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چکیده
رابطه طول و وزن ،نسبت جنسی و شاخص وضعیت ماهی یال اسبی سربزرگ  Trichiurus lepturusاز مهر  1393تا شهریور 1394
در سواحل استان سیستان و بلوچستان در دریایعمان بررسی گردید .در مجموع تعداد  283نمونه بهصورت تصادفی در طول مدت تحقیق
جمعآوری گردید .نمونهها پس از تعیین جنسیت در گروههای طولی مختلف تقسیمبندی شدند .در نمونههای مورد مطالعه 42 ،درصد نر58 ،
درصد ماده و نسبت جنسی ماده به نر در این بررسی ( )1/37:1محاسبه گردید .بیشترین و کمترین میزان طول کل بهترتیب  115سانتیمتر و 49
سانتیمتر و بیشترین و کمترین میزان وزن کل بهترتیب  1000گرم و  180گرم در طول دوره مطالعه بهدست آمد .رابطه طول کل  -وزن برای
مجموع جمعیت بهصورت  W=0/048TL2/67و با ضریب همبستگی  0/919محاسبه شد .رابطه طول کل و وزن در جنس نر
 W=0/066TL2/410با ضریب همبستگی  0/945و در جنس ماده به صورت  W=0/0087TL2/301با ضریب همبستگی  0/925تخمین زده
شد .نتایج آزمون  t-testوجود اختالف معنیداری را بین مقادیر  bبهدست آمده برای جنس نر ،ماده و مجموع جمعیت با عدد  3نشان داد و بنابراین
دارای رشد ناهمگون است .میزان شاخص وضعیت برای ماهی یال اسبی درآبهای دریایعمان  1/25محاسبه شد .وضعیت از اسفند تا اواسط
مرداد روند کاهشی داشته است وسپس بهتدریج افزایش یافته است و به حداکثر میزان خود در پاییز رسیده است.
کلمات کلیدی :ماهی یال اسبی سر بزرگ ،شاخص وضعیت ،رابطه طول و وزن ،دریای عمان
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مقدمه
ماهی یال اسبی  Trichiurus lepturusیک ماهی دریایی گوشتخوار
در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری و ازجمله گونههای كفزی با
ارزش اقتصادی زیاد میباشد ( Barbosaو همکاران .)2011 ،اگرچه
هشت گونه از روبان ماهیان  Trachipteridaeدر آبهای اقیانوس هند
شناسایی شده است ،اما گونه  T. lepturusتنها گونه تجاری آن میباشد
( Chiouو همکاران )2006 ،و بهعلت افزایش تقاضای آن برای صادرات
به چین و سایر كشورهای جنوبشرقی آسیا ،صید آن با روند فزایندهای
افزایش یافته است .این گونه بین مناطق ساحلی و دریایی با توجه به
مراحل زندگی و میزان دسترسی مواد غذایی در حركت میباشد
( Martinsو همکاران .)2005 ،پراكنش این گونه بین آبهای ساحلی
كم عمق تا دریاهای آزاد (عمق  350متر) بهصورت گلههای انبوه
میباشد .در ماهی یال اسبی بالغین و جوانها دارای مهاجرت تغذیهای
روزانه مخالف یکدیگرند .بهطوریكه بالغین در طول روز معموالً در
سطع آب بوده و تغذیه میكنند و در شب به اعماق بیشتر میروند.
گروههای جوان و بالغین با اندازه كوچک نیز در طول روز در اعماق
بوده و در شب در صورت نیاز به غذا به سطح آب میآیند ( Martins
و  .)1997 ،Haimoviciماهی یال اسبی در دریای عمان در محدوده
سیریک و راس میدانی و در تنگه هرمز در محدوده جزیره هنگام ،و
در خلیج فارس در منطقه مطاف (استان بوشهر) دارای بیشترین
تراكم هستند (ولینسب و همکاران .)1384 ،ساردین ماهیان و موتو
ماهیان غذای اصلی این گونه را تشکیل میدهند و همچنین از اسکوئید
و بعضی گونههای سختپوستان تغذیه میكند (ستاری و همکاران،
 .)1382ماهیان یال اسبی سر بزگ تا سن  2سالگی رشد سریعی
داشته اما بعد از این سن رشد كمتری دارند (كمالی و همکاران،
 .)1382طول مخرجی این گونه از ماهیان در سنین  1تا  5سال
بهترتیب معادل  46/5 ،45/7 ،38/6 ،25/8سانتیمتر گزارش شده
است ( Taghavi Motlaghو  .)1396 ،Ghodrati Shojaeiبهعلت
افزایش تقاضای آن برای صادرات به چین و سایر كشورهای جنوب
شرقی آسیا ،صید آن با روند فزایندهای افزایش یافته است .در این
راستا ،كمالی و همکاران ( ،)1382به بررسی وضعیت ذخایر ماهیان
یال اسبی در استان هرمزگان پرداخته و گزارش نمودند كه با نزدیک
شدن به ساحل میزان صید ماهیان یال اسبی سر بزرگ كاهش پیدا
میكند و اعماق  50تا  100متر با تور ترال كف بهمنظور صید این
گونه مناسب میباشد ،همچنین تقویمطلق ( ،)1390در استان
سیستان و بلوچستان میانگین طول مخرجی ماهی را  35/9سانتیمتر
و میزان صید در شناورهای صنعتی را  38درصد كل صید اعالم كرد.
در مطالعه دیگر رئیسی ( ،)1390به بررسی و ارزیابی ماهیان یال اسبی
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سر بزرگ پرداخته و بیان نمود ،بیشترین فراوانی طولی ماهی یال
اسبی صید شده برای فصل بهار و تابستان در دامنه طولی21-31
سانتیمتری و كمترین فراوانی طولی برای فصل بهار و تابستان در
دامنه طولی  43-53سانتیمتری بود .توزیع فراوانی طولی ماهی یال
اسبی بین دو فصل بهار و تابستان دارای اختالف معنیداری در سطح
بود و نشان دادند كه تغییرات عمقی ،فصلی و مکانی بر روی میزان و
تركیب صید ضمنی تاثیرگذار است .همچنین نتایج حاصل از این
تحقیق نشاندهنده فشار باالی حاصل از تولید صید ضمنی توسط ترال
یال اسبی در صیدگاههای ماهی یال اسبی در استان هرمزگان و بوشهر
بود .باتوجه به اهمیت اقتصادی ماهی یال اسبی و كمبود اطالعات
درباره پارامترهای جمعیتی ،تشخیص دقیق شاخصهای زیستی این
گونه میتواند در جهت پی بردن به پارامترهای جمعیتی ،شناخت
خصوصیات اكولوژیکی و وضعیت زیستی آن بسیار حائز اهمیت باشد.
لذا این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی ویژگیهای زیستی ماهی
یال اسبی در آبهای ساحلی دریای عمان ،محدود استان سیستان و
بلوچستان اجرا گردیده است.

