، در طول روزمتري را در بر گیرد 30تا 
گره دریایی و مدت  3تا  5/2با سرعت و  غروب) 6تا 

  . کشی یک ساعت انجام گرفتترال
پس از پایان عملیات صید، محتویات تور بر روي   

عرشه تخلیه گردیده و در صورت کم بودن حجم 
شد عنوان نمونه در نظر گرفته می صید، کل میگوها به

درصد  50تا  30که حجم صید زیاد بود، و در صورتی
عنوان نمونه   طور اتفاقی جداسازي و به هاز کل صید ب

گرفت. میگوها با کمک کلید مورد بررسی قرار می
) شناسایی 1997کارپنتر و همکاران، شناسایی معتبر (

ها سپس گردیدند. طول و وزن نمونهتعیین جنسیت و 
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متر سانتی 1/0سنجی با دقت با کمک یک تخته زیست
م تعیین و گر یکي با دقت ا دو کفهو یک ترازوي 

تورکشی،  و ساعت ، تاریخنظیرهمراه اطالعات صید  به
شروع و پایان ، زمان طول و عرض جغرافیایی منطقه

که براي این منظور هایی فرمدر آب و عمق  تورکشی
  تهیه شده بود ثبت گردیدند. 

 948کلی  طور بهداري ربدر طی عملیات نمونه  
نمونه  443نمونه میگوي سفید سرتیز صید گردید که 

شاخص محاسبه جهت  نمونه ماده بودند. 505 نر و
از فرمول زیر  1صید به ازاي واحد تالش صیادي

   :)1983گوالند، (شد  استفاده
CPUE = Cw / h 

مدت زمان  h و یتورکشوزن صید در هر  Cwکه 
 .باشدمی تورکشی بر حسب ساعت

  

نسخه  Excel افزار نرمیم نمودارها از ترسجهت   
  SPSSافزار نرمها از جزیه و تحلیل دادهو ت 2003

یسه مقادیر نسبی مقاي برااستفاده گردید.  17نسخه 
یگوي سفید سرتیز (صید به ازاي واحد تالش) در م

ها و اعماق مختلف از طرح بلوك کامل  یدگاهص
ی استفاده شد. قبل از انجام آنالیز، نرمال بودن تصادف

توجه به وجود  ها مورد بررسی قرار گرفته و باداده
صورت  ههاي صید بهایی با ارزش صفر، دادهداد

نرمال گردید. تجزیه و تحلیل  )Log+10لگاریتم (
ها ها با استفاده از آنالیز واریانس و مقایسه میانگینداده

درصد  5ینان اطمدر سطح  LSD آزمون با استفاده از
چنین جهت بررسی فراوانی میگوهاي استفاده شد. هم

اده (مقایسه نسبت جنسی) در سه طبقه عمقی نر و م
متر) از آزمون کاي  20– 30و  10– 20، 0– 10(

اسکوئر و براي مقایسه توزیع پراکنش طولی میگوها از 
  اسمیرنوف استفاده گردید.  -آزمون کولموگرف

  

  
  1 .فارس یجخلي ها آبي در بردار نمونهموقعیت جغرافیایی مکان  -1شکل 

                                                
1- CPUE= Catch Per Unite Effort 
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  .صید شده میگوهاي سفید سرتیز -3شکل                                .ترالر کالس طبس کشتی -2شکل 

  
  نتایج

ترکیب صید تورهاي ترال میگو در پایان دوره   
پنج  شاملمورد تورریزي  51و پس از برداري  نمونه

میگوي سفید سرتیز گونه میگو یعنی 
)Metapenaeus affinis) ،(Penaeus 

semisulcatus،( )Parapenaeopsis stylifera ،(
)Metapenaeopsis stridulans و (
)Trachypenaeus granulosus .حجم کل ) بود

کیلوگرم بود که از  4/25515دست آمده معادل  هصید ب
گونه غالب  درصد 01/94 میگوي ببري سبز بااین بین 

