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چکیده

پژوهشی

در مطالعه حاضر ،تغییرات میانگین سطوح غذایی ( ،)mTLطبقات غذایی صید ( )TrCو میزان صیید ()LP
جوامع دریایی ( 49ذخیره شیالتی) استحصال شده در مناطق صیادی هرمزگیان (شیلال خجییا سیار و
دریای علان) ،طی یک روند زمانی ده ساله از  1381 -1390مورد بررسی قرار گرسی .مییزان صیید طیی
این دوره یک روند اسزایشی ( (r= 0/88 ،p<0/001را نشان داد ،حال آنکه مییانگین سیطوح غیذایی صیید
کاهش معنی داری را از سال  1381تا  1390داشته اس (r= -0/69 ،p<0/05( .عالوه بر ایین در مییزان
صید گوشتخواران و شکارچیان سطوح باالی شبکه غذایی طی این دوره نیز ،روند رو به کاهشیی مشیاهده
گردید که این امر می تواند متأثر از پدیده اس .تیراز غیذایی تحی .تیاثیر سشیار صییادی ( Fishing down
 )marine food webدر آبهای ساحجی غرب و شرق استان هرمزگان بوده و احتلال وقیو ایین رخیداد را
تقوی .نلاید نتایا آنالیز خوشه ای و دسته بندی غیرمتریک ،نشان داد که ترکیب و میزان صید به شیک
دو گروه سالی ( 1387-1390و  )1381-1386تفکیک می شوند و آزمون آنالیز شباه .مشخص نلود که
تفاوت معنی داری بین این دو گروه سالی وجود دارد ( (r= 0/88 ،p=0/005و گونیه هیای Benthosema
 pterotumو  Thunnus albacaresمسئول این عدم شباه .در ترکیب و میزان صید بیین ایین دو گیروه
معرسی شدند
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مقدمـه
خجیا سار حوضه آبی به طول  950کیجومتر اس .که سواح ایران را از سواح کشورهای عربستان سعودی ،بحرین ،کوی ،.قطر،
امارات متحده عربی و علان جدا ساخته اس .به سبب وجود منابع سرشار نف .و گاز در خجیا سار و سواح آن ،ایین آبراهیه در
سطح بیناللججی ،منطقهای استراتژیک و راهبردی محسوب می شود اسزون بر این ،صنع .شیالت نیز در اقتصیاد کشیورهای حیوزه
خجیا سار نقش مهلی را ایفا می کند در بخش سواح ایرانی خجیا سار  ،سه منطقه سیاحجی خوزسیتان ،بوشیهر و هرمزگیان
دارای اهلی .صیادی هستند که در این میان استان هرمزگان با توجه بیه برخیورداری از  1400کیجیومتر نیوار سیاحجی ،بزرگتیرین
 نویسنده مسئول ،پس .الکترونیکsakynemashjoor@gmail.com :
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منطقه صید محسوب شده و بخش اعظم صید ماهیان از سواح ایرانی خجیا سار را به خود اختصاص داده اسی .بیا ایین وجیود،
مطالعات در زمینه مدیری .صید در این منطقه بسیار اندک بوده اس .سعالی .های انسانی هلچیون صییادی و تغیییرات محیطیی،
اثرات گسترده ای را بر روی اکوسیستم های آبی به هلراه داشته اس .به طوری که انعکا این تغییرات را میی تیوان در سیاختار
جوامع ،تولیدات و سراوانی گونه ها مشاهده نلود ( .)Hall, 1999; Blaber et al., 2000; Sinclair et al., 2002این اثرات بر سیاختار

گونه هاس .)Zwanenburg et al., 2002; Sala et al., 2004( .صید بی رویه و مدیری .نشده ماهیان ،نلونه اییی از چنیین سعالیی.
هایی اس .که منجر به حذف ارگانیسم های آبزی به گونه ایی شده که نرخ میرایی بسیار سریعتر از حدی اس .که اکوسیستم توان
بازیابی آن را داشته باشد و این امر به طور چشلگیری در تلامی سطوح حییات درییایی :جلعیی ،.اجتلاعیات و اکوسیسیتم نلیود
داشته اس .)Mashjoor and Kamrani, 2015; Pauly et al., 1998( .از این رو بهره گیری از شاخصهایی که بتوانند ،به سیهول .و
با استفاده از داده های موجود ،وضعی .یک اکوسیستم را پیش بینی کنند ،ضروری به نظر می رسید (

Christensen, 2000; Pauly

 .)and Watson, 2005در طی  50سال گذشته ،میانگین سطوح غذایی صید یک روند کاهشی به مییزان  0/1در هیر دهیه را نشیان
داده اس .)Pauly et al., 1998( .ایین پدییده در مقییا