مواد و روشها
نمونهبرداری در یکدوره یکساله از مهر  1393تا شهریور ،1394
بهصورت ماهیانه از صید تجاری تخلیه شده در مراكز تخلیه چابهار،
رمین ،بریس ،پسابندر و گواتر ( استان سیستان و بلوچستان) با درنظر
گرفتن جنسیت ،طبق برنامه و بهصورت تصادفی صورت پذیرفت .تعداد
 283نمونه بهصورت تصادفی انتخاب شده و زیستسنجی شدند.
اندازهگیری نمونهها با دقت  1میلیمتر توسط تخته زیستسنجی و
توزین نمونهها با ترازوی دیجیتالی با دقت0/1گرم انجام گرفت .نسبت
طول و وزن با استفاده از رابطه  W=aLbمحاسبه شد .در این رابطه،
 :Wوزن كل بدن (گرم) :a ،ضریب ثابت L ،طول مخرجی (سانتیمتر)
و  :bضریب رشد میباشد ( .)1995 ،Kingدر این رابطه مقدار b
معموالً در محدوده  2/5تا  4میباشد و نوع رشد ماهی یعنی همسان
(ایزومتریک) و غیرهمسان (آلومتریک) بودن را مشخص میكند .اگر
عدد بهدست آمده برای  bبا عدد  3اختالف معنیداری نداشته باشد،
رشد ماهی همسان (ایزومتریک) است .یعنی ماهی بهطور معمول در
سه بعد رشد یکسان مینماید .برای تعیین تفاوت آماری بین  bبهدست
آمده از رگرسیون و  bاستاندارد ( )3و بهعبارت دیگر تعیین الگوی
رشد از فرمول پائولی استفاده گردید (.)1983 ،Pauly
شاخص وضعیت فولتون یا ضریب چاقی ( :)CFشاخص وضعیت
را برای تعیین وزن بدن در یک طول معین استفاده میكنند .برای
تعیین ضریب چاقی ماهی از فرمول زیر استفاده شد (:)1993 ،Biswas