در  درصد 46/5 بود و بعد از آن میگوي سفید سرتیز با
  .)4(شکل  دارد رده دوم قرار 

در بررسی اثر عمق بر میزان صید به ازاي واحد   
داري مشاهده شد تالش صیادي اختالف معنی

)001/0P<که اثر ایستگاه بر میزان صید به  حالی ). در
داري وجود ازاي واحد تالش صیادي اختالف معنی

چنین نتایج آزمون نشان داد که هم ).<05/0Pنداشت (
احد تالش صیادي میگوهاي ي وبه ازامیزان صید 
هاي مطاف، نخیلو،  یستگاهاید شده در صسفید سرتیز 

 باهمراس الخان، مند، کالت، رستمی، باشی و هلیله 
  .)p<05/0داري نداشتند ( یمعناختالف 

  

  
  .سواحل استان بوشهرترکیب صید ترال صید میگو در  -4شکل 
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   .بردارينمونهایستگاه مختلف  8ي واحد تالش صیادي میگوي سفید سرتیز در به ازامیانگین صید  -5شکل 

  
بیشترین میزان صید به ازاي واحد تالش در   

ایستگاه باشی و کمترین آن مربوط به ایستگاه مطاف 
گزارش گردید.  در بررسی میزان صید به ازاي واحد 

مختلف، بیشترین میزان مربوط به  هايتالش در عمق

دار نسبت به دو طور معنی همتر بود که ب 10-20عمق 
متر  20-30طبقه عمقی دیگر باالتر و در طبقه عمقی 

     . نسبت به دو طبقه عمقی دیگر کمتر است

  
  .متر 30-20متر و  20-10متر،  0- 10سه طبقه عمقی  درصد میزان  صید به ازاي واحد تالش میگوي سفید سرتیز در -6شکل 

  
نی نسبی دو جنس نر و ماده در بررسی فراوا  

بین پراکنش طولی میگوهاي نر و ماده مشاهده شد که 
عالوه  ه). بp>05/0(داري وجود دارد  اختالف معنی

فراوانی با جثه کوچک بیشتر از  فراوانی میگوهاي نر
طوري که  هب استتر درشتبا جثه میگوهاي ماده 

و محدوده طولی  15-5محدوده طولی جنس ماده 

. بزگترین برآورد گردید مترسانتی 5/13-5/5جنس نر 
متر میلی 15یگوي ماده با اندازه ممیگوي صید شده 

پراکنش طولی میگوي سفید سرتیز بین عالوه  هب بود.
داري  یمعنمورد مطالعه اختالف  سه طبقه عمقی

  .)p>05/0(داشت 
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   .متر 20-10متر و  10یر مقایسه توزیع فراوانی طولی میگوي سفید سرتیز بین اعماق ز -7شکل 

  
     .متر 30-20متر و  10بین اعماق زیر  مقایسه توزیع فراوانی طولی میگوي سفید سرتیز -8شکل 

  
   .متر 30-20متر و  20- 10مقایسه توزیع فراوانی طولی میگوي سفید سرتیز بین اعماق  -9شکل 
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  .متر 30-20متر و  20-10متر،  10متر از میانگین طولی میگوي سفید سرتیز در سه طبقه عمقی ک -10شکل 

 

  
  .شده یدصمیگوي سفید سرتیز  و مادهي نر ها جنستوزیع فراوانی طولی  -11شکل 

  
طور  هنسی، میگوهاي ماده بجدر بررسی نسبت   

دار از فراوانی باالتري برخوردار بودند معنی
)05/0p< محاسبه  1به  86/0) و نسبت نر به ماده

متر اختالف  10زیر ت در عمق . این نسبگردید
متر،  10 بیش ازکه در عمق  حالی درنداشته دار  معنی

