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 چکیده

ح ـد سطـد در واحـ، صی(CPUE)الش ـد تـد در واحـزان صیـمی

(CPUA) های استان هرمزگان در و پراکنش میگوی موزی در آب

با استفاده  1332های مهر و آبان سال فصل صید میگوی موزی در ماه

متر مورد بررسی قرار گرفت. میلی 21ور ترال کفی با قطر چشمه از ت

میگوی موزی در کل منطقه  CPUEمیزان صید کل و میانگین 

کیلوگرم بر  32/11±22/1کیلوگرم و  1112مطالعاتی به ترتیب 

کیلوگرم و  1737متر با  11آمد. الیه عمقی کمتر از  دست بهساعت 

را  CPUEکیلوگرم بر ساعت بیشترین میزان  3/15±23/1میانگین 

 21-11در الیه عمقی  CPUEختصاص داد. کمترین میزان به خود ا

 دست بهکیلوگرم بر ساعت  11/2±3/1کیلوگرم و میانگین  621متر با 

 21-11و  11-21، 11های عمقی کمتر از کل در الیه CPUAآمد. 

 دست بهکیلوگرم بر مایل مربع  5113و  12265، 11261به ترتیب 

 1131متر با  11قی کمتر از در الیه عم CPUAآمد. بیشترین میزان 

آمد. بیشترین و کمترین میانگین  دست بهکیلوگرم بر مایل مربع 

CPUA  21/126±53/11متر با  11به ترتیب در الیه عمقی کمتر از 

 73/66±21/7متر با  21-11کیلوگرم بر مایل مربع و الیه عمقی 

 کیلوگرم بر مایل مربع محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیشترین

های میگوی استان هرمزگان در پراکنش میگوی موزی در صیدگاه

 متر است. 11اعماق کمتر از 
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Abstract 
The catch per unit of effort, catch per unit of swept 

area, and distribution of Banana shrimp (Penaeus 

merguiensis, de Man 1888) were investigated in 

fishing season of Banana shrimp in waters of 

Hormozgan province (October and November, 

2013) using a bottom trawl with 24 mm mesh size. 

Total catch and mean CPUE of P. merguiensis 

were calculated as 4102 kg and 11.98±0.82 kg/h, 

respectively. Maximum CPUE and mean CPUE 

were obtained in less than 10 m depth layer with 

1797 kg and 15.9±1.83 kg/h, respectively. 

Minimum CPUE and mean CPUE were obtained 

in 20-40 m depth layer with 684 kg and 8.41±0.9 

kg/h, respectively. Total CPUA obtained in less 

than 10, 10-20 and 20-40 m was 14261, 12856 and 

5143 kg/nm
2   

respectively. Maximum CPUA was 

obtained in less than 10 m depth layer with 1190 

kg/nm
2
. Maximum and minimum mean CPUA 

were found to be in less than 10 m depth layer with 

126.21±14.53 kg/nm
2 

and 20-40 m depth layer 

with 66.79±7.21 kg/nm
2
, respectively. Results 

showed that the highest distribution of P. 

merguiensis in shrimp fishing ground of 

Hormozgan province was in less than 10 m depth 

layer. 

 

Keywords: CPUE, CPUA, Hormozgan Province, 

Penaeus merguiensis. 
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 مقدمه
گرمسیری است که در عرض دریایی نیمه ،فارسخلیج

درجه  14-61درجه شمالی و طول  21-91جغرافیایی 
 (. Reynolds, 1993ت )ـه اسـرار گرفتـی قـرقـش

های هدف اغلب در این اکوسیستم باارزش، گونه
های مختلف سوف شامل میگو، تون ماهیان و گونه

میگو یکی از (. UNEP, 2002) استماهی شکالن 
که از نظر اقتصادی سهم  استذخایر مهم آبزیان 

فارس به خود اختصاص باالیی از برداشت را در خلیج
فارس به صورت تجاری دهد. صید میگو در خلیجمی

های مجهز میالدی با معرفی ترال 6361در اواخر دهه 
های به ( و همچنین ترالOtter trawlبه تخته ترال )

ج مکزیک آغاز شد ـاده در خلیـورد استفـک مـسب
(Kristjonsson, 1986; Bishop et al., 2008 .)

