
  10.22092/ISFJ.2021.124957 :(DOI)                        30(3) 121-133                                            مجله علمی شیالت ایران 

121 

 پژوهشی: –مقاله علمی 

با ن های استان هرمزگادر صیدگاهناپایداری صید میگو  بندیو پهنه خطر ارزیابی

 فازی سازیمدلاستفاده از 
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 ایران.، بندرعباس هرمزگان، دانشگاه ،ییایدر وفنون علوم دانشکده الت،یش گروه -1
دانشگاه معاونت پژوهش و فناوری دریایی،  توسعه پایدار اکوسیستمپژوهشی مدیریت شیالت و هسته  -2

 ایران.، هرمزگان، بندرعباس
، زمان تحقیقاتموسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سا عمان، یایدر و فارس جیخل یاکولوژ پژوهشکده -3

 ایران.، بندرعباس آموزش و ترویج کشاورزی،

1398دی  تاریخ پذیرش:                                                     1398مهر  تاریخ دریافت:  

 چکیده
 یطیگو مدر طول فصول صید  به صورت یکپارچه بندی ناپایداری صید میگوبا هدف ارزیابی خطر و پهنه حاضر پژوهش

 خطر بر رگذاریثتأ یارهایمع. شد انجام طوال( تا)از سیریک  هرمزگان استان در گویمهای در صیدگاه 1396-97های سال
 ساختار یافته بامههای عمیق و نیو طراحی مصاحبه المللیبا استفاده از استانداردهای بین صید میگو در منطقه یداریناپا

 کمّی هایپرسشنامه عیتوز قیطر از ،هر کدام ریثأت بیاضر وگردید  استخراج تجربه و مطلع کارشناسان، محققین و صیادان با
طور  بهکه داد  نتایج نشان .صورت پذیرفتصبی ع-سازی معیارها با استفاده از سیستم استنتاج فازییکپارچه در نهایت .تعیین شد
معیار ینه بیشبود.  درصد 6/15±35/57 (SD±) مقدار به منطقه ادانیص کل نیب در یادیص شغل از تیرضا زانیممتوسط 
 یمنیت شغلا تهدیدهایهمچنین بیشینه معیارهای  محاسبه شد. 56/0 تاثیر ضریببا  یکاله دگاهیصی کینزد در یاکولوژ
 08/0 و 18/0 ، 08/0 با ضرایب و شرایط اجتماعی در صیدگاه بندرعباس  موجودمدیریت وضع مندی از ، رضایتصیادان

 بیشینه بود. 409/0و  0922/0 دو معیار میزان صید و معیشت صیادان با ضرایب ر مقادیدر صیدگاه دارسرخ نیز  اهده شد.مش
 و طوال دارسرخ، یکینزد و یمرکز نواحیدر  ، در مقابلداشتند یداریناپا خطر نیشتریب کیریس شرق و بندرعباس اسکلهنواحی 

مقدار را  بیشترین استان هایدگاهیص مرکزی نواحی در نیز یشناختبوم یهاشاخص .شد مشاهدهی داریناپا خطر نیکمتر یکاله
 شتیمع یتوضع و مک اریبس دیص زانیم از یناشنیز  کیریس دگاهیص یداریناپا .بود یستگاهیز مطلوب طیشراداشتندکه بیانگر 

 بندرعباس گاهدیص یکینزد در ییایدر شده حفاظت مناطق گسترش و حفظ و رمجازیغ صید تیریمدرسد نظر میبه. بود ادانیص
و  یمکان یبندتیاولو حاضر تحقیق در آمده دستبه یفاز کپارچهی مدل .بیانجامد بندرعباس دگاهیص تیمطلوبی بهبود به

 نماید.بر پایداری صید میگو در استان هرمزگان تسهیل می را موثر عواملشناخت 
 

 منطق فازی، ارزیابی خطر، خلیج فارس مدیریت صید پایدار، میگو، :کلیدی لغات
 
 نویسنده مسئول*
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 مقدمه
های صیادی فعالیت توسعه یابه معن صیدپایداری در 

، برداریتحت بهرهمحصول  در که متضمن پایدارینحویبه
جوامع  اقتصادی-اجتماعی وضعیتسالمت اکوسیستم، 

 باشدمیهای مدیریتی در سیاست ثباتصیادی و 
(Charles, 2008.) صید از  های مدیریتتئوری ر گذشتهد

شاخص برای  ترینمهمبه عنوان  (MSY)محصول پایدار 
 ,Gulland) نمودندمیاستفاده ذخیره ارزیابی پایداری 

شناختی توجه مطالعات بومگسترش با  مرورامّا به( 1977
 ولی بیشتر شدبه سالمت اکوسیستم و زیستگاه نیز 

بخش که سیستم صید و صیادی اعی اجتمجنبه همچنان 
در تازگی به شد تا اینکهمغفول واقع می ،استآن مهمی از 

 شد مدیریت یکپارچه صید مطرحرویکرد های اخیر سال
(Nielsen et al., 2018; Arkema et al., 2019.) 