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
CF = 𝑊/𝐿𝑏 × 105

در این رابطه: CF ،ضریب چاقی: L ،طول چنگالی ماهی (میلیمتر)،
: Wوزن ماهی (گرم) میباشد.
نتایج حاصله از دادههای بهدست آمده از طریق نمونهبرداری به
صورت نمودارهای مجزا در نرمافزار  EXCELرسم گردید و در هر یک
از نمودارها میانگین و انحراف معیار توسط نرمافزار  SPSSمحاسبه شد
و با آزمون  tو با درصد خطای  5درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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بهخود اختصاص دادند .حداكثر و حداقل وزن بهترتیب 180و 1000
گرم ثبت گردید .میانگین وزن این گونه  595/922گرم با انحراف
معیار  169/62گرم محاسبه شد.

نتایج
درطی دوره ،فراوانی طولی یال اسبی ماهی صید شده منطقه
مورد مطالعه در كالسههای طولی با فاصله  5سانتیمتر مطابق با شکل
 1طبقهبندی شد .دامنه طولی  80-102سانتیمتر با  70درصد بیشترین
فراوانی و گروههای طولی دو سمت دامنه (كمتر از  70و بـاالتر 107
سانتـیمتر) سانتیمتر با حدود  2-2/5درصد ،كمترین فراوانی را در
میان ماهیان یال اسبی صید شده در دریای عمان برخوردار بودند.
حداقل و حداكثر طول كل در تركیب صید یال اسبی ماهیان بهترتیب
 49و  115سانتیمتر مشاهده شد .میانگین طول این گونه91/29
سانتیمتر با انحراف معیار  2/19سانتیمتر محاسبه گردید .حداقل و
حداكثر طول مخرجی در تركیب صید یال اسبی بهترتیب  15و 48
سانتیمتر و میانگین طول مخرجی این گونه  36/55±4/82سانتیمتر
محاسبه گردید .بیشترین فراوانی طول مخرجی این گونه در فاصله
 35-42سانتیمتر مشاهده شد.

شکل  :2فراوانی وزنی برحسب گرم در کالسههای مختلف ماهیان

یال اسبی صید شده دریای عمان (سال )1393-94
رابطه طول و وزن :كه یک رابطه نمایی بـین طول مخرجی و
وزن بدن برای كل جمعیت  ،W=0/048TL2/67جنس نر
 W=0/066TL2/410و ماده  W=0/0087TL2/301محاسبه گردید .ضریب
همبستگی بین این دو پارامتر برای جنس ماده حدود  ،0/92برای
جنس نر حدود  0/94و برای هر دو جنس نر و ماده  0/91محاسبه
شد .آزمون  tپائولی اختالف معنیداری را بین مقـدار  bمحاسبه شده
برای كل جمعیت ،جنس نر و جنس ماده با عدد  3در سـطح 95
درصد نشان داد ( )P<0/05در نتیجه رشد این ماهی آلومتریک میباشد
(جدول .)1
جدول  :1رابطه طول مخرجی و وزن در کل ماهیان یال اسبی در
آبهای سیستان و بلوچستان ()1393-94
نوع رابطه

رابطه نمایی

ضریب همبستگی

جنس ماده

TL - W

W=0/0087TL2/301

0/925

جنس نر

TL - W

W=0/066TL2/410

0/945

كل جمعیت

TL - W

W=0/048TL2/67

0/919

نسبت جنسی :در تحقیق حاضر ،حدود  283قطعه از ماهیان
شکل  :1فراوانی طول کل بر حسب سانتیمتر در کالسههای مختلف
ماهیان یال اسبی صید شده دریای عمان (سال )1393-94

