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آب و هوايی متناوبی است که بهطور متوسط هر سه الی
پنج سال يکبار در سراسر مناطق استوائی اقيانوس آرام
رخ میدهد .فاز سرد  ENSOالنينا و فاز گرم آن اِلنينو نام
دارد .در شرايط اِلنينو با گرم شدن جريان آب گرم
اقيانوس آرام به سمت به سواحل غربی قاره آمريکا حرکت
نموده و به دنبال آن بارندگیهای شديد همراه با سيل در
اين مناطق و خشکسالیهای شديد در شرق آسيا رخ
میدهد ].[3
بررسی رخدادهای اقليمی نشان میدهد که گرمترين
اِلنينو روی سطح زمين در سال  3337-3رخداده است .در
اين سال دمای سطح زمين به بيشترين مقدار در  11سال
اخير رسيد .نتيجه تحقيق انجامشده روی دادههای
کلروفيل a-بهدستآمده از تصاوير ماهوارهای  ADEOSو
 SeaWiFSدر خليج آالسکا نشان از کاهش شديد
کلروفيل a-و توليدات اوليه در سال  3333که شديدترين
خشکسالی از سال  3391به بعد در جهان و ايران
(  )3177بوده است ] .[3بر اساس آمار  FAOميزان صيد
جهانی آبزيان در اين سال با  3ميليون تن کاهش بيشترين
کاهش را در  11سال اخير داشته است ].[31
تغييرات اقليم در خليجفارس عالوه بر نوسانات ENSO
تحت تأثير سيستم دوقطبی اقيانوس هند ( )IODاست.
اين پديده به دليل اختالف دمای سطحی آب بين منطقه
جنوب شرقی و غرب اقيانوس هند به وجود میآيد .فاز
مثبت  IODمعموالً همزمان با بروز اِلنينو ( فاز گرم) و فاز
منفی  IODهمزمان با وقوع النينا ( فاز سرد) رخ میدهد.
در شرايط النينو وضعيت تَرسالی و مواقع بروز النينا
وضعيت خشکسالی در ايران حاکم است .در فصل تابستان
وقوع پديده النينو باعث افزايش دمای هوا و موج گرمای
فوقالعاده در خاورميانه و ايران میشود ].[33
ميزان بارش دمای هوا و درنتيجه دمای آب تأثير بسيار
زيادی بر ميزان ذخاير آبزيان دارد .بارندگی استان بوشهر
هرسال پس از يک وقفه چندماهه تابستانی از آبان ماه آغاز
میگردد و تا ارديبهشتماه سال بعد ادامه دارد .با آغاز
فصل بارش آبدهی رودخانههای مهمی مانند اروندرود،
زهره ،حله ،مند و رود شور افزايشيافته و حجم زيادی از
مواد مغذی موردنياز آبزيان ازجمله نيترات ،فسفات،
سيليکات و ساير ترکيبات از حوزه آبريز آنها شسته و به
خليجفارس حمل میشود .اين امر بهويژه در مصب