جهیانی ( )Pauly et al., 1998; Pauly and Palomares, 2005و محجیی

( )Sala et al., 2004; Arancibia and Neira, 2005توسط محققین بسیاری مورد بررسی قرار گرسته و نتایا مطالعات ایشان نشیان
داده اس .زمانی که ماهیان بزرگ با طول علر زیاد که در سطوح باالی شبکه غذایی دریایی قیرار دارنید ،بیه واسیطه صیید توامیان
چندگونه ایی ،نسب .به ماهیان کوچکتر با طول علر کوتاه تر در سطوح پایین شبکه غذایی ،سریعتر صید و کاهش می یابنید ،ایین
امر سبب می شود که اندازه و میانگین سطوح غذایی ماهیان صید شده ،به تدریا کیاهش یابید ( .)Pauly et al., 1998ایین پدییده
امروزه به "اس .تراز غذایی تح .تاثیر سشار صیادی "1معروف اس ،.که توسط  Paulyو هلکیارانش ( ،)1998بیا اتکیا بیه اطالعیات
ساالنه میزان صید سازمان خواربار جهانی ) (FAOمطرح گردیده اس .از این رو کنوانسیون تنو زیستی ) ،(CBDمییانگین سیطح
غذایی صیدهای شیالتی را به عنوان شاخص تنو زیستی ماهیان بزرگ (ماهیان با سطوح غذایی بیاالتر از  )3/5انتخیاب نلیود ،کیه
شاخص غذایی دریایی ) (MTIنامیده می شود این شاخص یکی از شاخص هایی اس .که نشانگر اثرات انسانی بیر اکوسیسیتمهیای
آبی اس .از این رو در گامی پیشتاز در بررسی این پدیده در آب های جنوبی کشور بیاالخص اسیتان پهنیاور هرمزگیان ،در مطالعیه
حاضر ،با بهره گیری از شاخص هایی چون میانگین سطوح غذایی (عجفخواران ،پوده خوران ،هله چیزخواران ،گوشتخواران کوچیک،
بزر گ و شکارچیان سطوح باالی شبکه غذایی) ،تخلین تغییرات زمانی ترکیب صید و ارتباط آن با دیگر شاخص های اکوسیستلی،
منابع و دالی بروز پدیده "اس .تراز غذایی تح .تاثیر سشار صیادی" در شلال خجیا سار  ،در منطقه ساحجی هرمزگیان بررسیی و
ارزیابی گردید
مواد و روشها
در تحقیق حاضر ،اطالعات صید به صورت میزان صید از هر گونه (تن ×  )103در هر سال ،در طول یک دهه اخییر (،)1381-1390
بنا بر آمار رسلی منتشر شده توسط سازمان شیالت ایران (سالنامه آماری سازمان شیالت ایران )1391-1381،تهییه گردیید ایین
اطالعات مشتل بر حدود  %90-95از ک میزان صید ساالنه طی این دوره زمانی بود داده های صید تیرال کیو و سیطوح غیذایی
غذایی  49گونه صید شده از آب های ساحجی غرب و شرق استان هرمزگان (شک  -1مناطق هفی .گانیه) ،شیلال خجییا سیار و

Fishing down marine food web

34

1

Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir at 10:40 +0430 on Tuesday July 17th 2018

جوامع ماهیان ،به طور گسترده مورد تحقیق و بررسی قرار گرسته اس .که مشتل بر بروز تغیییرات در سیطح غالبیی .گونیه اییی،
اندازه ( )Haedrich and Barnes, 1997; Bianchi et al., 2000; Jouffre and Inejih, 2005و میزان صید یک گونه در مییان دیگیر

بررسی احتمال وقوع پدیده افت تراز غذایی ...

رزاقی و همکاران

دریای علان ،به منظور تعیین الگوی پراکنش زمانی در ترکیب صید و روند تغییرات میانگین سطح غذایی ) (mTLبین سیال هیای
 1381-1390مورد تجزیه و تحجی قرار گرس .به این صورت که:
گونه موجود در ترکیب صید ،به طور علده از سای .های  )www.fishbase.org( FishBaseو Around Sea

محاسبه میانگین وزن به دس .آمد
mTL = ΣTLijYij/ ΣYij

معادله :1

 :mTLمیانگین سطح غذایی صید در سال  :Yij ،jمیزان صید گونه  iدر سال  jو  :TLiسطح غذایی گونه  iمی باشد
از آزمون هلبستگی (رگرسیون) نیز به منظور تعیین ارتباط معنی دار بین میانگین سطح غذایی و سال و هلچنین مییانگین سیطح
غذایی و صید استفاده گردید