فارس برای های ایرانی خلیجصید تجاری میگو در آب
میالدی شروع شد  6311ل دهه ـار در اوایـن بـاولی

(Boerema, 1969 طی این دوره، صید میگو تنها .)
های استان بوشهر بود و تنها گونه صید د به آبمحدو

( Penaeus semisulcatusشده نیز میگوی ببری سیز )
روش ترال تنها  به بعد، صید به 6332بود. از سال 

ل صید میگو  است و صید میگو در ـه فصـدود بـمح
 فصول دیگر از سال ممنوع است.

( یکی از Penaeidaeمیگوهای خانواده پنائیده ) 
های این . گونههستندفارس ذخایر گرانبهای خلیج

 پراکندگی وسیعی در مناطق گرمسیری و  ،خانواده
نیمه گرمسیری دنیا دارند و در جنوب شرق آسیا، هند، 

 راوان ـارس فـفجـرالیا و خلیـک، استـج مکزیـخلی
 ;Fischer & Bianchi, 1984) هستـنـد

Niamaimandi et al., 2007) ذخایر . برداشت از
های استان هرمزگان توسط میگو هر ساله در صیدگاه

تعداد زیادی از شناورهای سنتی و تا حدودی 
(. Safaie, 2012گیرد )شناورهای صنعتی صورت می

 ,Penaeus merguiensis de Manمیگوی موزی )

های های مهم میگو در آبیکی از گونه (1888
و دریای عمان )استان هرمزگان( است و  فارس خلیج

هر ساله و در طول فصل صید میگو در استان 
هرمزگان، از لحاظ میزان صید، رتبه اول را به خود 

. به لحاظ اهمیت (Safaie, 2005دهد )اختصاص می
های استان هرمزگان، در این میگوی موزی در آب

 Catch Per Unitمطالعه میزان صید در واحد تالش )

of Effort( صید در واحد سطح ،)Catch Per Unit 

of Swept Area و نحوه پراکنش میگوی موزی در )
های میگوی استان هرمزگان مورد بررسی قرار صیدگاه
 گرفت.
 

 هامواد و روش
در فصل صید  6932ماه این مطالعه بین مهرماه تا آبان

های استان هرمزگان انجام شد. میگوی موزی در آب
برداری در محدوده بین منطقه سیریک با مونهمنطقه ن

 65˚ 12´عرض شمالی و  21˚ 26´موقعیت جغرافیایی
طول شرقی تا منطقه طوال و کشتی سوخته با موقعیت 

طول  61˚ 11´عرض شمالی و  25˚ 15´جغرافیایی 
 (. 6شرقی بود )شکل 

عملیات صید توسط ترال کفی میگو  912در مجموع 
کشی را در کل منطقه تعداد ترال، 6. جدول انجام شد

های عمقی مختلف نشان مورد مطالعه و به تفکیک الیه
دهد. در هر مرحله تورکشی، اطالعاتی مثل عمق آب، می

هایی ثبت موقعیت جغرافیایی و سرعت تورکشی در فرم
های صید شده شد. در پایان هر تورکشی، تور حاوی گونه

ی موزی صید شده بر روی عرشه شناور تخلیه و میگوها
 جدا و درون سبدهایی توزین شدند.

 
های میگوی کشی شده در صیدگاهتعداد نقاط ترال .1جدول 

 موزی در استان هرمزگان
  های عمقی )متر(الیه

 <61 61-21 21-11 کل

 کشیتعداد ترال 661 661 54 912

 

 Catch Per Unit ofمیزان صید در واحد تالش )

Effortد ـه شـاسبـمحول ـفرماین اده از ـا استفـ( ب
(Gulland, 1983): 



 666 ... ( درPenaeus merguiensis de Man, 1888) یموز یگویپراکنش مزینلی و همکاران:  

 
 

صید به ازای واحد تالش  CPUE:در این رابطه، 

میزان صید در هر نوبت  Cw:)کیلوگرم بر ساعت(، 
کشی در هر : مدت زمان ترالhکشی )کیلوگرم( و ترال

 ایستگاه )ساعت( است. 