لیج خدر آبهای ایرانی کل صید ماهی و سایر آبزیان مقدار 
که بوده است  1398ال سدر هزار تن  422حدود  فارس

-دفتر برنامهاست ) بودهتن  9360سهم صید میگو حدود 

های گویم (.1398، ایران شیالت سازمان ریزی و بودجه
آبهای  در انیآبز دیص ازی مهم سهم Penaeidaeخانواده 
 مهم گونه .اندداده اختصاص خودبه را فارس جیخلایرانی 

 ریذخا از ییباال تاًنسب سهم و باال پراکنشدارای  که یتجار
 یموز یگویم گونه ،باشدمی فارس جیخل یگویم
(Penaeus merguiensis De Man, 1888 )این  .است

و   استان هرمزگان است غالب صید میگو در میگو، گونه
 یشمال سواحل از استان سواحل در آن ذخیره پراکنش

  .(1381)صفایی،  است کیریس تا قشم رهیجز

 یانسان یهایریگمیتصم یمبنار که ب 1یمنطق فاز
از مسائل  یاریامروزه به حل بس ی شده است،زیرهیپا

های مدیریتی کمک گیریسازی و تصمیممیمربوط به تصم
 ییهایتیبا موقع یگاه یعاد یدر زندگکرده است. انسان 

نادرست  ازدرست  میتصم تشخیصکه  شودمیمواجه 
منطق فازی با توجه م، هنگا نیاست. در ا برسخت و زمان

در را  تیعدم قطع ی اززانیم یتیهر موقع یبرابه اینکه 
 دهدیمنطعف و با ارزش ارائه م شنهادیپ کی ،گیردنظر می

(Zadeh, 1965). که  است یبه شکل یمنطق فاز کردیرو

                                                           
1 Fuzzy logic 

 ای اهیس برای مثال، تیدر نظر گرفتن دو وضع یبه جا
کرد  نیگزیرا جا یاز رنگ خاکستر یفیطتوان می د،یسف

 اهیبه رنگ س ،گرید سویو از  دیبه رنگ سف سویی،که از 
 در علوم مختلف تاکنون منطق فازی .شودیمحدود م
شیالت علم  درکه  است ی داشتهمتعدد یکاربردها

های مدیریت اکوسیستم محور بررسی برنامهتوان به می
(Adriaenssens et al., 2004،)  ارزیابی میزان

های مختلف در مقابل تغییرات اقلیم ی گونهپذیرآسیب
(Jones and Cheung, 2018)، تغییرات فراوانی  روند

 یهای حفاظتارزیابی استراتژی ،(Brotz, 2011ها )گونه
(Andriantiatsaholiniaina et al., 2004)،  مطالعه

 ,.Mackinson et al) آبزیان ذخیره روابط بازسازی

و مدیریت مکانی آنها یدگاهی بندی مناطق صرتبه ،(1999
(Sylaios et al., 2010)  بررسی و ردیابی اطالعات در و

 Djatna and)زنجیره تامین غذا از طریق صید 

Ginantaka, 2019) باپژوهش حاضر  ،بنابراین .اشاره کرد 
برداری از ذخیره میگو در استان هرمزگان فرض اینکه بهره

طراحی سیستم  هدف به ،گیردبه صورت پایدار صورت نمی
 سازیو یکپارچه صید گیری برای مدیریتتصمیمپشتیبان 

های زیستی و به همراه شاخصاجتماعی -عوامل اقتصادی
استفاده از  استان هرمزگان با یصید میگوشناختی در بوم

بندی خطر پهنهنقشه در نهایت و  انجام گرفتمنطق فازی 
استان هرمزگان تهیه های در صیدگاهمیگو  صیدناپایداری 

 .گردید
 

 هاروشو مواد 
در طول فصول  ،پژوهش حاضرهای مورد نیاز برای داده

 1396-97 های سال طیو  صید میگو در استان هرمزگان
 هایگاهصیدشامل ه عمنطقه مورد مطال .شدوری آجمع

و از  تا طوالسیریک، کالهی، دارسرخ، اسکله بندرعباس 
عملیات  (.1)شکل  شدمی تریم30خط ساحل تا عمق 

