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ماهي مركب ببري ( Biomass)توده و زي (CPUA)تعيين ميانگين صيد بر واحد سطح 

(1831 Sepia pharaonis Ehrenberg, ) و يال اسبي سر بزرگ(Trichiurus lepturus 

1758 Linnaeus, ) هاي استان سيستان و بلوچستان(در صيد ترال كف )آب 
 
 

 گرگان،  طبیعی منابع و كشاورزی علوم دانشگاه زیست، محیط و شیالت شكدهدان، شیالتگروه  : رضا عباسپورنادري

 گرگان، ایران، ۴913۸-1۵739صندوق پستی: 

 گرگان،  طبیعی منابع و كشاورزی علوم دانشگاه زیست، محیط و شیالت دانشكده، شیالتگروه : *سيديوسف پيغمبري

  گرگان، ایران، ۴913۸-1۵739صندوق پستی: 

 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور، تهران، صندوق : نسبتورج ولي

 1۴96۵-1۴9پستی: 

 گرگان، صندوق  طبیعی منابع و كشاورزی علوم دانشگاه زیست، محیط و شیالت دانشكده، شیالتگروه  :رسول قرباني

   گرگان، ایران، ۴913۸-1۵739پستی: 

 1396 مردادتاریخ پذیرش:            1396 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 چکیده

دليل ارزش صادراتي و ارزآوری های صيد صنعتي بوده که بهماهي مرکب ببری و يال اسبي سربزرگ دو گونه صيد هدف در ترال کشتي 

ببری و يال اسبي سربزگ در ترال کف  ماهي مرکب CPUAتوده و ميانگين باشند. در اين مطالعه ميزان زیدارای اهميت بااليي ازنظر اقتصادی مي

 1395های شهريور و مهر سال آوری شده گشت تحقيقاتي در ماهدريای عمان )سواحل استان سيستان و بلوچستان( براساس آمار و اطالعات جمع

 ياليه عمقبا  منطقه زير 4 و Qتا  Mحروف اشکوب با  5ه بمنطقه مورد بررسي کل مورد بررسي قرار گرفت.  1با استفاده از کشتي فردوس 

توده کشي گرديد. مقدار زیصورت تصادفي انتخاب و ترالبه هايستگا 92 در مجموع و متر تقسيم شد 50-100و  50-30، 30-20، 20-10 

ي ماه CPUAترين مقدار ميانگين ترين و کمنشان داد که بيش روش مساحت جاروب شده محاسبه شد. بررسي حاضربه CPUAو ميانگين 

يال اسبي سربزرگ  CPUAترين مقدار ميانگين ترين و کمو بيش کيلوگرم بر مايل مربع 1/64و  0/894با  Qو  Mترتيب در مناطق مرکب ببری به

ترتيب در توده ماهي مرکب ببری بهترين مقدار زیترين و کمبود. بيش کيلوگرم بر مايل مربع 9/49و  3/2485با  Qو  Nترتيب در مناطق به

تن  7/21و  3/899با  Mو  Nترتيب در مناطق توده يال اسبي سربزرگ بهترين مقدار زیترين و کمتن و بيش 6/46و  3/240با  Qو  Pمناطق 

ترتيب در اليه عمقي توده ماهي مرکب ببری و يال اسبي سربزرگ بهو زی CPUAترين مقدار ميانگين ترين و کمچنين بيشبرآورد گرديد. هم

مورد استفاده ها در دريای عمان ذخاير اين گونهبرداری از تواند در مديريت بهرهمي اين مطالعهنتايج دست آمد. همتر ب 10-20متر و  100-50

 گيرد. قرار 

 توده، ماهی مرکب ببري، يال اسبی سربزرگ، درياي عمان ، زي(CPUA)صيد بر واحد سطح  کلمات کلیدی:

 sypaighambari@gau.ac.ir :* پست الكترونیكی نویسنده مسئول
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 مقدمه