 -1مقدمه
خشکسالی يکی از جدیترين باليای طبيعی است که در
اثر تغييرات اقليمی روی سطح زمين رخداده و با کاهش يا
نبود بارش در يک دوره طوالنی همراه است .اين پديده
هرچند سال يکبار بسياری از مناطق زمين را با شدت
زياد در برگرفته و باعث کاهش شديد محصوالت کشاورزی
و خسارات اقتصادی فراوانی میشود .اين پديده
اکوسيستمهای آبی را نيز تحت تأثير قرار داده و باعث
کاهش ذخاير آبزيان میگردد ] .[3جمهوری اسالمی ايران
با ميانگين بارندگی ساالنه حدود  091ميلیمتر و يکسوم
ميانگين بارندگی ساالنه جهان ازلحاظ آب هوائی در گروه
مناطق خشک و نيمهخشک قرارگرفته است.
رشد و بقای آبزيان تابع شرايط محيطی آب است .يکی
مهمترين عوامل محيطی تأثيرگذار بر زندگی آبزيان دمای
آب است ] 0و  .[1تغيير شرايط اکولوژيکی ناشی از
خشکسالی بر تنوع و فراوانی تمام ارگانيسمهای زنده و
غيرزنده محيطهای آبی مانند پالنکتونها ماهیها و ساير
موجودات تأثير میگذارد .در هنگام بروز خشکسالی با
افزايش دمای آب و کاهش مقدار بارش ميزان مواد مغذی
درياها کاهش میيابد که اين امر باعث کاهش فراوانی
فيتوپالنگتونها ( توليدکنندگان اوليه) و کاهش در ميزان
رشد هم آوری راندمان تخمريزی مهاجرت و سرانجام
مرگومير آبزيان میشود ] 1 ،9 ،3و .[7
دمای هوا مهمترين عامل تعيينکننده وضعيت اقليم است.
شرايط آب و هوائی روی سطح زمين تحت تأثير تغيير در
ميزان انرژی دريافتی از خورشيد است .تغيير در تعداد
لکههای خورشيدی که هر  33سال يکبار اتفاق میافتد
باعث تغييری به ميزان  1تا  %9در انرژی خورشيد و
درنتيجه نوسانات اقليمی روی سطح زمين میگردد.
کاهش تعداد لکههای خورشيدی باعث افزايش ميزان
انرژی خورشيد میگردد ،و اين امر منجر به افزايش دمای
زمين میشود ] .[3تغيير درجه حرارت زمين باعث
تغييرات پارامترهای آب و هوائی مانند درجه حرارت آبها
پوشش يخچالها حجم آب اقيانوسها شوری و اکسيژن
محلول در منابع آبی میگردد .يکی از مهمترين رژيمهای
آب و هوائی که اثرات بسيار بزرگی بر وضعيت
زيستمحيطی و توليدات درياها گذاشته نوسانات جنوبی
نينو ( )ENSOاست .نوسانات جنوبی اِلنينو /النينا الگوی
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بوشهر ،ماههای بارانی از آبان هرسال آغاز و تا ارديبهشت
سال بعد ادامه دارد.
اطالعات صيد آبزيان در سالهای  3131تا  3131از
سالنامه آماری سازمان شيالت ايران ] [30استخراج گرديد.
جهت افزايش دقت دادهها در مورد ذخاير ميگو ،بجای
استفاده از دادههای صيد که شامل آمار تخمينی صيد
غيرمجاز نيز است ،از آمار ساالنه ساحل آوری ميگوی
دريايی که بهصورت تمام شماری در اسکلههای صيادی در
فصل مجاز صيد که توسط کارشناسان اداره کل شيالت
استان بوشهر و پژوهشکده ميگوی کشور تهيه میشود،
استفاده شد.
ثبت و پردازش دادهها رسم نمودارها محاسبات آماری و
ضرايب همبستگی ميان دادهها با استفاده از نرمافزار
 EXCEL 0117انجام شد.
جهت بررسی اثر دما و بارش بر ذخاير آبزيان دریای،
ضريب همبستگی پيرسون بين دادههای صيد آبزيان با
پارامترهای دمای هوا و بارش محاسبه و روند تغييرات اين
پارامترها موردبررسی قرار گرفت.