 یداصی-زیستیهای دادهدر دو بخش  هاآوری دادهجمع
.h Kg-)صیادی بر حسب  واحد تالش ءازا به صید )شامل

ای صیدگاه، مناطق گونه ءمیزان صید ضمنی، غنا ،(1
درآمد میزان ) اجتماعی-اقتصادی و (حفاظت شده دریایی

ت اقتصادی و بیمه، ثبا وضعیت صیادان، نرخ بیکاری،
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امید به  در جامعه،امنیت شغلی، پایگاه اجتماعی صیادی 
آینده شغلی، بهداشت و سالمت، اثر بخشی و تبعیت از 
قوانین صید، صید غیرمجاز میگو، رفتار مسئوالنه و 

صید های داده انجام شد.ریزی و طرح ،(مشارکتیمدیریت 
اط و نق صید ضمنیو میزان واحد تالش، ترکیب  ءبه ازا

سنتی  شناورهای دراز طریق حضور  وقوع تالش صیادی
عملیات  30در مجموع از  (های مجهز به ترال میگو)لنج

 اطالعات مربوط به. ثبت گردیدشناور  3 درترال کشی 
منابع و پایگاه از  نظیر مساحت مناطق حفاظت شده

 Zahed et al., 2010; Makowski) منتشرهاطالعات 

and Finkl, 2018ءغنا بررسی برایو  تفاده شد( اس 
استفاده  (1395) گرامینتایج تحقیق  از نیز ای بسترگونه
با الگو  نیز اقتصادی-اجتماعیمربوط به بُعد های داده شد.

-برداری از راهنمای علمی و عملی بررسی ابعاد اجتماعی
 از طریق انجام (Pinello et al., 2017اقتصادی صید )

 میگو با صیادانختار یافته نیمه سا عمیق و مصاحبه
 هاانتخاب نمونه. (Johnson et al., 2014) شد آوریجمع

 شد انجام برداری تصادفینمونه تکنیک طریق از
(Charmaz, 2011مصاحبه .) قسمت تشکیل  2ها از

داد و شدند که بخش اول سواالت هدف را پوشش می
ارائه ی سواالت اصل ذیلبخش دوم نیز بحث آزاد بود. در 

 است:  شده
  ،چه عواملی بیشترین تاثیر در بر اساس تجربه شما

؟ )این سوال دهای میگو دارمطلوبیت صیدگاهتعیین 
کارمندان شیالت  و پژوهشگرانافراد خبره،  مخصوص

 (.بود
  درآمد،  رضایت شما از فصل صید میگو میزانطول در

)در بخش صیادی و غیر  نرخ اشتغال افراد خانواده
 امنیت، محیط کار ، امکانات رفاهی و بهداشتیی(صیاد

شغلی، پایگاه اجتماعی شغل، معیشت خانواده و 
 چقدر است؟ های فعلی مدیریتسیاست

 و با توجه  ؟مشکالت موجود در شغل شما چیست
 تان راضی هستید؟مشکالت موجود آیا از شغل

 
 

 
 گانهای میگو در استان هرمزموقعیت جغرافیایی صیدگاه: 1شکل 

Figure 1: Geographical location of Shrimp fishery grounds in the Hormozgan Province
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ع از تئوری اشبا ،هاگیری درباره حجم نمونهبرای تصمیم
 تئوری اشباع نظری زمانی اتفاق .استفاده گردید نظری

 افتد که پژوهشگر به این نتیجه برسد که با افزایشمی
آورد و دست نمیها اطالعات بیشتری را بهتعداد مصاحبه

 تواند مفاهیم بیشتری را استخراج کنددر نهایت نمی
(Daliri et al., 2016.) تئوری اشباع  ،در تحقیق حاضر

مصاحبه احراز شد، اما برای 106نظری بعد از انجام 
مصاحبه دیگر نیز صورت  20اطمینان بیشتر تعداد

 پذیرفت.
ناپایداری صید ی اثرگذار در خطر سپس استخراج معیارها

و تعیین ضریب تاثیر آنها از طریق طراحی و توزیع میگو 
پرسشنامه کمّی در بین کارشناسان، مدیران و  30

پژوهشگران اداره کل شیالت هرمزگان، دانشگاه هرمزگان 
و موسسه تحقیقات شیالت ایران و پژوهشکده اکولوژی 

بر اساس این خلیج فارس و دریایی عمان انجام شد.