های ماهیان تجاری توسط ادوات برداری از گونههبا افزایش بهر       

دنبال استفاده از پیشرفته صید در سطح جهانی، بسیاری از کشورها به

های سرپایان ذخایر دست نخورده دریایی از قبیل تعداد زیادی از گونه

رسد که سرپایان یکی از منابع دریایی هستند که نظر میهستند. به

آمار و ارقام، افزایش میزان  برداری قرار داد.هتر مورد بهرتوان بیشمی

 Caddy) دهدآوری را در صیدهای تجاری نشان میساحل

گونه ماهی  8های جنوب کشور تاکنون در آب .(Rodhouse ،1998و  

 Sepia pharaonis) ببری مرکب ماهی که شده شناسایی مرکب

Ehrenberg, 1831) است آن غالب گونه (Valinassab اران،همک و 

  Sepiaجنسو   Sepiidae(. ماهی مرکب ببری متعلق به خانواده2006

(. پراکنش این 1372؛ ولی نسب، 2011و همکاران،  Andersonبوده )

گونه در جهان مربوط به اقیانوس هند و اقیانوس آرام غربی بوده و 

 باشدهای بومی در خلیج فارس و دریای عمان مییکی از گونه

(Chembian  وMathew ،2011 با توجه به پراکنش عمقی ماهی .)

، Boyleمتری است ) 200مرکب ببری، محدوده صید آن تا عمق 

دهد که عمده صید آن مربوط به آسیا (. آمارهای صید نشان می1983

هزار تن و در  16میزان صید  2003و در اقیانوس هند است. در سال 

جهان رسیده است های هزار تن در سطح آب 13میزان به 2012سال 

طور متوسط در صید این گونه در آسیا باال بوده و از که سهم ایران به

از  % 3(. FAO ،2012هزار تن( متغیر بوده است ) 1-4) %30تا  14

خصوص ماهی کل صید استحصال شده در دریای عمان را سرپایان و به

هی که مقدار قابل توج (FAO، 2014) دهندمی تشکیل و اسکوئید مرکب

 شود.به صید تجاری این گونه در صیدگاه دریای عمان مربوط می

( Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758) سربزرگ اسبی یال ماهی       

های ترین منابع پروتئینی دریایی هستند که در تمام آبیکی از مهم

ترین گرمسیری جهان پراکنش دارند و یکی از مهمگرمسیری و نیمه

باشند )رئیسی و همکاران، ان خلیج فارس و دریای عمان میذخایر آبزی

میلیون تن  34/1(. مقدار صید این ماهیان در سطح جهان به 1391

(. ترالرهای صید ماهیان یال اسبی سربزرگ از FAO ،2009رسد )می

گیرند )رئیسی خلیج فارس مورد استفاده قرار می هایآب در 1385 سال

های اهیان یال اسبی سربزرگ در سال(. صید م1391و همکاران، 

و همکاران،  Raeisiاخیر یکی از صیدهای موفق و سودده بوده است )

متری در طول  100تا  20منابع عمده این ماهی در اعماق (. 2011

(. 1373 )رزمجو، چند سال گذشته مورد شناسایی قرار گرفته است

ر عمده در طوبهسربزرگ اسبی ماهی یال های جنوبی ایراندر آب

ترین اف دارای بیشطاطراف سیریك، هنگام، راس میدانی و منطقه م

ازای به برآورد صید به (1394) گزاز و همکارانصالحی تراکم هستند.

(، ساختار CPUA(، صید بر واحد سطح )CPUEواحد تالش صیادی )

طولی ماهی مرکب ببری و ترکیب صید ضمنی در ترالرهای صید این 

ای روی برآورد مطالعه 1373ی عمان پرداختند. در سال گونه در دریا

 (Swept area) خلیج فارس با روش مساحت جاروب شده کفزیان ذخایر

چنین تحقیقی در (. هم1373انجام شد )خورشیدیان و همکاران، 

همین سال روی ذخایر ماهیان استان هرمزگان صورت پذیرفت 

وضعیت ذخایر ماهیان  ، پروژه بررسی1379(. در سال 1373)رزمجو، 

های استان هرمزگان صورت پذیرفت )کمالی اسبی سربزرگ در آب یال

( و متعاقب آن با توجه به اهمیت ماهی یال اسبی 1382و همکاران، 

نیز ادامه یافت  1380سربزرگ در توسعه شیالت، این پروژه در سال 

سبی ترین نتایج تعیین بهترین منطقه پراکنش ماهی یال اکه از مهم

های استان هرمزگان بود. سربزرگ و میزان توده زنده این گونه در آب

Martins  وHaimovici (1996) ،های بیولوژیکی و واکنش فراوانی توزیع

های نواحی گرمسیری جنوب ماهی یال اسبی سربزرگ در اکوسیستم

نسب را مورد بررسی قرار دادند. ولی 1987تا  1982های سال برزیل در

توده و میانگین ( میزان زی1383-87سال ) 5طی مدت ( 1390)