 

 
 هرمزگانهای میگوی موزی در استان برداری شده در صیدگاهموقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و نقاط نمونه .1 شکل

 
واحد از روابط زیر برای محاسبه صید به ازای 

 :(Gulland, 1983) سطح و توده زنده استفاده شد

 
 

: صید به ازای واحد سطح CPUAدر این رابطه، 
: وزن کل گونه Cw)کیلوگرم بر مایل مربع دریایی(، 

: مساحت جاروب aصید شده در ایستگاه )کیلوگرم( و 
شده در هر ایستگاه )مایل مربع( است. مساحت جاروب 

 در هر ایستگاه از رابطه زیر محاسبه شد: (a)شده 

 
 

: مسافت طی شده )مایل دریایی(، dدر این رابطه، 
h طول طناب فوقانی تور )متر( و :x2 ضریب گستردگی :

 & Sparre)در نظر گرفته شد  5/1تور ترال است که 

Venema, 1992)( مسافت طی شده .D برای هر )
 کشی از طریق رابطه زیر محاسبه شد:نوبت ترال

 

 
 

: عرض جغرافیایی نقطه شروع 6Lat در این رابطه،
: عرض جغرافیایی 2Latتورکشی )بر حسب درجه(، 

: طول 6Lonنقطه پایان تورکشی )بر حسب درجه(، 
جغرافیایی نقطه شروع تورکشی )بر حسب درجه(، 

2Lon طول جغرافیایی نقطه پایان تورکشی )بر حسب :
. نحوه (Sparre & Venema, 1992)درجه( است 

توزیع و پراکنش میگوی موزی از طریق روش 
 و Arc GISافزار در نرم (Interpolation)یابی  درون

با استفاده از شاخص صید به ازای واحد سطح ترسیم 
 (.Burrough & McDonnel, 1998شد )

𝐶𝑃𝑈𝐸 =
Cw

h
 

𝐶𝑃𝑈𝐴 =
Cw

a
 

𝑎 = 𝑑 × ℎ × x2 
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 نتایج
 2( و شکل CPUEمیزان صید در واحد تالش ) 2جدول 

خطای استاندارد( میگوی موزی را  ±) CPUEمیانگین 
های در کل منطقه مطالعاتی و همچنین به تفکیک الیه

دهد. میزان صید کل و میانگین عمقی مختلف نشان می
CPUE ترتیب میگوی موزی در کل منطقه مطالعاتی به

کیلوگرم بر ساعت  34/66±42/1کیلوگرم و  1612

میگوی موزی از  CPUEآمد. در بررسی میزان  دست هب
متر با  61های مختلف، الیه عمقی کمتر از نظر عمق

کیلوگرم بر  3/66±49/6کیلوگرم و میانگین  6535
را به خود اختصاص داد.  CPUEساعت بیشترین میزان 

متر با  21-11در الیه عمقی  CPUEکمترین میزان 
کیلوگرم بر ساعت  16/4±3/1کیلوگرم و میانگین  141

 دست آمد.هب

 
های میگوی موزی در الیه (کیلوگرم بر ساعت)صید کل، حداقل و حداکثر )کیلوگرم( و میانگین صید به ازای واحد تالش  .2 جدول

 عمقی مختلف
  میزان صید )کیلوگرم(  ازای واحد تالش )کیلوگرم بر ساعت(صید به 

 کل حداقل حداکثر  میانگین ± خطای استاندارد 

 متر 61الیه عمقی کمتر از  6535 6 661  49/6±3/66

 متر 61-21الیه عمقی  6126 6 611  69/6±45/61

 متر 21-11الیه عمقی  141 6 11  3/1±16/4

 کل منطقه 1612 6 661  42/1±34/66

 

 
 های عمقی مختلفمیانگین صید در واحد تالش )کیلوگرم بر ساعت( میگوی موزی در الیه .2شکل 

 
 (CPUA)، میزان صید در واحد سطح 9جدول 

دهد. عمقی نشان می الیه رـوزی را در هـم ویـمیگ
CPUA 61ر از ـی کمتـای عمقـههـل در الیـک ، 

 6619و  62416، 61216 ترتیببه 21-11و  21-61
 ل ـد. حداقـت آمـدسهـع بـمربلـر مایـرم بـوگـکیل

 ر ـرم بـوگـلـکی 39/5دار ـه مقـب CPUAزان ـمی
های عمقی محاسبه شد. مربع در تمام الیهمایل
 ر ـی کمتـه عمقـدر الی CPUAزان ـرین میـبیشت

 دست همربع بمایل رـرم بـوگـکیل 6631ا ـر بـمت 61از 
 آمد.