یک، اکولوژ طیشرا، شش معیار کلی شامل هاپرسشنامه
، دیصی، وضعیت تیریمد، شرایط موجود شتیمعوضعیت 

-یاجتماعی و وضعیت ادیصشغل  تیامنی دهایتهد
فرهنگی جوامع صیادی شناسایی شدند که ضریب تأثیر 

واسطه تشکیل ماتریکس متقابل هر کدام ازمعیارها به
(. به منظور محاسبه مقادیر 1)جدول  جفتی تعیین گردید

زیر معیار  14این معیارها در هر صیدگاه، در مجموع تعداد 
 6در قالب  ذیلموثر بر پایداری صید با استفاده از فرمول 

 ,.Daniel et al( ادغام شدند )1معیار کلی )جدول 

1993:) 

 

nW  = وزن تاثیر فاکتورnام وiX  =شاخص معیار مرکب از 
n گیری شده است. اندازه فاکتور 
 

 
 معیارها و وزن تاثیر مربوط به هر معیار در ارزیابی خطر ناپایداری مناطق صید میگو در استان هرمزگان :1جدول 

Table 1: Affecting Criteria and its weight of unsustainability risk assessment in Hormozgan shrimp fishery grounds 

 وزن عیارهازیرم معیارها

 28/0 مهرگان بسترای بیمیزان صید ضمنی، مساحت منطقه حفاظت شده، غنای گونه کشرایط اکولوژی

 25/0 درآمد، نرخ اشتغال، بیمه و مستمری بازنشستگی و اقتصاد معیشتوضعیت 

 18/0 میزان رضایت صیادان از وضع موجود مدیریت، میزان مدیریت مشارکتی وضع مدیریت موجود

 18/0 (Kgr.h-1صید به ازای واحد تالش ) ایط صیدشر

 18/0 اطمینان از ماندگاری نسبی شغل، وقوع صید غیر مجاز تهدیدهای امنیت شغل صیادی

 18/0 پایگاه اجتماعی شغل صیادی، سالمت و بهداشت، صید مسئوالنه شرایط اجتماعی

 
( GISطراحی فازی در سیستم اطالعات جغرافیایی ) برای
دهی وزن) IDWیابی با استفاده از روش درون هاداده

ه محاسبه و تهیرستر های نقشهبه شکل ( عکس فاصله
 محاسبه شد ذیلیابی با استفاده از فرمول درون شد.

(Shepard, 2006): 

 

iP= ینقطه مشخصهi ،jP=  گیری شده در نقطهاندازه j ،

ijD=  ،فاصله بین دو نقطهG  = تعداد مناطق وn  =
 دهی عکس فاصله وزن

ها های مربوط به میزان شاخصکه دادهپیش از این
سازی داده است. نیاز به استاندارد ،سازی شوندفازی

ام در iیر کار با در نظر گرفتن مقادیر متغبرای اینبنابراین، 
شود با نشان داده می j(SiX(ام که به صورت jمنطقه 

زی صورت گرفت استانداردسا ذیلاستفاده از معادله 
(Shepard, 20061397کامرانی و صالحی،  ؛:) 

 

را  j(SiX(های میزان صید در منطقه این رابطه، داده
شود که دامنه تبدیل می ijZاستانداردسازی شده و به 
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یک است. طراحی سیستم  الیتغییرات آن بین صفر 
 استنتاج فازی در چهار مرحله انجام شد:

 و درجه عضویت  عضویت دامنه: فازی سازی
با استفاده از یادگیری ماشین شبکه های فازی مجموعه

کم، متوسط و زیاددر سه طبقه ANFISعصبی -فازی

 شد. محاسبه برای تمامی متغیرها

  توابع عضویت با این مرحله، : فازیآنگاه -اگرقواعد
ترکیب  "نه"و  "یا"، "و"سه عملگر فازی استفاده از 

 .(2)جدول  شدند

 

 : قواعد فازی به منظور ترکیب متغیرهای زبانی برای استنتاج فازی خطر ناپایداری صید میگو2جدول 
Table 2: Fuzzy rule composition of linguistic variables to inference sustainability risk assessment 

مجموعه نتیجه )بخش    مجموعه شرط فازی )بخش اگر( 

 آنگاه(

شرایط  شتمعی شرایط اکولوژی

 اجتماعی

تهدید امنیت  وضعیت صید

 صید

 شاخص ریسک  مدیریت

 کم  خوب کم زیاد مطلوب مطلوب مطلوب

 زیاد آنگاه بد زیاد کم نامطلوب نامطلوب نامطلوب

 متوسط  متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط

 
  :و مناطق مورد مطالعه انجام محاسباتاستنتاج فازی 

، ریسک اساساین بر که ازی های فخروجینتایج 
ی هر پیکسل خروجی در سه طبقه ناپایداری در
 کم و متوسط قابل قبول بود. ریسک زیاد،

  با توجه به اینکه خروجی سیستم : سازیفازیغیر
، لذا برای قابل بودفازی هنوز غیرقطعی و فازی 

 1استفاده بودن این خروجی از غیرفازی ساز مرکز ثقل
 استفاده شد.