شک  1نقشه منطقه مورد مطالعه و مناطق نلونه برداری هف .گانه در آب های ساحجی غرب (شلال خجیا سار ) و شرق (دریای علان) استان هرمزگان
صیدگاه های غرب استان هرمزگان ( مناطق نلونه برداری الو -ج) که به تفکیک عبارتند از :الو) رأ نایبند تا بندر مقام ،ب) بندر مقام تا سارور ،پ) سارور
تا باسعیدو ،ت) باسعیدو تا جنوب قشم ،ج) بندرعبا تا سیریک و صیدگاه های شرق استان هرمزگان مشتل بر :چ) سیریک تا جاسک ،ح) جاسک تا
میدانی
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الو :سطوح غذایی 49
 )www.seaaroundus.org( Us databaseبه دس .آمده (جدول )1و برای گروه هایی چون سفره ماهی و کوسیه میاهی کیه تحی.
یک نام معلول در ترکیب صید ذکر می شوند ،میانگین متعجق به آن جنس در منطقه ذکر گردیید ارزش شیاخص  mTLبیرای هیر
سال طبق معادله  ،)Pauly et al., 1998( 1توسط حاصجضرب میزان صید در سطوح غذایی گونه های موجود در آن سیال و سی س
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ب :به منظور مشاهده تغییرات در سهم مشارک .سطوح متفاوت غذایی از ک صید Pauly ،و هلکیاران ( ،)2002گونیه هیای بهیره
برداری شده را به سه طبقه غیذایی تقسییم کردنید :عجفخیواران ،پیوده خیوران و هلیه چیزخیوران :TrC1( ،سیطوح غیذایی ،)2-3
گوشتخواران سطوح میانی شبکه غذایی ( :TrC2سطوح غذایی  )3/01-3/50و گوشتخواران و شکارچیان سطوح باالی شبکه غذایی
( :TrC3سطوح غذایی بزرگتر از  )3/51کاهش در سهم سطوح باالی غذایی از ک میزان صید طی دوره میی توانید نشیان دهنیده

.)and Milessi, 2008; Clarke and Warwick, 2001
جدول  1سطوح غذایی  49ذخیره شیالتی مورد مطالعه ( استخراج شده از سای .های  )www.fishbase.org( FishBaseوSea Around Us database
()www.seaaroundus.org

نام انگلیسی

نام علمی

Sind sardinella
Skinnycheek lanternfish
Blochs gizzard shad
Indo-pasific king
mackerel
Trigate tuna
Hilsa shad
Wolf-herring
Talang queenfish
Indian mackerel
Mahi mahi / common
dolphinfish

Sardinella sindensis
Benthosema pterotum
Nematalosa nasus
Scomberomorus guttatus
Auxis thazard
Tenualosa ilisha
Chirocentrus nudus
Scomberoides commersonnianus
Rastrelliger kanagurta
Coryphaena hippurus