 665 ... ( درPenaeus merguiensis de Man, 1888) یموز یگویپراکنش مزینلی و همکاران:  

میگوی موزی  CPUAبیشترین و کمترین میانگین 
ا ـر بـمت 61ر از ـی کمتـه عمقـرتیب در الیـت هـب

کیلوگرم بر مایل مربع و الیه عمقی  69/61±26/621

کیلوگرم بر مایل مربع  53/11±26/5متر با  11-21

، نحوه توزیع و پراکنش میگوی 9شکل محاسبه شد. 
گوی استان هرمزگان بر ـای میـهدگاهـدر صی وزی راـم

د به ازای واحد سطح نشان ـص صیـزان شاخـاس میـاس
 دهد.می

 

میگوی موزی در  (کیلوگرم بر مایل مربع)حداقل، حداکثر، صید به ازای واحد سطح کل و میانگین صید به ازای واحد سطح  .3 جدول
 عمقی مختلفهای الیه

 میانگین ± خطای استاندارد حداکثر حداقل کل 

 26/621±69/61 6631 39/5 61216 متر 61الیه عمقی کمتر از 
 91/41±12/3 16/539 39/5 62416 متر 61-21الیه عمقی 
 53/11±26/5 11/965 39/5 6619 متر 21-11الیه عمقی 

 

 
 های میگوی استان هرمزگانازای واحد سطح در صیدگاهپراکنش میگوی موزی بر اساس شاخص صید به  .3شکل 

 

 گیریو نتیجه بحث
میزان صید و پراکنش میگوی موزی  ،در این مطالعه

های میگوی استان هرمزگان مورد بررسی در صیدگاه
میگوی موزی به  ،زگانـان هرمـقرار گرفت. در است

شود و عنوان گونه غالب در صید تجاری محسوب می
های سیریک، کالهی، کوهستک، دارسرخ، صیدگاه

شمال هرمز و بندرعباس به عنوان زیستگاه و صیدگاه 
 (.Safaie, 2002شود )اصلی این گونه محسوب می

میگوی موزی  CPUEکل و میانگین  صیدمیزان 
کیلوگرم و  1612یب در کل منطقه مطالعاتی به ترت

دست آمد. در هکیلوگرم بر ساعت ب 42/1±34/66
های میگوی موزی از نظر عمق صیدبررسی میزان 

کیلوگرم  6535متر با  61 کمتر از مختلف، الیه عمقی
 کیلوگرم بر ساعت CPUE 49/6±3/66 و میانگین

را به خود اختصاص داد.  CPUEبیشترین میزان 
 141متر با  21-11در الیه عمقی  صیدکمترین میزان 

 کیلوگرم بر CPUE 3/1±16/4 کیلوگرم و میانگین
et al.  Valinassab (2006 ،)آمد. دست هبساعت 

درصد از کل انواع  1/15میزان صید میگوی موزی را 
های میگوهای صیدشده در طول فصل صید در آب

 اس مطالعاتـر اسـ. بدـدنکرالم ـان اعـاستان هرمزگ
Rajali et al. (1994)،  میانگین صید میگوهای

کیلوگرم بر  5/1های ساحلی مالزی را پنائیده در آب
ها، گونه موزی ساعت گزارش کردند که از میان گونه
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کیلوگرم بر ساعت، میزان کمی  6/6تا  9/1به میزان 
از صید میگوها را به خود اختصاص داد که این میزان 

 متر بود. 3-21صید نیز مربوط به اعماق 
Zarshenas & Ghasemi (2005)  اظهار
درصد از صید  6/63داشتند که میگوی موزی در حدود 

دهد. میگوهای پنائیده را در منطقه سیریک تشکیل می
Safaie (2005) الش ـد تـد در واحـن صیـمیانگی

زگان را بین ـرمـان هـهای استوزی در آبـوی مـمیگ
بررسی قرار داد و اظهار مورد  6953-6946های سال

ها، بیشترین میانگین صید در داشت که در همه سال
شود واحد تالش میگوی موزی در ماه مهر مشاهده می

های از فصل صید میگو در آبـان آغـع زمـه در واقـک
ا ـ، بEjlali et al. (2001) اسـت.رمزگان ـان هـاست

 بررسی ترکیب و فراوانی صید میگوی موزی در منطقه
چاهو شرقی )واقع در شمال غربی جزیره قشم(، اوج 