 
اده با استفلیز، طراحی و اجرای سیستم استتنتاج فازی آنا
ها با و ایجاد نقشه 9.3نسخه  (MATLABنرم افزار )از 

 انجام شد. 10.4.1نسخه  ArcMapافزار استفاده از نرم
 

 نتایج
های به طور خالصه نتایج ارزیابی ویژگی 3جدول در 

استان  جوامع صیادی میگوگیر در فرهنگی-اجتماعی
میزان درصد رضایت از شغل . شده است ارائه هرمزگان

 35/57±6/15 صیادان منطقه به مقدار کل بین در صیادی
(±SD ).رضایت در  بیشینه میزانکمینه و  برآورد شد

                                                           
1 Centroid defuzzification 

ترتیب با بهساله  45-55و  35-44های سن گروه
5/12±5/37 (±SD ) 75±8/9و (±SD )مشاهده  درصد

در درجه شاخص  عالوه، کمترین و بیشترین اینهشد. ب
 37±33/16ترتیب با و موتوریست به طباخناوبری صیادی 

(±SD ) 75±15و (±SD )در مقابل،  دست آمد.درصد به
متغیرهای وضعیت  با صیادان رضایت ارتباطی بین میزان

تجربه صیادی  سابقه وسطح تحصیالت و  ، مذهب،تأهل
 مشاهده نشد.

تعلیمی در  هاینتایج حاصل از آنالیز داده 2در شکل 
 فازی و متغیرهای زبانی فازی تأثیرگذار بر-شبکه عصبی

های استان هرمزگان شامل مقدار میزان پایداری صیدگاه
صید میگو، وضعیت معیشت، شرایط اکولوژیک، تهدیدهای 

ها و امنیت صیادی، وضعیت اجتماعی و رضایت از سیاست
سیستم مدیریت موجود درمنطقه قابل مشاهده است. 

ترتیب رگذاری معیار صید در میزان پایداری صیدگاه بهاث
)متوسط( و  045/0-08/0)کم(، 0-045/0در محدوده 

)زیاد( محاسبه شد. همچنین مقادیر دقیق  08/0بیش از 
 2معیارها در شکل سایر های فازی برای محدوده مجموعه

شده است. محدوده متوسط برای معیارهای  نشان داده
های منیت صیادی، اجتماعی و سیاستمعیشت، اکولوژی، ا

، 225/0-46/0، 225/0-3/0ترتیب برابر با مدیریتی به
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دست به 015/0-009/0، 058/0-022/0، 055/0-03/0
توزیع و پراکنش مکانی معیارهای تأثیرگذار همچنین  آمد.

های استان هرمزگان در در پایداری صید میگو در صیدگاه
واحد  ءیزان صید به ازانشان داده شده است. م 3شکل 

، 5/19 ±3/5، 4/30 ±6/12برابر با ( ±SDتالش میگو )
)کیلوگرم بر ساعت(  75/1 ±75/0و  3 5/0±، 2/9 2/3±

های دارسرخ، طوال، اسکله ترتیب برای صیدگاهبه
بندرعباس، کالهی و سیریک محاسبه شد. همچنین میزان 

، 3/85 ±6/11، 6/30 ±9/3برابر با ( ±SDصید ضمنی )
)کیلوگرم بر  7/45 ±2/3و  3/50 3/4±، 8/32 6/5±

های دارسرخ، طوال، اسکله ترتیب برای صیدگاهساعت( به
 بندرعباس، کالهی و سیریک محاسبه شد.

 
 : مشخصات دموگرافیک جمعیت مصاحبه شده از صیادان میگو استان هرمزگان )بندرعباس(3جدول

Table 3: Demographic characteristics of interviewed fishermen in Hormozgan Province (Bandar Abbas) 

P-value میانگینرضایت شغلی± 

 انحراف معیار

سهم از جامعه آماری مورد  فراوانی

 مطالعه )%(

 متغیر گروه

042/0 

25/14±25/58 9 11 25< 

 

 سن )سال(

 

 

 