در تحقیق حاضر ،با توجه به شکل 2كالسههای وزنی ماهیان
یال اسبی در فاصلههای  100متری تقسیمبندی شدند .نتایج نشان
داد ،دامنه وزنی  401 -700گرم  63/10درصد و گروه وزنی901-1000
گرم با فراوانی  2/91درصد كمترین فراوانی را در كل ماهیان یال اسبی

یال اسبی تعیین جنسیت شدند كه از این تعداد  164عدد ماده ()%58
و  119عدد نر ( )% 42بودند كه نسبت جنسی كل ماده به نر1/37:1
بود .با محاسباتی كه از طریق آزمون مربعكای ) (x2بین نسبت جنسی
ماده به نر در هر ماه بهدست آمد ،پارامترهای حاصل در مقایسه با
نسبت جنسی  1:1كه نشانههای استاندارد جمعیت پایدار است،
اختالف معنیداری را با سطح اطمینان  %95در كل نمونهها نشان داد
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و همچنین با تفکیک ماهانه نمونهها در بعضی از ماهها اختالف
معنیداری را با سطح اطمینان  %95مشاهده شد (شکل  ،3جدول .)2
جدول  :2تغییرات نسبت جنسی ماهی یال اسبی در آبهای دریای
عمان (سال )1393-94
فصل

ماده

نر

مجموع

پائیز
زمستان
بهار
تابستان
مجموع

34
37
51
42
164

24
25
39
31
119

58
62
90
73
283

نسبت
جنسی
1/41
1/48
1/30
1/35
1/37

x2

p

5/45
0/32
1/28
7/08
4/71

0/002
0/57
0/26
0/01
0

معنیدار
بودن
*
*
*
*
*

شکل  : 3تغییرات نسبت جنسی ماهی یال اسبی در فصول مختلف (سال
)93-94

شاخص وضعیت :میزان شاخص وضعیت برای ماهی یال اسبی
در آبهای دریای عمان  1/25محاسبه شد .براساس این محاسبه،
میزان شاخص وضعیت از اسفند تا اواسط مرداد روند كاهشی داشته
است و سپس بهتدریج افزایش یافته است و به حداكثر میزان خود در
پاییز رسیده است .تفاوت آماری معنیداری بین میزان شاخص وضعیت
یا ضریب چاقی در فصل تابستان و پائیز با زمستان و بهار مشاهده
گردید (( )p>0/05شکل .)4