رودخانهها و نواحی ساحلی باعث افزايش مواد مغذی و
کاهش شوری آب دريا میگردد .با توجه به اينکه مواد
مغذی آورده شده به خليجفارس در فصلهای پاييز و
زمستان همزمان با دوره تخمريزی آبزيان مهمی مانند
ميگو ماهی مرکب قباد و شوريده است ،افزايش بارش
ساالنه باعث تغذيه مناسبتر افزايش نرخ تکثير وهمآوری
بيشتر آبزيان و درنتيجه افزايش ذخاير سال بعد میگردد.
 37گونه آبزی که در سه دسته کف زيان سطح زيان
درشت و سطح زيان ريز طبقهبندی میشوند در استان
بوشهر صيد میشود .روند کلی صيد آبزيان نشان میدهد
که ميزان صيد کل آبزيان دريايی در سالهای اخير از
 31311تن در سال  3171به حداقل  19003در سال
 3131رسيده و مجدداً تا  91111تن در سال 3131
افزايشيافته است .ذخاير دريايی استان بوشهر تحت تأثير
عوامل انسانی و محيطی مانند مديريت صيد و بهرهبرداری،
مازاد تالش صيادی ،صيادی غيرمجاز ،تخريب زيستگاهها،
آاليندهها و تغييرات آب و هوايی قرار دارد ].[30
اين تحقيق باهدف يافتن ارتباط بين نوسانات ذخاير آبزيان
دريايی با شاخصهای خشکسالی شامل؛ بارش و دمای
هوای در آبهای استان بوشهر در طول سالهای  3131تا
 3131انجامشده است .با توجه به نبود آمار طوالنیمدت و
پيوسته دمای آب ،از دمای هوا که در ارتباط مستقيم با
دمای آب است ،استفاده گرديد.

 -3نتايج و بحث
الف -آبزيان دریای
ميانگين ساالنه صيد کل آبزيان در استان بوشهر در 39
سال منتهی به  3131برابر  39313تن بوده است .ميانگين
ساالنه به ساحل آوری ميگو در دوره موردبررسی 3171
تن بوده است .جمع کل وزن ميگوی دريايی تخليهشده در
اسکلههای صيادی در سال  3131برابر  393تن بود
( جدول شماره .)3
ميانگين ساالنه دمای هوا و بارش در استان بوشهر در دوره
موردبررسی ،در جدول شماره  3نشان دادهشده است.
فراوانترين گونههای ميگوی صيدشده در استان بوشهر به
دو گونه ببری سبز با نام علمی Penaeus semisulcatus
و سفيد با نام علمی  Metapenaeus affinisتعلق دارد.
فراوانی ميگوی ببری سبز در سالهای مختلف از  19تا 39
درصد و ميگوی سفيد ،يا سرتيز از  9تا  19درصد در
نوسان است .زمان تخمريزی ميگوی ببری سبز در ماههای
آذر و اسفند است ] .[33نتايج آزمون همبستگی بين
ميزان ساحل آوری ميگوی دريايی استان بوشهر و ميانگين
دمای هوای ماههای بارانی ،که همزمان با فصل باروری و

 -2موارد و روش تحقيق
اطالعات روزانه بارش و دمای هوای در استان بوشهر در
طول سالهای  3131تا  3131از اداره کل هواشناسی
استان بوشهر ] [31استخراج شد .با توجه به اينکه
صيدگاههای اصلی استان بوشهر در سه منطقه بحرکان در
شمال ،محدوده رودخانه حله تا خليج هليله در مرکز و
محدوده رودخانه مند تا مطاف در جنوب استان قرار دارد،
از اطالعات هواشناسی شهرهای ساحلی ديلم ،بوشهر و دير
که دارای ايستگاههای دريايی سنجش پارامترهای
هواشناسی میباشند ،استفاده شد .با توجه به نبود آمار
طوالنیمدت و پيوسته دمای آب ،از دمای هوا که در
ارتباط مستقيم با دمای آب است ،استفاده گرديد .بر
اساس دادههای طوالنیمدت اداره کل هواشناسی استان
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تخمريزی ميگو است ،و همچنين ميانگين ساالنه دمای
هوای سال قبل به ترتيب  -1/39و  -1/73بود.
جدول ( )1ميانگين دمای هوا ( ،)°Cبارش ( )mmو صيد آبزيان
(تن) در استان بوشهر در سالهای .1333-09
سال