CPUA   ذخایر کفزیان را با استفاده از روش مساحت جاروب شده

توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریای عمان  چنیندست آوردند. همهب

نسب و همکاران، روش مساحت جاروب شده برآورد کردند )ولیرا به

به بررسی ترکیب صید ضمنی  (1391) (. رئیسی و همکاران1393

مزگان اسبی سربزرگ در شمال خلیج فارس، استان هر یال ترال تورهای

. این مطالعه به بررسی وضعیت صید هدف )ماهی مرکب و پرداختند

دلیل ارزش صادراتی و یال اسبی( در ترالرهای کف دریای عمان به

حفاظتی ریزی و مدیریت ارزآوری آن، جهت فراهم کردن امکان برنامه

 ها صورت گرفت.صید این گونه

 

 هامواد و روش

 مورد منطقه: برداريهاي نمونهو ايستگاه بررسي مورد منطقه       

های دریای عمان )استان سیستان و بلوچستان( محدود به آب بررسی

های برداری در ماه. نمونهبود 61˚ 25ʹ تا 58˚ 55ʹ در طول جغرافیایی

سیستان و  انجام گرفت. محدوده استان 1395شهریور و مهر سال 

نشان  Qتا  Mحروف با  (Primary stratum)منطقه  5ه ببلوچستان 

( Substratum)منطقه  زیر 4 به عمان دریای هایآب در منطقه هر .شد داده

 30-50، 20-30، 10-20 یالیه عمق 4که در حقیقت  ندتقسیم شد

ها یه مناطق و زیرمنطقهمساحت کل .گردیدمیمتر را شامل  50-100 و

مساحت کل منطقه  ه،گیری شدمتر اندازهینبا استفاده از دستگاه پال

 سیستان و بلوچستان در دریای عمانهای استان بمورد بررسی در آ

با . شد محاسبهمایل مربع دریایی  2/1164( برابر با Qتا  M)مناطق 
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ی، درنودریاتوجه به وسعت منطقه، توان عملیاتی شناور، مدت زمان 

جهیزات در دسترس و تعداد پرسنل ناوبری ت سرعت شناور، امکانات و

بینی گردید پیش هایستگا 92 و تحقیقاتی برای هر گشت در مجموع

  (.1و جدول  1)شکل 
 

 
هاي محدوده جغرافيايي مورد مطالعه براساس اشکوب :1شکل 

 تعيين شده در درياي عمان

 