شکل  :4شاخص وضعیت ماهی یال اسبی  T. lepturusدر آبهای دریای
عمان (استان سیستان وبلوچستان)
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بحث
در تحقیق حاضر ،دامنه طولی (كل)  102-80سانتیمتر با 70
درصد بیشترین فراوانی و گروههای طولی (طول كل) كمتر از  70و
باالتر  107سانتیمتر كمترین فراوانی را در میان ماهیان یال اسبی
صید شده را داشتند و بیشترین فراوانی طول مخرجی این گونه در
فاصله  35-42سانتیمتر مشاهده شد .طبق مطالعات تقویمطلق
( ،)1390بیشترین فراوانی طولی این گونه در فاصله طولی 32-43
سانتیمتری طول مخرجی بود .در مطالعه رئیسی و همکاران (،)1390
بیشترین فراوانی طولی ماهیان یال اسبی صید شده برای فصل بهار
و تابستان در دامنه طولی  21-31سانتیمتری و كمترین فراوانی
طولی ماهیان یال اسبی برای فصل بهار و تابستان در دامنه طولی
 43-53سانتیمتری بود .فراوانی كالسه طولی  40-33سانتیمتر در
تحقیقات  Martinsو  ،)1997( Haimoviciنیز گزارش شدند .در
مطالعه حاضر فراوانی طولی بیشتری در ماهیان یال اسبی نسبت به
سایر مطالعات مشاهده گردید كه میتواند بهعلت عدم صید كالسهای
طولی كوچکتر در تور ترال مورد استفاده در این تحقیق و پدیده احیا
(ممکن است ماهیان كوچک بهطور كامل از نوزادگاه به صیدگاه
مهاجرت نکرده باشند) باشد.
طبق بررسیهای  Cotterو  ،)2007( Pillingفراوانی طولی ،به
كالس ساالنه قوی ،مرگو میر كل ،میانگین رشد و تفاوت در رشد
وابسته است .با بررسی پراكنش فراوانی كالسه طولی ماهیان یال اسبی
در مطالعه حاضر و مقایسه آن با دادههای محاسبه شده با دورههای
قبل ،میتوان به این نتیجه رسید كه فراوانی طولی ماهیان یال اسبی
دارای پراكنش نرمال نمیباشد ،زیرا اختالف معنیداری بین فراوانی
طولی مشاهده شده در این تحقیق ،با فراوانی طولی ثبت شده طی
سالهای قبل مشاهده گردید .اختالف فوق میتواند بهدلیل استفاده
بیشتر از ابزار صیادی مختلف مانند تورهای گوشگیر و ترال در طی
چند سال اخیر باشد.
در پژوهش حاضر ،حداكثر و حداقل وزن بهترتیب 180و 1000
گرم ثبت گردید .میانگین وزن این گونه  595/922گرم با انحراف
معیار  169/62گرم محاسبه شد .در مطالعه رئیسی ( ،)1390متوسط
میانگین وزنی ماهیان یال اسبی  262سانتیمتر محاسبه شد .دالیل
تغییرات وزنی این ماهی نیز میتواند با دالیل تغییرات طولی ذكر شده
در باال همخوانی داشته باشد .همچنین اطالعات اندكی در رابطه با
تغییرات وزنی ماهیان یال اسبی در طی چند سال اخیر وجود دارد،
در نتیجه روند افزایشی و یا كاهشی وزن این گونه مستلزم مطالعات
بیشتر در این زمینه میباشد.
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در تحقیق حاضر b ،محاسباتی برای كل ماهیان  2/67بهدست
آمد كه  bمحاسباتی كوچکتر از  3بود ( )b<3و الگوی رشد یال اسبی
ماهیان سیستان و بلوچستان از نوع آلومتریک میباشد .در تحقیقات
مشابهی در منطقه مورد نظر (نیز بر رشد ناهمگون ماهی یال اسبی
تاكید شده است .مقدار  bدر تحقیق تقویمطلق (( ،)1390با استفاده
از طول مخرجی) برای جنس نر  2/874و برای مادهها  2/523بهدست
آمد .مقدار  bدر ماهی یال اسبی در شمالشرقی دریای مدیترانه
 2/334برآورد شده است كه در آن منطقه نیز رشد آلومتریک منفی
را در این گونه نمایان میسازد ( Raoو همکاران .)1992 ،طبق نظریه
 )1993( Biswasنوسانات عوامل زیستی محیطی نظیر دما ،شور ،نور،
اكسیژن و شرایط تغذیهای ازجمله عوامل مهم در تعیین مقدار توان
طولی و نزدیکی یا دوری عدد  3میباشند.
در این تحقیق ،نسبت جنسی ماهیان یال اسبی بهطور معنیداری
با نسبت  1:1اختالف داشت .عالوه بر ساختار جمعیتی این گونه ،علت
انحراف این نسبت را از نسبت  1:1میتوان به تغییرات زمانی یا مکانی