5/16±57/53 26 33 34-25 

5/12±5/37 12 15 44-35 

8/9±75 12 15 55-45 

25/13±75/60 21 26 55> 

309/0 
 متأهل 81 22 15±25/60 

 وضعیت تأهل
 مجرد 19 5 7±50

285/0 
 اهل سنت 54 67 54/18±75/63

 مذهب

 
 شیعه 27 33 93/17±5/55

124/0 

 بی سواد 22 17 04/11±5/62

سطح 

 تحصیالت

 ابتدایی 22 18 6/16±5/66

 سیکل 15 12 08/24±25/56

 دیپلم 41 33 1/18±27/52

504/0 

56/10±32/58 24 19 10< 

سابقه  صیادی 

 )سال(
08/13±25/56 52 42 30-10 

9/11±5/62 24 19 30> 

014/0 

 ناخدا 21 26 14±27/64

درجه ناوبری 

 صیادی

 کمک ناخدا 3 4 5/13±50

 تور باف 9 11 16/20±65/66

 موتوریست 3 4 15±75

 غواص 5 7 8/23±5/37

 طباخ 5 7 33/16±37

 ملوان 33 41 5/25±59
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 های اثرگذار در صید میگو در استان هرمزگان: متغیرهای زبانی و توابع درجه عضویت فازی برای شاخص2شکل 

Figure 2: Linguistic variables and Fuzzy membership functions for influencing factors in Hormozgan shrimp fishery 

 
پراکنش معیار وضعیت صید )کیلوگرم صید و نسبت صید 

در نزدیکی صیدگاه که ضمنی به صید هدف( نشان داد 
باال بود و در  نسبتاً 0922/0تأثیر منطقه دارسرخ با ضریب 

محدوده مجموعه فازی زیاد قرار داشت. بیشترین معیار 
و کمترین آن های کالهی شناختی در نزدیکی صیدگاهبوم

تأثیر ترتیب با ضرایب نیز از اسکله بندرعباس تا طوال به
امنیت تأثیرگذاری مشاهده شد. حداکثر  056/0و  56/0

و  08/0صیادی در صیدگاه اسکله بندرعباس با ضریب 
حداقل آن در نزدیکی دو صیدگاه طوال و کالهی با ضریب 

بود  ایگونهبود. پراکنش وضعیت معیشت به 008/0تأثیر 
 409/0که شرق جزیره هرمز و صیدگاه دارسرخ با ضریب 

و با حرکت به سمت صیدگاه  بودبهترین وضعیت دارای 
سیریک از این مقدار کاسته و به کمترین حد خود 

های مندی از سیاسترسید. پراکنش میزان رضایتمی
نشان داد در صیدگاه  نیز هامدیریتی در بین صیدگاه

این معیار بیشینه و در صیدگاه  18/0ب بندرعباس با ضری
کمترین مقدار بود. حداکثر و  018/0طوال با ضریب 

های های اجتماعی نیز در نزدیکی صیدگاهحداقل شاخص
 08/0و  008/0ترتیب با ضرایب بندرعباس و کالهی به

 (.3مشاهده شد )شکل 
های در نهایت نقشه میزان خطر ناپایداری در صیدگاه

(. نواحی 4تان هرمزگان ترسیم شد )شکل میگوی اس
نزدیک به اسکله بندرعباس و نزدیک به منطقه سیریک 

. کمترین خطر بودندبیشترین خطر ناپایداری دارای 
ناپایداری نیز در نواحی مرکزی و نزدیکی دارسرخ، طوال و 
کالهی به استثناء اسکله بندرعباس مشاهده شد. قسمت 

بقه با رتبه خطر متوسط ها در طاعظم گستره صیدگاه
داری غالب های شرقی به طور معنیداشت که در صیدگاه

بود. به طور مشترک، در نواحی با خطر باالی ناپایداری 
صید میگو با شرایط میزان کم صید میگو )کیلوگرم( و 
تخریب زیستگاه )بستر و منطقه حفاظت شده( مواجه 

معیارها بودند. در صیدگاه سیریک تقریباً در تمامی 
وضعیت نامطلوب تا متوسط داشت و به همین دلیل در 

در  آنکهرغم به مجموع در خطر ناپایداری زیاد قرار دارد. 
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منطقه نزدیک به اسکله بندرعباس میزان رضایت از وضع 
 وضعیت اجتماعی و معیشت صیادان در موجود مدیریت،

محدوده شرایط نزدیک به مطلوب قرار داشت، اما عواملی 

ظیر شرایط اکولوژیک نامطلوب، میزان صید کم و شدت ن 
تهدیدات صیادی باعث قرار گرفتن این منطقه در وضعیت 

 خطر باالی ناپایداری شد.
 