2/9
3/1
2/7
4/3
4/3
2
4/2
4/5
3/2
4/4

Black skipjack
Narow- barred Spanish
mackerel

Euthynnus affinis
Scomberomorus commerson

4/5
4/5
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وقو پدیده "  " Fishing down marine food websباشد (.)Caddy and Garibaldi, 2000; Pauly et al., 2002
ج :تغیییییرات در الگیییوی پیییراکنش زمیییانی سراوانیییی صییییدها توسیییط آنالیزهیییای خوشیییه ای و دسیییته بنیییدی غیرمترییییک
) (nMDS: non-Metric Multidimensional Scalingبا استفاده از ماتریسهای شباه Bray-Curtis .بر اسا ریشیه دوم سراوانیی
گونه ها بررسی گردید ترسیم آنیالیز خوشیه ای و دسیته بنیدی غیرمترییک توسیط برنامیه  PRIMER5انجیام شید ( Clarke and
 )Warwick, 2001بررسی تفاوت معنی دار در ساختار جلعیتی صیدها بین گروه های سالی که توسط آنیالیز خوشیه ای و دسیته
بندی غیرمتریک مشخص شده بودند نیز توسط آزمون آنالیز شباه .یک طرسه و با استفاده از ماتریس عیدم شیباهBray-Curtis .
بر اسا ریشه ی دوم سراوانی گونه ها ،صورت گرس .در این آزمون سرض صفر بر عدم تفاوت معنیی دار در سیاختار ترکییب صیید
بین گروه های سالی استوار اس .سطح معنی داری و مقدار آماری  Rبرای هر زوج مقایسیه کیه توسیط آزمیون  ANOSIMایجیاد
شده بود ،به منظور مشخص کردن عدم شباه .بین گروه های سالی مورد استفاده قیرار گرسی )Clarke and Warwick, 2001( .و
در نهای .با استفاده از آزمون  SIMPERگونه هایی که سبب بیش از  %50شباه .در ترکییب جوامیع صیید در درون گیروه هیای
سالی (گروه های سال  Iو  )IIمی شدند و هلچنین گونه هایی که در مجلو بیش تیر از  %90در ایجیاد عیدم شیباه .در ترکییب
جوامع صید بین دو گروه سالی نقش داشتند با ارائه درصد مشارک .شان در این عدم شباه .مشخص می گردد آزمیون SIMPER
در برنامه  PRIMER5بر اسا ماتریس عدم شباه .و با ریشه دوم سراوانی صیدها با مقایسه دو بیه دوی گیروه هیای سیالی انجیام
گردید در این روش سهم مشارک .هر یک از گونه ها در تغییرات زمانی جوامع صید به صورت درصد ارائه می شیود ( Jaureguizar
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4/3
4/5
4/3
4/5
4
2/6
3/8
4/2
3/6
3/1
2
3/6
3/5
3/31
2/11
3/3
3/2
2/9
4/2
4/5
4/3
3/8
3/6
4/4
4/4
3/9
3/65
3/7
3/48
4/5
3/6
4
4
4
2/7
3/4
2/7

نام علمی

نام انگلیسی

Thunnus albacares
Thunnus tonggol
Katsuwonus pelamis
Sphyraena jello
Rachycentron canadum
Liza macrolepis
Argyrosomus hololepidotus
Caranx ignobilis
Sepia
Pampus argenteus
Scarus persicus
Otolithes ruber
Pomadasys kaakan
Lethrinus nebulosus
Siganus spp
Drepane punctata
acanthopacrous
Parastromateus niger
Lutjanus johnii
Lutjanus erythropterus
Eleutheronema tetradactylum
Nemipterus japonicus
Platycephalus indicus
Saurida tumbil
Psettodes erumei
Epinephelus coioides
Johnius spp.
Trachinotus mookalee
Arius maculatus
Trichiurus lepturus
Rhynchobatus djiddensis
Pristis zijsron
Himantura
Carcharhinus
Palinurus
Portunus
Penaeus

Yellowfin tuna
Longtail tuna
Skipjack tuna
Pickhandle barracuda
Black king fish
Mullet
Southern meager
Gaint trevally
Cuttle fish
Silver pomfret
Gulf parrotfish
Tigerthooth croaker
Javelin grunter
Spangled emperor
Rabbitfish
Spotted sicklefish
Yellowfin seabream
Black pomfret
Johnʼ s snapper
Red snapper
Fourfinger threadfin
Japanese threadfin bream
Bartail flathead
Greater lizardfish
Indian halibut
Orangespot grouper
Bigeye croaker
Indian pompano
Roundsnout sea cat fiah
Largehead hairtail
Giant guitarfish
Green sawfish
Rays
Sharks
Spiny lobsters
Swim crabs
Shrimps and prawns

نتایـج
 هلانگونه که. آورده شده اس2  در شک، شلال خجیا سار و دریای علان،روند تغییرات میزان صید در آب های استان هرمزگان
 تا،. به تدریا اسزایش یاسته اس1390  میزان صید کاهش و پس از آن تا سال1382  تا1381  از سال، مشاهده می شود2 در شک
37
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شک  2روند تغییرات میزان صید در
آبهای استان هرمزگان ،شلال خجیا
سار و دریای علان ()1381-1390