صيد کل آبزيان

صيد ميگو

بارش

دمای هوا

1383

35229

1603

331/93

25/26

1384

36157

1598

212/03

25/76

1385

45328

1094

242/6

25/47

1386

48070

1831

152/27

25/97

( )°Cدر ماههای آبان تا خرداد در استان بوشهر در سالهای

1387

54855

1747

74/27

26/22

.1333-09

1388

45896

1431

325/13

26/51

1389

49276

847

160/33

26/63

1390

53003

859

108/73

25/94

شكل ( )1روند تغييرات صيد ميگو و ميانگين ساالنه دمای هوا

اين بدين معنا است که با افزايش دمای هوا در استان
بوشهر ميزان صيد ميگوی سال بعد کاهش میيابد .افزايش
دمای سطح زمين و شرايط بسيار گرم سال  3133که
همزمان با اِلنينو سال  0113-0131بود باعث کاهش
شديد صيد ميگو در استان بوشهر از  3313تن در سال
 3133به  337تن در سال  3133گرديد .از سالهای
 3131تا  3133همبستگی قوی و منفی بين صيد ميگو و
دمای هوای ماههای آبان تا خرداد سال قبل وجود دارد
بهنحویکه با افزايش دمای هوا از  00/37درجه سانتیگراد
در سال  3131به  01/93درجه سانتیگراد ،ميزان ساحل
آوری ميگو از  3313تن در سال  3131به حداقل 337
تن در سال  3133کاهش میيابد (شکل  .)3اين شرايط
همزمان با اِلنينو سال  0113-0131بود که منجر به
کاهش حدود يکميليون تن در صيد آبزيان کل جهان
گرديد ] .[31مشابه اين روند در تاالب  Patosدر کشور
برزيل ،خليج  Guayaquilدر اکوادور و منطقه
 Buenaventuraحدفاصل کلمبيا و پاناما مشاهدهشده
است ] 39تا  .[37ضريب همبستگی بين ميزان صيد کل
آبزيان و ميانگين ساالنه و ميانگين دمای هوای سال قبل
به ترتيب  +1/93و  +1/11بود (شکل .)0

شكل ( )2روند تغييرات صيد کل آبزيان و ميانگين ساالنه دمای
هوا ( )°Cدر استان بوشهر در سالهای .1333-09

بررسی روند بارش ساالنه و ساحل آوری ميگو در استان
بوشهر نشان داد که ارتباط معنیداری بين ميزان ذخاير
ميگوی دريايی و بارش تا دو سال قبل نيز وجود ندارد .در
دوره مورد بررسی ضريب همبستگی صيد کل آبزيان با
بارش ساالنه و بارش در ماههای بارانی سال قبل به ترتيب
 -1/79و  -1/73بود .ضريب همبستگی بين ساحل آوری
ميگو با بارش ساالنه و بارش در ماههای بارانی سال قبل به
ترتيب  +1/31و  +1/13بود .بررسی دادههای صيد و بارش
نشان میدهد که همزمان با کاهش بارش ساالنه از
 030/11ميلیمتر در سال  3139تا  73/07ميلیمتر در
سال  3137ميزان صيد کل آبزيان در استان بوشهر از
 39103تن در سال  3139به  93399تن در سال 3137
افزايشيافته است .مشابه اين روند در سالهای  3133تا
 3131نيز مشاهده میشود (شکل  .)1در سالهای 3131
تا  3139همبستگی قوی و مثبتی بين ميزان بارش در
ماههای بارانی سال قبل و صيد ميگو وجود دارد ولی در
سالهای بعد چنين روندی مشاهده نمیشود (شکل .)3
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کاهش دبی و افزايش شوری رودخانههای استان بوشهر
بهويژه رودخانههای حله و مند که سايتهای پرورشی
ميگوی حله و مند در کنار آنها قرار دارند با تأثير بر
کيفيت آب ورودی مزارع میتواند آبزیپروری در استان را
تحت تأثير قرار داده و منجر به کاهش توليد ميگوی
پرورشی گردد ] .[33افزايش دمای آب باعث افزايش
شوری ،کاهش حالليت اکسيژن در آب ،کاهش تغذيه و
درنتيجه کاهش رشد و حتی مرگومير ميگو میشود ] 0و
 .[1نتايج تحقيقات  Palafoxو همکارانش که در شکل
شماره  9ارائهشده ،نشان میدهد که در شوریهای  01تا
 91گرم در ليتر در اين تحقيق ،با افزايش دما ،درصد بقای
پست الروهای ميگوی وانامی پرورشی کاهش میيابد ]
 .[33شرايط فوق همچنين ميزان استرس را در آبزيان
پرورشی افزايش میدهد که اين امر منجر به بروز
بيماریها و کاهش رشد ميگو میگردد.