بینی شده های پیشایستگاهدر کشی ترال: برداريروش نمونه       

برداری نمونهشد. انجام  1 مطابق جدولگشت تحقیقاتی  براساس برنامه

صورت  است،ای که یك کشتی ترال پاشنه 1توسط کشتی فردوس 

استفاده  (Bottom Trawl) از تور ترال کف بردارینمونه منظوربه .فتگر

 از: است ( عبارت1تحقیقاتی )فردوس  یمشخصات کشت. گردید

 متر 4/45      کل:                           ولط -

 متر 10       پهنا )عرض:                        -

 متر 8/3  آبخور:                                   -

 تن 637      ظرفیت ناخالص:                   -

 از: بود عبارتمورد استفاده  تور ترال کفمشخصات 

 )کشیده( مترمیلی 400 در قسمت بدنه          چشمه توراندازه  -

 متر )کشیده(میلی 80اندازه چشمه تور در قسمت کیسه            -

 آمید مولتی فیالمنتجنس تور                               پلی -

 متر 72طول طناب باالیی تور                            -

 متر 47ایینی تور                          طول طناب پ -

اه مشخصات مربوط به هر تورکشی ـپس از حضور در هر ایستگ       

موقعیت  اعم از تاریخ، زمان توراندازی و تورکشی،برداری و نمونه

 (GPSه اطالعات ـ)با استناد ب شده جغرافیایی، عمق، مسافت پیموده

ها آوری دادهجمع برای .گردید ثبت Log sheetم جهت تورکشی در فر و

، Venema و Sparre) گردید استفاده شده بندیطبقه تصادفی طرح از

 .شد Excelافزار نرم وارد کلیه اطالعات ثبت شده. (1992
 

 كشي در هر منطقههاي ترالتعداد ايستگاهو  ييمحدوده جغرافياها، صيدگاه :1جدول 

 تعداد ايستگاه هاصيدگاه مناطق
 وده جغرافياييمحد

 خاتمه شروع

M ،15 گالك خور، رابچ خور، میدانی بیاهی Eʹ55 ˚58 Eʹ25 ˚59 

N ،17 دماغه میدانی، تنگ سر،مکی درك Eʹ25 ˚59 Eʹ55 ˚59 

O ،20 کنارك، پزم راشدی، گوردیم Eʹ55 ˚59 Eʹ25 ˚60 

P ،20 کیژدف، رمین چابهار، کنارك Eʹ25 ˚60 Eʹ55 ˚60 

Q ،20 گواتر، ندرپساب بریس Eʹ55 ˚60 Eʹ25 ˚61 
 

حاسبات انجام شده برای م کلیه: و توده زنده CPUAمحاسبه        

، Venema و Sparre) انجام شد ذیلترتیب به CPUAو  زنده توده برآورد

1992:)                                                            D=V  t 

D)مسافت طی شده )مایل :، V سرعت متوسط شناور )مایل بر :

 )ساعت( تورکشی: زمان t ،ساعت(
2x h  a=d  

a(دریایی : مساحت جاروب شده )مایل مربع ،d مسافت طی شده :

: ضریب گستردگی تور که 2x، ی )مایل(باالی: طول طناب h، )مایل(

 درنظر گرفته شد. 65/0
CPUA=Cw/a 

CPUAمربع( مایل )کیلوگرم بر بر واحد سطح : صید ،Cw وزن کل گونه :

 : مساحت جاروب شده در ایستگاه )مایل مربع(a، )کیلوگرم( ایستگاه در

1b=CPUA/x 

 b :کیلوگرم بر مایل مربع( مناطق تورکشی شدهگونه در  بیوماس( ،

CPUA کیلوگرم  مناطق تورکشی شده: صید بر واحد سطح گونه در(

 و Sparre)شود ه میدر نظر گرفت 5/0ضریب صید  :1x ،بر مایل مربع(

Venema ،1992                                          :) B=b  A  

B کیلوگرم(پراکنش : بیوماس کل گونه در منطقه( ،b :  میانگین

: مساحت کل A، (بیوماس گونه در آن منطقه )کیلوگرم بر مایل مربع

 منطقه )مایل مربع(

استفاده   SPSS 21.0 زارافها از نرمبرای تجزیه و تحلیل داده

اسمیرنوف  -با استفاده از آزمون کلموگروف هاداده نرمال توزیع ابتدا شد.

طرفه برای مقایسه . از آنالیز واریانس یكدرصد بررسی شد 5در سطح 

 استفاده گردید. های عمقی چنین الیهدر مناطق و هم CPUAمیزان 
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 نتایج
ببری  ماهی مرکب CPUAگین ترین مقدار میانترین و کمبیش       

 کیلوگرم بر مایل مربع 1/64و  0/894با  Qو  Mترتیب در مناطق به

ترتیب به CPUA میانگین ترینکم و ترینبیش چنینهم گردید. محاسبه

کیلوگرم  0/51و  9/647متر با  10-20متر و  50-100در الیه عمقی 

(. >05/0p) ی بودداردست آمد که دارای اختالف معنیبه مربع مایل بر

ترتیب در توده ماهی مرکب ببری بهترین مقدار زیترین و کمبیش

ترین چنین بیشمحاسبه شد. هم تن 6/46و  3/240با  Qو  Pمناطق 

 10-20متر و  50-100ترتیب در الیه عمقی ترین مقدار آن بهو کم

داری دست آمد که دارای اختالف معنیتن به 6/36و  7/587متر با 

 (. 2)جدول  (>05/0p)ود ب
 

 هاي عمقي توده ماهي مركب به تفکيک مناطق در اليهو زي CPUA: مقدار 2جدول 

 توده()زي مجموع /((CPUA ميانگين M N O P Q منطقه 

CPUA 
کیلوگرم بر مایل )