شک  3میانگین سطوح غذایی
صیدها در آب های استان
هرمزگان ()1381-1390

آنالیز خوشه ای با استفاده از ماتریسهای شباه Bray- Curtis .بر اسا ریشه دوم سراوانی صیدها نشان داد که در ابتدا براسا
 %83/5شباه .دو گروه قاب تشخیص اس :.گروه اول شام  4سال پایانی دهه ( )1387-1390و گروه دوم بقیه سال های مورد
مطالعه بود (شک  )5هلچنین هلانگونه که در شک  5مشاهده می گردد ،در گروه دوم بر اسا  %87شباه ،.سال آغازین دهه
یعنی سال  1381از بقیه سال ها مجزا گش ته اس .نتایا دسته بندی غیرمتریک هم ،تصویر دوبعدی مناسبی از داده ها ایجاد نلود
(( )Stress value 0.02شک  )6نتایا دسته بندی غیرمتریک ،گروه بندی ایجاد شده توسط آنالیز خوشه ای را تأیید کرد مشابه
بودن نتایا این دو روش ،صح .جدایی ترکیب داده های صید به شک گروه های سالی  IIو  Iرا طی این دوره زمانی مشخص
مینلاید
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اینکه در سال  1390به  170000تن می رسد ( (r= 0/88 ،p<0/001میانگین سطوح غذایی صیدها در آب های اسیتان هرمزگیان
کاهش معنی داری را از  1381تا  1390نشان می دهد (( (r= -0/69 ،p<0/05شک  )3هلانطور که در شک  3نشیان داده شیده
اس .بیشترین میزان شاخص  mTLمربوط به نخستین سال آغاز دهه یعنی سال 1381بوده اس )3/98( .و این امر متناظر با علده
صید از کفزیان و ماهیان بزرگ پالژیک از سطوح غذایی باالس .و کلترین میزان این شیاخص نییز در سیال  1387مشیاهده شیده
( )3/87که ناشی از اسزایش نرخ صید از سطوح پایین غذایی (سخ .پوستان و نرمتنان) بوده اسی .بیه نحیوی کیه گوشیتخواران و
شکارچیان سطوح باالیی شبکه غذایی سهم بیشتری را نسب .به پوده خوران ،هله چیزخوراران و گوشتخواران سطوح میانی شیبکه
غذایی به خود اختصاص داده اند (شک )4؛ ولی با این وجود میزان صید این گروه از آغاز دهه تا پاییان دوره میورد بررسیی رونیدی
کاهشی را نشان می دهد (شک  )4در این مطالعه میانگین سطوح غذایی به اندازه  0/11طی دوره ده ساله کاهش یاسته اس.

بررسی احتمال وقوع پدیده افت تراز غذایی ...
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 :TrC1عجفخواران ،پوده خوران و هله چیزخوران (سطوح غذایی  : TrC2 ،)2-3گوشتخواران سطوح میانی شبکه غذایی (سطوح
غذایی  : TrC1 ،)3/01-3/50گوشتخواران و شکارچیان سطوح باالیی شبکه غذایی (سطوح غذایی بزرگتر از )3/51

شک  5دندوگرام آنالیز خوشهای و دستهبندی غیرمتریک ( )nMDSترکیب صید آبهای استان هرمزگان ( )1381 -90و تفکیک آن به دو گروه سالی  IIو I

شک  6ترسیم دسته بندی غیرمتریک
ترکیب داده های صید ( )1381 -1390در
آبهای شلال خجیا سار و دریای علان
(استان هرمزگان)
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شک  4سهم طبقات مختجو سطوح
غذایی از ک میزان صید ساالنه در آب
های استان هرمزگان ()1381-1390

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،6شماره  ،1تابستـان 1395

مجله بوم شناسی آبزیان

جدول  2نتایا آزمون  SIMPERبه منظور تعیین گونه های مؤثر در شباه .ترکیب صید درون گروه های سالی  Iو .II
میانگین صید (تن)

1387-1390
درصد متوسط شباهت90/37 :

درصد تجمعی

درصد مشارکت در شباهت

گونه
7/76
7/76
5/13
4/77
4/11
3/97
3/67
3/52
3/16
3/09
3/09

1381-1386
درصد متوسط شباهت91/55 :
گونه
Thunnus tonggol
Sardinella melanura
Benthosema pterotum
Euthynnus affinis
Caranx ignobilis
Sharks
Scomberomorus commerson
Auxis thazard
Trichiurus lepturus
Scomberoides commersonnianus
Sphyraena jello

میانگین صید (تن)
23/87
18/29
6/49
5/06
3/87
3/73
3/47
3/63
3/35
2/64
2/71

درصد مشارکت در شباهت

درصد تجمعی

9/63
8/46
4/84
4/41
3/79
3/78
3/61
3/61
3/43
3/30
3/09

9/63
18/09
22/93
27/34
31/13
34/91
38/52
42/13
45/56
48/86
51/95

جدول  3نتایا آزمون  SIMPERبه منظور تعیین گونه های مؤثر در عدم شباه .بین گروه های سالی  Iو II

گونه های متمایز کننده

مقایسه های SIMPER

( Benthosema pterotumسانو

ماهیان)؛ (با میانگین عدم شباه 2/34 .از مجلو  16/27میانگین ک )؛

بیش ترین سراوانی در گروه سالی ( Iمیانگین=  )6/94در مقاب گروه سالی ( IIمیانگین=)0/01
گروه های سالی  Iو II