  دار بود.معنیاختالف 
 

  .شده یدصمیگوي سفید سرتیز  و مادهنسبت جنسی نر  -2جدول 
 ℵ2  ماده  نر  عمق/ جنس

  025/0*  86  59  متر 10زیر 
  28/0  376  347  متر 10- 20
  15/0 43  38  متر 20- 30

  026/0*  505  443  جمع
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  بحث
واحد تالش  يصید به ازا نتایج نشان داد که میزان  

متر اختالف  20-10میگوي سفید سرتیز در عمق 
متر  30-20متر و  10با دو عمق کمتر از  را داريمعنی

دلیل مهاجرت  به احتماالًداشته است که این امر 
. عمق به سمت دریا باشد میگوهاي جوان از مناطق کم

از محیط با مهاجرت میگوهاي جوان  طوري که هب
، جمعیت جدیدي تشکیل نوزادگاهی به سمت دریا

داده و لذا میزان میگوهاي این منطقه از دریا افزایش 
با در نظر گرفتن . )1991نیامیمندي و توکلی، ( یابدمی

رسد صید و برداشت از ذخایر نظر می هاین موضوع ب
نتیجه ترین متر به 10-20عمق در میگوي سفید سرتیز 

  را براي صیادان خواهد داشت. 
بر  2012در سال  دلیريدر تحقیقی که توسط   

در اعماق مشابه (کمتر روي پراکنش میگوي ببري سبز 
، انجام شدمتر)  20-30متر و  10-20متر،  10از 

گونه در سه طبقه  داري بین پراکنش ایناختالف معنی
ایج تحقیق عمقی مشاهده نگردید که از این نظر با نت

   . )2012دلیري، ( اضر تفاوت داردح
هاي دست آمده در عمق ههاي ببر اساس نمونه  

میانگین طول میگوها در توان دریافت که مختلف می
میانگین طول در دو عمق کمتر از  متر، 0-10عمق 

. این امر )10(شکل  متر است 20- 30متر و  20-10
گونه  ادگاهی ایندلیل قرار گرفتن مناطق نوز به احتماالً

باشد که از این منظر با نتایج می 10متر از در اعماق ک
نیز منطبق دست آمده از صید به ازاي واحد تالش  هب

ین علل حضور پست الروها و تر مهمیکی از باشد. می
توان  را میمیگوهاي جوان در مناطق نوزادگاهی 

ي بنتیک و ها جلبکدسترسی به غذا (پالنکتون، 
؛ بیشاپ و خان، 2004ماسیا، ( دانستدتریتوس) 

1991 ،(  
غالب  نشان داد کهچنین همي طولی ها دادهآنالیز   

از میگوهاي متري کاندازه میگوهاي سفید سرتیز نر 
دلیل استراتژي  تواند به یم عامل ماده داشتند که این

  .)11(شکل  باشد ها آنمثلی  یدتول
 در طول دههبا احتساب افزایش تالش صیادي،   

ي جنوب کشور ها آبمیگو در  صیدمیزان گذشته 
سازمان شیالت ایران، ( نوسان کمی داشته است

دلیل کاهش  که این موضوع ممکن است به )1393
خلیج فارس باشد. در این صورت  يهاذخایر میگو

ضروري است تا مدیران و مسئولین محترم کشور 
توجه بیشتري به حفظ ذخایر آبزیان و احیاي مناطق 

ها بنمایند. ممانعت از صید قاچاق گونه ادگاهی ایننوز
رویه، جلوگیري از آلودگی مناطق ساحلی و ورود و بی

هاي شهري و صنعتی و بهسازي مناطق فاضالب
نوزادگاهی از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه 

  قرار گیرد. 
  

  پاسگزاريس
کلیه دانند تا از محققین در اینجا بر خود الزم می  

چنین کلیه پرسنل محترم پرسنل کشتی طبس و هم
شیالت بوشهر که همکاري بسیار خوب و ارزشمند 

اي ایشان منجر به انجام این تحقیق شد تشکر ویژه
   .داشته باشند
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