های مهر و آبان میزان صید در واحد تالش را در ماه
 طـوسـه تـای کهـت. در مطالعـرده اسـزارش کـگ

Ronnback et al. (1999) د ـب صیـر روی ترکیـب
به این نتیجه رسیدند که  ،میگوهای پنائیده انجام دادند

درصد از صید میگوهای  4/66میگوی موزی در حدود 
در  Pagbilaoخانواده پنائیده را در مانگروهای منطقه 

 دهد.کشور فیلیپین تشکیل می
از  (CPUA)شاخص صید به ازای واحد سطح 

هایی است که در مدیریت ذخایر و بررسی شاخص
 & Sparre)گیرد  جمعیت آبزیان مورد استفاده قرار می

Venema, 1992) .CPUA های عمقی کل در الیه
، 61216ترتیب به 21-11و  61-21، 61کمتر از 

آمد.  دست بهمربع کیلوگرم بر مایل 6619و  62416
کیلوگرم بر  39/5به مقدار  CPUAحداقل میزان 

های عمقی محاسبه شد. مایل مربع در تمام الیه
 61در الیه عمقی کمتر از  CPUAبیشترین میزان 

آمد.  دست بهکیلوگرم بر مایل مربع  6631متر با 
میگوی موزی  CPUAبیشترین و کمترین میانگین 

ا ـبر ـمت 61ر از ـی کمتـه عمقـب در الیـه ترتیـب
عمقی  کیلوگرم بر مایل مربع و الیه 69/61±26/621

مربع  کیلوگرم بر مایل 53/11±26/5متر با  11-21
 محاسبه شد.

فاکتورهای متعدد زیستی و غیر زیستی مانند وجود 
شکار یا شکارچی، دما، شوری و نوع بستر بر روی 

 گذار استتأثیرهای مختلف آبزیان عمق ترجیحی گونه
(Swain & Wade, 1993.) Petrakis et al. 

بین  CPUAاظهار داشتند که تغییرات میزان  (2001)
تواند بیانگر وجود نوعی های کم عمق تا عمیق میآب

توزیع افقی در یک گونه باشد که این موضوع را 
های به نحوه پراکنش میگوی موزی در آب توان می

در تحقیقی که توسط استان هرمزگان تعمیم داد. 
Rajali (1994) یـراوانـی و فـدگـراکنـر روی پـب 

به این  ،میگوهای پنائیده در سواحل مالزی انجام شد
درصد از میگوهای  41نتیجه رسیدند که در حدود 

 ،متر است 1-21ده مربوط به اعماق ـدشـپنائیده صی
ولی بیشترین فراوانی میگوهای پنائیده در اعماق بین 

 متر بود. 66-61
موزی تمایل زیادی اظهار شده است که میگوی 

های های مانگرو و زیستگاهبرای زندگی در زیستگاه
های علفی، بسترهای جلبکی و مجاور آن از قبیل پهنه

 ,.Chong et al) همچنین بسترهای گلی و شنی دارد

1990; Vance et al., 1990 .)Safaei (2012)  با
ماهه در  61بررسی ترکیب صید میگوها طی یک دوره 

شرقی به این نتیجه رسید که بیشترین منطقه چاهو
های میزان توده زنده و ترکیب صید مربوط به گونه

سفید )سرتیز( و خنجری و کمترین آن مربوط به گونه 
 سفید هندی است.

های دریایی با در گذشته تصور بر این بود که گونه
توجه به ازدیاد و پراکنش وسیع، دور از ذهن به نظر 

د، اما اکنون همگی به این که منقرض شون رسد می
ها یا پراکندگی اند که بسیاری از گونهبندی رسیده جمع

 Dulvy etمحدود دارند و یا در خطر انقراض هستند )

al., 2002 آگاهی از وضعیت ذخایر و نحوه پراکندگی .)
برداری اجرای نحوه بهره آنها نقش مهمی در تدوین و

با توجه به اهمیت میگوی  صحیح از ذخایر آنها دارد.



 663 ... ( درPenaeus merguiensis de Man, 1888) یموز یگویپراکنش مزینلی و همکاران:  

ای ارزشمند و اقتصادی، نتایج این موزی به عنوان گونه
تواند به نحوی در زمینه مدیریت و برداشت تحقیق می

های استان صحیح از ذخایر میگوی موزی در صیدگاه
 هرمزگان مورد استفاده قرار گیرد.
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