 (مربع

 0/51 - 8/189 - 5/49 5/291 متر 20-10
 8/208 6/69 0/185 0/36 8/1124 1/91 متر 30-20
 7/340 4/50 3/254 2/621 2/333 5/1146 متر 50-30
 9/647 9/265 6/676 1/330 5/812 4/1128 متر 100-50

 0/351 1/64 5/447 8/221 6/604 0/894 میانگین

 تودهزی
 )تن(

 6/36 3/198 6/20 - 7/3 3/12 متر 20-10
 4/74 9/11 2/11 3/2 3/47 7/1 متر 30-20
 6/118 1/5 4/24 7/35 9/21 6/31 متر 50-30
 7/587 6/29 2/184 3/66 9/145 8/161 متر 100-50

 3/817 6/46 3/240 2/104 8/218 4/207 مجموع
 

یال اسبی سربزرگ  CPUAترین مقدار میانگین ترین و کمبیش       

 کیلوگرم بر مایل مربع 9/49و  3/2485با  Qو   Nترتیب در مناطق به

به  CPUAترین میانگین ن و کمتریچنین بیشمحاسبه گردید. هم

 9/1و  7/1105متر با  10-20متر و  50-100ترتیب در الیه عمقی 

داری بود دست آمد که دارای اختالف معنیبه بر مایل مربعکیلوگرم 

(05/0p<). توده یال اسبی سربزرگ به ترین مقدار زیترین و کمبیش

چنین گردید. هممحاسبه  تن 7/21و  3/899با  Mو  N مناطق در ترتیب

متر و  50-100 ترتیب در الیه عمقیترین مقدار آن بهترین و کمبیش

دست آمد که دارای اختالف تن به 4/1و  0/1003متر با  20-10

 (. 3)جدول  (>05/0p)داری بود معنی
 

 هاي عمقي توده يال اسبي سربزرگ به تفکيک مناطق در اليهو زي CPUA: مقدار 3جدول 

 توده()زي مجموع /((CPUA ميانگين M N O P Q منطقه 

CPUA 
کیلوگرم بر )

 (مایل مربع

 9/1 - - - 1/11 2/13 متر 20-10
 8/837 - 2/182 - 6/6838 - متر 30-20
 3/181 - 0/121 7/525 2/2 8/768 متر 50-30
 7/1105 8/326 8/147 4/1572 4/3400 - متر 100-50

 7/586 9/49 1/117 0/736 3/2485 7/93 میانگین

 تودهزی
 )تن(

 4/1 - - - 8/0 6/0 متر 20-10
 7/298 - 0/11 - 6/287 - متر 30-20
 1/63 - 6/11 2/30 1/0 2/21 متر 50-30
 0/1003 3/36 2/40 7/315 7/610 - متر 100-50

 2/1366 3/36 9/62 9/345 3/899 7/21 مجموع

 بحث

مدیریت شیالتی برای  یهاشاخص ترینکلیدی از CPUA شاخص       

سنجش وضعیت منابع آبزیان است که از دو منظر برای مدیریت آبزیان 

مفید است. از یك طرف منعکس کننده وضعیت منابع و تغییرات آن 

ها و توان فشار صید وارده بر گونهاست و با کنترل این شاخص می

یریت منابع آبزیان را تحت نظر گرفت. از طرفی دیگر این شاخص به مد

توان نتیجه کند. پس میبر روی عملکرد ناوگان صیادی کمك می

 آبزیان، تا چه اندازه  CPUAگیری شاخص گرفت که اندازه

برداری یاری دهد. تواند مدیریت شیالتی را در هدایت نظام بهرهمی

که شرایطی  است آن شیالتی مدیران شناسان اززیست خواسته شك بدون

یان فرصت احیا و بازسازی ذخایر خود را داشته را فراهم آورند تا آبز

چنین در بررسی ذخایر آبزیان (. هم1393نسب و همکاران، )ولی باشند

هایی هستند که در تشخیص اندازه توده شاخصو زی CPUAمیانگین 

 (. 1986و همکاران،   Jamesجمعیت یك آبزی کاربرد دارد )
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در دریای  ببری کبمر توده ماهیزی (1391) نسب و همکارانولی       