 

 
 1397: نقشه معیارهای موثر در پایداری صید میگو استان هرمزگان در سال 3شکل 

Figure 3: Sustainability affecting criteria in shrimp fishery of the Hormozgan Province in 2018 
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 بندی صیدگاه میگو بر اساس ریسک ناپایداری در استان هرمزگان : نقشه پهنه4شکل 

Figure 4: Zoning map of Hormozgan shrimp fishery grounds based on unsustainability risk 

 
 بحث

نه و په برای ارزیابی فازی مدل یکپارچه ،مطالعه نیا در
 استان یهادگاهیص در بندی میزان پایداری صید میگو

گان در استان هرمزکه ییاز آنجا .ه استارائه شد هرمزگان
میگوی موزی به عنوان گونه غالب در صید تجاری است 

های سیریک، ( و صیدگاه1394)حسینی و همکاران، 
 وکالهی، طوال، دارسرخ و بندرعباس به عنوان زیستگاه 

اند، معرفی شده( 1381)صفایی، اصلی این گونه  صیدگاه
  .این گونه انجام شد محسابات بر اساس

بتوانند ای است که های پیچیدهنیازمند مدلمدیریت صید 
ها زمانی موفق د و این مدلندربرگیر را معیارهای متعددی

شناختی و زیستی، عوامل تمامی ابعاد بومهستند که 
و معیشت را در  اقتصادی و وضعیت فرهنگی-اجتماعی

 ;Hilborn, 2007قالب یک رویکرد یکپارچه لحاظ کند )

Kamrani et al., 2020 .)دست به مدل یکپارچه فازی
با گنجاندن میزان عدم قطعیت در  آمده در مطالعه حاضر

باعث های غیرقطعی سازی و استفاده از دادهمدل
جزیه و افزایش قدرت تبندی مکانی عوامل موثر و اولویت

در مطالعات محیط  منطق فازی سابقاً شد.تحلیل اطالعات 
و تخریب  هاارزیابی تهدید انقراض برخی گونهزیستی نظیر 

 ، امّا وجه تمایز مقاله حاضرانجام شده است زیستگاه

یت در مطلوبتمامی معیارهای تاثیرگذار سازی یکپارچه
 .ستسازی آنهاصیدگاه و مدل

شناختی در مناطق غربی های بومشاخصبا بررسی نتایج، 
ا صیدگاه استان کمینه بود و شرایط نامطلوب زیستگاه ر

های میگوی استان صیدگاهمناطقی از در نشان داد. 
نامطلوبی های زیستی و بوم شناختی هرمزگان که شاخص

صیادان محلی از  برداشتمیزان محدود کردن  دارند،
ت منجر به بهبود مدتواند در کوتاهمناطق حفاظت شده می
هد اما در دراز مدت جوابگو نخوا ،شرایط این مناطق شود

  Andradeو Rhodes اظهارت با جینتا از بخش نیا. بود
 آنها معتقد بودند که مدیران و ،مطابقت دارد( 2012)

سازان شیالت باید به فاکتورهای اجتماعی توجه تصمیم
ند که اگر گیری کردههمچنین نتیج ای داشته باشند.ویژه

، فاکتورهای فرهنگی در سیستم مدیریت لحاظ شوند
ها و تصمیمات اتخاذ شده بسیار شانس موفقیت سیاست

 یابد.افزایش می
فاکتورهای متعدد زیستی و غیرزیستی نظیر وجود شکار و 

های شکارچی، دما، شوری و نوع بستر بر پراکنش گونه
صیدگاه که بر مطلبویت مختلف آبزیان تاثیرگذار است 

طبق مطالعات انجام شده بر همچنین  .شوندمنجر می
های مجاور های مانگرو و زیستگاهمیگوها، شرایط زیستگاه

 نظیر بسترهای جلبکی، علفی و بسترهای شنی و گلیآن 
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ها مناسب بوده در نتیجه فراوانی برای زندگی این گونه
 ,.Vance et alباالتری در این مناطق مشاهده شده است )

از مناطق حفاظت شده خلیج  اهپژوهشسایر  .(1990
در  ماکروبنتوزهاکه تنوع و تراکم دهد میفارس نشان 

از شرایط بهتری برخوردار مجاورت مناطق حفاظت شده 
و ساختار جمعیتی کفزیان با فاصله از این مناطق  است

 (.Vazirizadeh et al., 2011) داری داردرابطه معنی
بندرعباس  صیدگاهمنیت صیادی در میزان تهدیدهای ا

ترین عوامل صید غیرمجاز از مهم زیاد که وقوع بودبیشینه 
غیرمجاز میزان صید در تحقیقی . باشدمیاین تهدیدات 