( Thunnus albacaresتن ماهیان)؛ (با میانگین عدم شباه 1/44 .از مجلو  16/27میانگین ک )؛ بیش
ترین سراوانی در گروه سالی ( IIمیانگین=  )9/08در مقاب گروه سالی ( IIمیانگین=)2/15

40

Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir at 10:40 +0430 on Tuesday July 17th 2018

Thunnus tonggol
Sardinella melanura
Thunnus albacares
Euthynnus affinis
Caranx ignobilis
Sharks
Scomberoides commersonnianus
Scomberomorus commerson
Scomberomorus guttatus
Sphyraena jello
Shrimps and prawns

16/25
16/07
9/08
5/86
4/58
4/22
3/63
3/50
2/55
2/75
2/90

7/76
15/51
20/65
25/42
29/53
33/50
37/17
40/69
43/85
46/95
50/04

بررسی احتمال وقوع پدیده افت تراز غذایی ...

رزاقی و همکاران

بحث
در طی یک دهه اخیر ( ،) 1381-1390اسزایش تیدریجی در مییزان صیید آب هیای شیلال خجییا سیار و درییای علیان (اسیتان
هرمزگان) ،با کاهش در میزان  ،mTLکاهش صید سطوح باالیی شبکه غذایی و هلچنین تغییر نسبی در ترکیب گونه ای صییدهای
شیالتی برای منطقه صیادی هرمزگان هلراه بوده اس .میزان صید در طول این دوره روند اسزایشی را طی کرده و از  100000تین
در سال  1381به حدود  165000تن در سال  1390رسیده اس .این در حالی اس .که درصید مشیارک .ماهییان سیطوح بیاالی
شبکه غذایی از ک میزان صید ساالنه به تدریا طی این دوره روندی کاهشی را نشان می دهد و این امیر میی توانید نشیاندهنیده
احتلال وقو پدیده " اس .تراز غذایی تح .تاثیر سشار صیادی" ،در ایین حوضیه آبیی باشید  Mashjoorو  Kamraniنییز در سیال
 2015طی ارزیابی  47گونه از ذخایر شیالتی در آب های ساحجی استان خوزستان نشان دادند که عجی رغم اسزایش روند صید طیی
یک دهه ( ،)1381-1390میانگین سطوح غذایی با کاهش متوسطی هلراه بوده و وضعی .صید آبهای سیاحجی اسیتان خوزسیتان
تح .استحصال و احتلال وقو این پدیده ،اندک معرسی شده اس.
اساساً برداش .شکارچیان بزرگ از اکوسیستم های آبی به دنبال خود اثراتی را نیز بر روی شبکه های غیذایی بیر جیای میی گیذارد
( )Jackson et al., 2001هلان گونه که  Paulyو هلکارانش در سال  2009عنوان نلودند پدیده " اس .تراز غذایی تح .تاثیر سشار
صیادی" ،در سه ساز دسته بندی می شود :ساز پیشین ،حال (استحصال شده) و پسین (بسیار آسیب دیده) در ساز پیشین ییا اولییه،
تاثیرات سعالی .های انسانی به شدت بر سطوح باالی غذایی (شکارچیان قجه) اعلیال شیده و ایین امیر منجیر بیه سراوانیی ماهییان و
بیمهرگان کوچک می گردد ،در چنین شرایطی اجتلاعات کفزی به واسطه گونه های ساکن و غیرمتحرک در بستر (رسوب خواران
و سیجترکنندگان) باالترین سراوانی و غالبی .را خواهند داش )Pauly et al., 2009( .در ساز حال ییا استحصیال شیده کیاهش کیامالً
چشلگیری در زیس .توده ماهیان یزرگ و نزول سطوح غذایی صید هم در سطح ماهیان و هم اجتلاعات بنتیک رخ داده اس .کیه
با ادامه این شرایط ،ساز پسین و آسیب هیای غیرقابی جبیران رخ خواهید داد ( Pauly et al., 2009و نییز رجیو شیود بیه سیای:.
 .)www.fishingdwon.orgاز این رو با توجه به ارتباط بین پویایی ترکیب صید شیالت در طول دوره مورد بررسی و رستار ماهییان،
می توان عج و دالیجی را به خصوص در روند تغییرات شیاخص مییانگین سیطح غیذایی ( )mTLارزییابی نلیود ( Jaureguizar and
 )Milessi, 2008در مطالعه حاضر ترکیب صید درون گروه های سالی ( Iو  )IIبه میزان بیاالیی دارای شیباه .بودنید (جیدول  )1و
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دو گروه سالی تفکیک شده توسط آنالیز خوشه ای و دسته بندی غیرمتریک ،تح .آزمون آنالیز شباه (ANOSIM) .قیرار گرستنید
نتایا آزمون آنالیز شباه .یک طرسه با استفاده از ماتریس عدم شباه Bray-Curtis .بر اسا ریشهی دوم سراوانی گونه ها ،تفیاوت
معناداری را در ساختار جلعیتی بین این دو گروه سالی نشان داد ( (r= 0/88 ،p=0/005مقدار آماری  Rبیه دسی .آمیده توسیط
آزمون آنالیز شباه )ANOSIM( .حاکی از ترکیب گونه ای نسبتاً متفاوت بین این دو گروه سالی بود گروه سالی )1381-1386( I
دارای متوسط درصد شباه 90/37 .در ترکیب صید (جدول  )2و میانگین سطح غذایی  3/93بود گونه هایی که بیشترین سیهم را
در شباه .ترکیب صید در این گروه سیالی داشیتند شیام  Sardinella melanura ،Thunnus tonggolو T. albacares
بودند (جدول )1گروه سال ( )1387-1390( IIشک  ،)5دارای متوسط درصد شباه 91/55 .در ترکییب صیید و متوسیط سیطح
تروسی 3/90طی این بازه زمانی بود و گونه هایی که ب یشترین سهم را در شباه .ترکیب صید در این گروه سالی ( )IIداشتند شام
 S. melanura ،T. tonggolو  B. pterotumبودند (جدول  )2هلچنین در بین دو گیروه سیالی بررسیی شیده در ایین دوره
( 1387-1390و  )1381-1386بیش ترین عدم شباه .در جلعی .صیدها بین دو گروه ،گونه  B. pterotumبود که با میانگین
عدم شیاه 2/34 .درصد از مجلو  16/27درصد عدم شباه ،.بیشترین سهم را در ایجاد عدم شباه .در ترکیب صیید بیین ایین
دو گروه سالی نشان داد هلچنین گونه  T. albacaresبا مییانگین عیدم شیباه 1/44 .درصید از مجلیو  16/27درصید عیدم
شباه .بعد از  B. pterotumبیشترین سهم را در ایجاد عدم شباه .در ترکیب صید بین این دو گروه سالی به خیود اختصیاص
داده اس( .جدول )3