ترین مقدار در منطقه تن برآورد کردند. بیش 6/922میزان عمان را به

متر  50-100تن و در الیه عمقی  7/413مقدار سیریك تا جاسك به

کیلوگرم بر  2/215مقدار به CPUAتن بود. میانگین  4/607مقدار به

مقدار همنطقه جاسك تا میدانی ب ترین درکه بیش مربع برآورد شد مایل

میزان متر به 50-100کیلوگرم بر مایل مربع و الیه عمقی  3/375

کیلوگرم بر مایل مربع محاسبه گردید که با مطالعه حاضر  6/304

این گونه  تودهزی (1391) نسب و همکارانچنین ولیدارد. هم خوانیهم

ترین مقدار در دست آوردند که بیشهتن ب 8/627را در خلیج فارس 

توده ترین زیتن و بیش 2/436میزان سیریك به منطقه بندر عباس تا

دست آمد. میانگین هتن ب 2/456 میزانمتر به 30-50 آن در الیه عمقی

CPUA ترین کیلوگرم بر مایل مربع برآورد شد که بیش 153مقدار به

کیلوگرم بر مایل مربع  1/340مقدار در منطقه بندرعباس تا سیریك به

کیلوگرم بر مایل مربع  9/187زان میمتر به 50-100و الیه عمقی 

 87-88بوشهر در سال  استان . میزان صید این گونه درمحاسبه گردید

دست آمد )مرزبان و همکاران، هکیلوگرم ب 361727روز صید  72با 

ای که در سواحل غربی هند صورت گرفت مشخص (. مطالعه1390

بری صید شده توسط ترال در این درصد ماهی مرکب ب 87گردید که 

های ماهی و میگو ها مربوط به صید ضمنی بوده و حاصل ترالصیدگاه

های مخصوص صید (. در واقع، ترال1993و همکاران،  Nairباشد )می

ماهی مرکب که دارای صید هدف قابل قبولی باشند در سواحل غربی 

یان داشتند که ( ب1394گزاز و همکاران )شود. صالحیهند دیده نمی

تر بودن زمان صید ماهی مرکب ببری در هر فصل با توجه به کوتاه

)اردیبهشت تا شهریور ماه هر سال( مرحله کلیدی در مطالعه زمانی، 

بررسی وضعیت آن در فاصله زمانی بین شروع فصل صید تا رسیدن 

به نقطه اوج صید است. میزان صید ماهی مرکب ببری در شروع فصل 

ها در منطقه، در بر بودن جستجوی بهترین صیدگاهدلیل زمانصید، به

سطح پایینی قرار دارد و پس از دو ماه به نقطه اوج رسیده و در اواخر 

دلیل مهاجرت عمقی ماهی تواند بهدارد که می نزولی نیز روند صید فصل

نسب مرکب ببری و یا کاهش ذخایر این گونه باشد. طبق گزارش ولی

های شهریور ( تولیدمثل ماهی مرکب ببری طی ماه1379و همکاران )

های تولیدمثلی از عوامل تاثیرگذار افتد که مهاجرتتا آبان اتفاق می

های جمله گونهیال اسبی سربزرگ از بر روند صید این گونه است.

باشد که مصرف داخلی نداشته و به خارج کفزی باارزش اقتصادی می

 (1373) خورشیدیان و همکارانی که شود. در تحقیقکشور صادر می

روی برآورد ذخایر کفزیان خلیج فارس با روش مساحت جاروب شده 

تن  1628یال اسبی سربزرگ برابر  زنده میزان توده ترینشد بیش انجام

چنین . همدست آمددر زمستان و در منطقه سیریك تا بندرعباس به

روی  (Pair trawl) ال جفتی( در تحقیقی که توسط تر1373رزمجو )

ذخایر ماهیان استان هرمزگان انجام داد صید این گونه را در حدود 

توده کل این ( زی1382تن تخمین زد. کمالی و همکاران ) 7000

های استان هرمزگان برای دو منطقه سیریك و جزیره گونه را در آب

نسب و همکاران تن برآورد کردند. ولی 3178و  2856ترتیب هنگام به

توده این گونه را در دریای عمان و خلیج فارس ( مقدار زی1391)