 461-523حدود  میگو در آبهای ساحلی استان هرمزگان
 شایان(. Daliri et al., 2015) برآورد کردنددر سال تن 

ابر در استان هرمزگان بر میگو میزان صید مجاز ،ذکر است
 های صید غیرمجازتعداد قایق تن در سال بود. 2042با 

های به ترتیب در صیدگاه 112و  200، 92، 440برابر با 
کنترل  .اندکردهگزارش باس، درگهان، هرمز و میناب بندرع

صید غیرمجاز از عوامل مهم مطلوبیت و پایداری 
دیریتی، تصادی، فرهنگی، مهای اقکه زمینه هاستصیدگاه

بروز چنین  منجر به منطقه طبیعیشخصی و عوارض 
؛ 1399)قیومی و همکاران،  شودمیرفتارهایی 

Osterblom et al., 2011; Daliri et al., 2016.) 
 ی شدصیدگاه بندرعباس با باالترین خطر ناپایداری شناسای

 تهدیدها و عوامل موثر نشان داد که عوامل که بررسی الیه
 وکننده امنیت صیادی نظیر صید غیرمجاز و گزارش نشده 

شناختی نظیر مناطق حفاظت شده و شرایط بوم
بیشترین دارای یجاد این شرایط اهای بستر در زیستگاه

 .هستندتأثیر منفی 
راهکار ممنوعیت صید توان گفت که می ،به طور کلی

اقب شود ولی عومنجر به افزایش مطلوبیت اکولوژیک می
با توجه  (Pascoe et al., 2019اجتماعی دارد )-اقتصادی

های به متفاوت بودن وزن و ارزش فاکتور در بین گروه
نفع این تحقیق، راهکار ممنوعیت صید برای مختلف ذی

افرادی که وزن کمتری برای فاکتور اقتصادی قائل هستند، 
رسد که نظر میهدهد. بدست میتری بهنتایج مقبول

غیرمجاز و حفظ و گسترش مناطق حفاظت  یت صیدمدیر
شده دریایی در نزدیکی این منطقه به بهبود پایداری 

صیدگاه بندرعباس کمک نماید. همچنین صیدگاه سیریک 
در رتبه دوم خطر پذیری ناپایداری قرار داردکه در این 
منطقه میزان صید بسیار کم و وضع معیشت صیادان از 

یابی به ر بودند. به منظور دستبیشترین عوامل تأثیرگذا
سطح پایداری باالتر در صیدگاه نزدیک سیریک، با توجه 
ضریب تاثیر باالی دو معیار اکولوژیک و معیشت راهکاری 

کار گرفتن اجتماع ساحلی در جهت افزایش نظیر به
توان به سطوح باالتر پایداری این سالمت اکولوژیک می

 سیستم دست یافت.
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Abstract 

The aim of the present study was to risk assessment and zoning the unsustainability of shrimp fishery 

in the shrimp fishing-grounds of the Hormozgan province (Sirik to Toola). Data were collected during 

two shrimp fishing seasons in 2017 and 2018 (between September and December). The criteria 

affecting the shrimp unsustainability risks were extracted using international literatures and also 

conducting some in-depth and semi-structured interviews with the experienced fishermen and 

knowledgeable researchers. Thereafter, the coefficient of determination was obtained to each criterion 

by using a quantitative questionnaire. Finally, integration of these criteria was done by fuzzy-neural 

modeling. Data analysis indicated that 57.35% ±15.6 (±SD) of fishermen are totally satisfied with their 

job. The maximum value for ecology criteria was 0.56. in Kollahi fishing ground. In Bandar-Abbas 

fishing-ground, the highest values for fishermen's security threats, satisfaction with existing 

management status and social conditions of fishing communities' criteria were also computed 0.08, 

0.18 and 0.08. The maximum coefficient of determination was belonged to catch volume (with 

0.0922) and fishers' livelihood (with 0.409) in Dar-sorkh. The highest unsustainability risk was 

observed in Bandar Abbas and east of Sirik, while central regions and around of Darsarkh, Toola and 

Kollahihad the lowest. Ecological criteria were also maximum in the central areas of the province, 

which is indicating the suitable habitat conditions. The unsustainability risk in Sirik was also due to 

the low catch rate and the fishermen's livelihood. It sounds that management of the illegal fishing and 

conservation and expansion of the marine protected areas could helpful to improve sustainability of 

shrimp fishing in Bandar-Abbas fishing-ground. The fuzzy integrated model obtained in the present 

study prepared spatial prioritization and determined the criteria affecting on shrimp fishing 

sustainability in the Hormozgan province, which could more guide the managers to improving 

fisheries sustainability in the region. 
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