دانشگاه هرمزگان
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 Jaureguizarو ،)2008( Milessiدر کاری مشابه با این تحقیق نشان دادند که با اسزایش میزان صید در منطقیه صییادی مشیترک
بین کشورهای آرژانتین -اوروگوئه در بیش از یک دهه ( ،)2003-1989این روند به کاهش نرخ صید شکارچیان قجه و گوشتخواران
و اسزایش صید گیاهخواران و پوده خواران منتهی شده و در آخر کاهش میانگین سطوح غذایی در طی این دوره برابر بیا  0/41بیوده
اس .این محققین توانستند ترکیب داده های صید را به  4گروه های سالی تفکیک نلوده و گونه های مشترک عام شباه .را که
به شدت با کاهش صید هلراه بودند Merluccius hubbsi ،و  Micropogonias furnieriمعرسی نلوده و در ارتباط با سخ .پوستان
( ،)Chaceon notilisنرمتنیییان ( )Zygochlamys patagonicaو برخیییی ماهییییان ( Macrodon ancylodon, Macruronus
 )magallanicus, Rajidaeاسزایش میزان صید را در آنها گزارش نلایند
 Milessiو هلکاران در سال ( )2005نیز ،سطوح غذایی  60گونه از صید سیاحجی کشیور اوروگوئیه را در طیی ییک دهیه (-1990
 )2001ارزیابی نلوده و نشان دادند روند کاهش میانگین سطوح غذایی در طول یک دهه صید ساحجی در این کشور برابیر بیا 0/28
بوده اس ،.حال آنکه در مطالعه حاضر در ایران (استان هرمزگان) میانگین سطوح غیذایی بیه انیدازه  0/11طیی ایین دوره ده سیاله
 ،)1381-1390کاهش یاسته اس .در مقیا کجی و در سطا جهان نیز Pauly ،و هلکاران ( ،)1998مقدار  0/1به ازای هر دهه را
برای کاهش میزان سطوح غذایی در آب های جهان تخلین زدند ،که تا حدی مشیابه نتیجیه حاصی از ایین مطالعیه در بخشیی از
آبهای خجیا سار و دریای علان می باشد
از دیگر عوام اسزایش صید طی این دوره می توان ،به رشد و پیشرس .در تکنولوژی صید و اسزایش نیاز بازار اشاره کرد این عوامی
تا حدی موجب تغییر ترکیب صید هم می شود به عنوان مثال ،در سال هیای اخییر بیه منظیور تولیید آرد میاهی سیانو ماهییان
بیشتری مورد بهره برداری قرار گرسته اند ( )Valinassab et al., 2007این امر موجب شده تا سیاسی .هیای شییالت در ارتبیاط بیا
صید آنها توسعه و اسزایش یابد ،اما به دلی پایین بودن سطح غذایی سانو ماهییان ،مییانگین سیطوح غیذایی ( )mTLشیان رونید
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چندین گونه هلچون  T. tonggolو  S. melanuraبه طور معلول این شباه .را سبب می شدند هلچنین در بین دو گروه سیالی
بررسی شده در این دوره ( 1387-1390و  ،)1381-1386گونه های مؤثر در عدم شباه B. pterotum .و  T. albacaresبودند
که می توان نتیجه گرس ،.تغییرات ساختار جلعیتی صیدها بین دو گروه سالی طی این دوره ( )1381-1390بیش از سایر گونه ها