توده کل آبزیان( از زی % 4/1تن ) 6/642ترتیب )استان هرمزگان( به

چنین توده کل آبزیان( برآورد نمودند و هماز زی % 6/7تن ) 7/3336و 

توده در نشان دادند که یال اسبی سربزرگ از نظر باال بودن مقدار زی

قرار دارد و  5و در خلیج فارس در رتبه  15ی عمان در رتبه دریا

برابر مقدار آن در دریای عمان  5توده آن در خلیج فارس بیش از زی

( در تحقیقی اعالم نمودند که مناطق 1392است. رئیسی و همکاران )

مطاف، تنب بزرگ و هنگام از پتانسیل صید تجاری ماهی یال اسبی 

چنین نتیجه گرفتند باشند. هممی فارس خلیج هایصیدگاه سربزرگ در

یال اسبی  CPUAدار مهمی روی میزان که متغیر عمق تاثیر معنی

ترین تراکم این گونه باالی سربزرگ در استان هرمزگان دارد و بیش

گردد. متر است و با کاهش عمق از میزان صید آن کاسته می 50

( در استان 1382) ای که توسط کمالی و همکارانچنین در مطالعههم

 50در اعماق باالی  CPUAترین میزان هرمزگان صورت گرفت بیش

های برزیل گونه در آب این روی گرفته دست آمد. مطالعات صورتمتر به

 باشداین گونه می CPUAنیز بیانگر وجود تاثیر عمق روی میزان 

(Martins  وHaimovici ،1996) خوانی دارد. که با مطالعه حاضر هم

دهد که زیستگاه اصلی در اعماق مختلف نشان می CPUA این تغییرات

چنین مطالعات صورت گرفته متر است. هم 50این گونه در عمق باالی 

دهد که میزان توده کفزیان در خلیج فارس نشان میروی میزان زی

های عمقی در فصول توده گونه یال اسبی سربزرگ بین الیهزی

؛ رئیسی و 1373)خورشیدیان و همکاران، باشد مختلف، متفاوت می

های کم عمق تا بین آب CPUAتغییرات میانگین  (.1392همکاران، 

 Petrakisدر یك گونه باشد ) افقی توزیع نوعی وجود بیانگر تواندمی عمیق

عمقی ترجیحی یك گونه به فاکتورهای بسیار  (. الیه2001و همکاران، 

دما، شوری و  شکار یا شکارچی، زیاد زیستی و غیرزیستی مانند وجود

صحافی زاده(. حسینWade ،1993و  Swain) نوع بستر بستگی دارد

ریزی که علت تخم( بیان داشت ماهی یال اسبی سربزرگ به1376)

شود. ریزی به ساحل نزدیك میدهد، در فصل تخمانجام می خوریات در

 سواحل به یریزتخم برای گونه این که اندکرده ذکر محقق چندین

، Haimoviciو  Martins ؛1996و همکاران  Jamesکند )مهاجرت می

تر (. پس با توجه به مهاجرت تولیدمثلی این گونه به اعماق کم1996

های بالغ در این منطقه حضور تر مادهشود بیشمتر که باعث می 50از 

ای هیابند باید با استقرار ناظرین صید روی شناورها و تقویت برنامه

متر  50تر از کنترلی و نظارتی، از صید این گونه در اعماق کم
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که ماهی مرکب جاتوان گفت از آنمی کلیطوربهعمل آید. جلوگیری به

های ارزشمند آبزی در ترکیب صید ترال و یال اسبی سربزرگ از گونه

آوری و صادراتی کف در صیدگاه دریای عمان هستند و واجد ارزش ارز

ای کشور بوده که سهم مناسبی را در فعالیت اقتصادی بهره باالیی بر

برداران و صیادان دارند لذا نیاز به مدیریت بهینه و کاملی در تمام 

برداران ابعاد مدیریت ماهیگیری آن وجود دارد که هم منافع بهره

برداری قرار گیرند. بهره بخش تامین شود و هم ذخایر ارزشمند گونه

ذخایر از  پایدار برداریتوان در مدیریت بهرهمی این مطالعهنتایج لذا از 

 نمود. استفاده های مذکور در دریای عمان گونه
 

 تشکر و قدرداني
وسیله از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، بدین       

سه تحقیقات علوم شیالتی کشور، ناخدا و سازمان شیالت ایران، موس

جهت همکاری تشکر  1کارکنان مستقر در کشتی تحقیقاتی فردوس 
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