شكل ( )3روند تغييرات صيد کل آبزيان و بارش ساالنه ()mm
در استان بوشهر در سالهای .1333-09

شكل ( )4روند تغييرات صيد ميگو و ميانگين بارش ( )mmدر
ماههای آبان تا خرداد در استان بوشهر در سالهای .1333-09

ب -ميگوی پرورشي
تعيين اثر خشکسالی بر توليد ميگو در سايتهای
پرورشی به دليل دخالت انسان در فرايند توليد و به تفاوت
بسيار زياد سطح مديريت توليدکنندگان بهراحتی
امکانپذير نيست .بااينحال پاسخ آبزيان به تغيير شرايط
اقليمی و خشکسالی با توجه به رفتار بيولوژيک آنها
نسبت به تغييرات دمای آبوهوا و تغيير شوری آب همانند
آبزيان دریای است .فصل پرورش ميگو در استان بوشهر از
نيمه دوم ارديبهشت آغاز و تا نيمه اول آبان ماه به طول
میانجامد .در طول دوره موردبررسی ،هيچ بارشی در
ماههای خرداد تا مهر رخ نداده است .لذا از بين دو عامل
موردبررسی ،تنها عامل مؤثر که اطالعات آن بهصورت
پيوسته وجود دارد ،دمای هوا است .دمای هوا بهطور
مستقيم بر ميزان توليد ميگوی پرورشی اثر میگذارد.
افزايش دما در دورههای خشکسالی بهويژه در استخرهای
پرورشی که حداکثر عمق آب به  391سانتيمتر میرسد،
بسيار شديدتر از روند تغييرات دما و شوری در آب دريا
است.

شكل ( )5درصد بقای پست الروهای ميگوی وانامي پرورشي در
دماها و شوریهای مختلف ].[10

 -4نتيجهگيری
نتايج اين تحقيق نشان میدهد که با افزايش دمای هوا
بهويژه در شرايط النينو ،ميزان صيد ميگو دريايی در استان
بوشهر کاهش میيابد ولی ميزان صيد آبزيان بيشتر
میشود.
بين بارش و صيد آبزيان در استان بوشهر همبستگی منفی
متوسطی وجود دارد که با توجه به ناکافی بودن دادههای
موردبررسی ،نياز به تحقيق بيشتر دارد.
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بين بارش و صيد ميگو در استان بوشهر ارتباط معنیداری
 با توجه به اينکه غنای آبهای دريايی.مشاهده نگرديد
استان بوشهر و منطقه شمال خليجفارس تابع بارش در
 ضرورت، کهگيلويه و خوزستان نيز است،استانهای فارس
دارد اين تحقيق با استفاده از دادههای دقيقتر ماهوارهای
) در خليجفارس و بارش درSST3( دمای سطحی آب دريا
استانهای فوق انجام گردد تا بتوان مبتنی بر آن مدل
دقيقی را برای برآورد ذخاير آبزيان و مديريت بهينه آن به
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