تح .تأثیر این دو گونه بوده اس .و با توجه به اینکه در طی پدیده" اس .تراز غذایی تح .تاثیر سشار صیادی" ،ترکیب صیید دچیار
تغییراتی شده و صید برخی از ماهیان کاهش می یابد ) ،(Jaureguizar and Milessi, 2008و ماهیان با طول علیر طیوالنی و سیطح
غذایی باال کاهش و جای خود را به ماهیانی با رشد سریع و سطح غذایی پایین می دهند شواهد ارائه شده در این تحقیق وقو ایین
پدیده را در آب های ساحجی هرمزگان تا حدی محتل میی دانید ،زییرا در ایین مطالعیه ترکییب صیید دسیتخوش تغیییر شیده و
شکارچیان بزرگ با رشد آرام ( ،)TrC3هلچون مارلین ماهیان و تن ماهیان ( < 4سطح غذایی) جای خود را به ماهییان کوچیک بیا
رشد سریع و بی مهرگان داده اند ،که این امر می تواند تح .تأثیر اسزایش میزان میواد مغیذی محییط باشید ()Pauly et al., 1998
عالوه براین در گروه سالی  ،1387-1390گونه  B. pterotumبه طور قاب مشاهده ای اسزایش یاستیه اسی( .جیدول  )2و در مقابی
سراوانی اسراد گونه  T. albacaresدر سال های پایانی دوره نسب .به سال های ابتدایی کاهش نشان می دهد (جدول  )2از ایین رو
بنابر گونه های تلیز دهنده و الگوی زمانی صید بر طبق گروه های گونه ای تعریو شده در این تحقیق می توان بیان نلیود کیه در
طول سالهای آغازین دهه ( ،) 1381-1390برنامه های صیادی در این منطقه بیشتر مبتنی بر صید ماهیان بیزرگ بیا رشید آرام و
بجوغ دیرر بوده ،حال آن که در طول سال های پایانی ،ترکیب صید بیشتر شام ماهیانی با سطح غذایی نسبتاً پایین بوده اسی .و
نتایا گویای این اس .که الگوی زمانی صید و تغییرات در میانگین سطح غیذایی ( ،)mTLمیی توانید انعکیا دهنیده تغیییرات در
جامعه صید باالخص نرخ بهره برداری از ماهیان اقتصادی باشد و این امر تأییدی بر سرضیه معرسیی شیده توسیط  Paulyو هلکیاران
( ،)1998محسوب می شود که ترکیب صید را به عنوان شاخصی از وضعی .اکوسیستم در یک مقیا محجی معرسی می کند
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رزاقی و همکاران

 آمده تأیید می کند که کاهش میانگین سطوح غذایی مشاهده شیده در. نتایا به دس،) در پایان3 کاهشی را نشان می دهد (شک
 تراز غیذایی. به احتلال زیاد متاثر از پدیده " اس،)ترکیب صید آبهای ساحجی شلال خجیا سار و دریای علان (استان هرمزگان
 های ایجاد شده در سناوری و ابزار آالت صیید و. رخ داده و این امر می تواند در نتیجه تغییرات و پیشرس، " تاثیر سشار صیادی.تح
 سصی. های مدیریتی استان هرمزگیان در ارتبیاط بیا ملنوعیی.نهایتاً اسزایش میزان صید بوده باشد با این وجود عجی رغم سیاس
 که کارکردهیای. یاسته های تحقیق حاضر بیانگر این اس، نرخ صید و غیره در محدوده آب های یاد شده، اندازه ماهیان. رعای،صید
.مدیریتی موجود در حفظ تنو اکوسیستلی در این منطقه هنوز هم ناکاسی اس
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