نسبت داد .چرا كه در این تحقیق نمونهبرداری در مکانها مختلف از
قبیل محل زیست ،مکان تخم ریزی و محل نوزادگاهی انجام شده و
زمان نمونهبرداری نیز در این نسبت تاثیرگذار است .البته بهطور
معمول با افزایش اندازه و سن در ماهی یال اسبی میزان مادهها افزایش
پیدا میكند.
در تحقیق كمالی و همکاران ( ،)1382نسبت جنسی نر و ماده
اختالف معنیداری را با هم داشتند .آنها در این تحقیق اختالف در
نسبت جنسی نر و ماده را به مهاجرتهای تولیدمثلی نسبت داده و
بیان نمود كه در اعماق  20-30متری نسبت ماده به نر بیشتر از
اعماق باالی  50متر میباشد Rao .و همکاران ( ،)1992نیز بیان
نمودند ،نوسانات نسبت جنسی در طول سال شاید نشاندهنده این
مطلب باشد كه اجتماعات نر و ماده در دورههای زمانی خاص بهصورت
مجزا از یکدیگر و در دورههای زمانی دیگر در كنار هم زندگی میكنند
در صورت صحت این فرض عوامل موثر بر جدایی یا همگرایی
جمعیتهای نر و ماده باید مورد بررسی قرار گیرد.
میزان رشد ماهیان در فصول مختلف متفاوت میباشد و ماهیان
معموالً نمیتوانند نسبت وزن به طول بدن خود را طی دوران مختلف
زندگی ثابت نگه دارند كه بههمین دلیل شاخص وضعیت را در زمانهای
مختلف زندگی آبزی را محاسبه میكنند ( .)1983 ،Paulyشاخص
وضعیت یا ضریب چاقی برای مقایسه كیفیت ماهی از نظر وضعیت
چاقی یا تناسب ماهی و در كل تعیین وضعیت سالمت جمعیت كاربرد
دارد .ماهیانی كه شاخص وضعیت یا ضریب چاقی در آنها باالست
نسبت به طولشان ماهیان سنگینی هستند و بالعکس ماهیانی كه
شاخص وضعیت یا ضریب چاقی در آنها پایین
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است ،نسبت به طولشان ماهیان سبکی هستند ( Jonesو همکاران،
 .)1999نتایج این تحقیق نشان داد از شهریور تا اواخر پاییز بهعلت
مناسب بودن شرایط محیطی و اكولوژیکی ،ماهی تغذیه مناسبی انجام
داده است و میزان این شاخص روند افزایشی داشته است .از دی ماه
میزان شاخص وضعیت روند نزولی داشته و این كاهش تا اواخر تیر
ادامه داشته است .در این پژوهش میزان شاخص وضعیت ماهی یال
اسبی در كل دوره  1/25بهدست آمد .یافتههای تحقیق حاضر با
یافتههای  )1970( Narasimhamكه نشاندهنده شاخص وضعیت
ماهی یال اسبی بهمیزان  1/2در كل سال میباشد مطابقت دارد و
بیشترین مقدار شاخص وضعیت را اواخر تابستان تا اواخر پائیز
گزارش نمود و نشان داد باالترین میزان شاخص وضعیت زمانی است
كه بیشتر جمعیت ماهی یال اسبی نابالغ می باشد و كمترین میزان
شاخص وضعیـت همزمان با فصل تخمریزی ماهی یال اسبی میباشد.
همچنین مشابه  Farzanaو همکاران ( )2012نشان داد باالترین
میزان شاخص وضعیت در ماه پاییز و كمترین آن در زمستان در
سواحل كراچی پاكستان میباشد .بنابراین با مقایسه نتایج تحقیق
حاضر با مطالعات گذشته میتوان بیان كرد كاهش میزان شاخص
وضعیت با توجه به كاهش تغذیه در فصل تولیدمثل و استفاده از ذخایر
چربی و پروتئین بدن برای رسیدگی گنادها منطقی بهنظر میرسد.
براساس نتایج تحقیق حاضر رشد ماهی یال اسبی در تمام ابعاد
بدن بهصورت یکسان انجام نمیشود و بهعبارتی ناهمگون یا آلومتریک
میباشد .نتایج این مطالعه بیانگر وجود توزیع فراوانی طولی و وزنی
متفاوت بین فصول مختلف میباشد .همچنین میانگین طولی این
ماهی بین فصول مختلف متفاوت بود كه به نوعی نشانگر وجود احیای
فصلی برای این گونه میباشد نتایج این مطالعه می تواند بهعنوان
پایهای برای مطالعات جامعتر پویاییشناسی روی این گونه استفاده
شود و این پارامترهای بیولوژیک برای تعیین وضعیت رشد ذخایر
ماهیان و بررسی فراهم بودن منابع غذایی و همچنین تعیین
تفاوتهای احتمالی بین ذخایر مجزای گونههای یکسان مورد استفاده
قرار میگیرند
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