
 

 

 
                            

 

 

 

 ,Trichiurus lepturus) بزرگ سر اسبييال ماهي ذخاير از پايدار براي برداشت احتياطي راهکارهايارائه 

Linnaeus,1758) درياي عمان هاي خليج فارس ودر آب 
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های برای سال (Trichiurus lepturus)اسبی سر یزرگ الهای زمانی صید ماهی ییهای سردادهتحقیق  در این

های استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مورد استفاده فرار گرفت و در آب 1397-1376

گیری منحنی روند کارا بروند صید و متوسط رشد صید برای دوره بیست و یک ساله تخمین و محاسبه شد. ب

اسبی طی دوره بیست و یک سال، میزان برداشت از ذخایر الصید )منحنی خط( و متوسط رشد صید ماهی ی

برداری نان از بهرهبرای اطمی تاًنهای ( تخمین و ارائه شد.1398-1402ساله ) 5ماهی سر بزرگ برای یک دوره 

های ایجاد ای خلیج فارس و دریای عمان و پایداری اشتغالهاسبی سر بزرگ در آبالپایدار از ذخایر ماهی ی

های خلیج هزار تن برای اجرا به مدیریت شیالت برای آب 32وسیله این ماهیگیری، برداشت حدود هشده ب

 شود.فارس و دریای عمان، پیشنهاد می

 :های کلیدیواژه

 دار، خلیج فارس و دریای عمانبرداری پای، بهرهاسبی سر بزرگالروند صید، ماهی ی           

 
 

 مقدمه | 1

هاي در تمام اقیانوس (Trichiurus lepturus) سربزرگ اسبیالماهی ي

 Froese and) شودجهان در مناطق گرمسیري و معتدله يافت می

Pauly, 2015.)  اين گونه ششمین منبع مهم ماهیگیري دنیا محسوب

ها . اين ماهی توسط طیف وسیعی از روش(Randall, 1995) شودمی

-از جمله تور ترال کف، پره ساحلی، تور گوشگیر و انواع قالب صید می

 ترينفراوان گاسبی سر بزرال. ماهی ي(Collette et al., 2015)شود 

عمان فارس و دريايهاي خلیجدر آب Trichiuridaeگونه از خانواده 

 ,FAO). طبق مطالعات (Asadi and Dehghani, 1996)باشد می

 50اسبی در تنگه هرمز در اعماق البیشترين فراوانی ماهیان ي (1981

واسطه سیکل مراحل زندگی ن گونه بهمتر گزارش شده است. اي 100تا 

-ايی قادر به مهاجرت بین مناطق ساحلی و اقیانوسی میهو رفتار تغذي

. مطالعات (Bittar et al., 2012; KaiYin and I-Hsun, 2000)باشد 

دهد که اين گونه قادر اسبی سربزرگ نشان میالرشد شناسی ماهی ي

 5خواري در مراحل جوانی )طول از زئوپالنکتون به تغییر عادات غذايی

خوار حريص در مرحله بلوغ )با طول بیش متر( به گوشتسانتی 30تا 

باشد زي میزي و کفان سطحمتر(، با تغذيه بر ماهیسانتی 100از

(Agnaldo et al., 2005; Vanessa and Paula, 2009) .چند هر 

 Vahabnezhad et)است  شده گزارش گونه اين در هم خوارينوعهم

al., 2018) . 

ساس آمار ماهیگیري سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد بر ا

(FAO, 2018) هاي ن گونهاسبی سربزرگ يکی از مهمتريالگونه ي

 1280214جهان د آن درصی زان کلباشد و میجهان مید درتجاري صی

 اسبی سرالاعالم شده است. میزان صید ماهی ي 2016تن در سال 

به میزان  1395ي عمان در سال هاي خلیج فارس و دريايزرگ در آب

توجه به اهمیت با. (Taghavimotlagh, 2018) تن بوده است 47575

از  ، ذخاير آناسبی سر بزرگماهی يالباالي و ارزش غذايی  تجاري

 عمده گذشته، ذخیره چندسال طول راست. داي برخوردار اهمیت ويژه

 است گرفته قرار بررسی و شناسايی مورد مختلف اعماق در ماهی اين

(Razmjo, 1994; Taghavimotlahgh, 2011; Valinassab et 

al., 2005از عمان درياي و فارس خلیج هايآب در گونه اين چه ( اگر 

 بیشترين ولی است، و قابل صید مشاهده قابل زياد اعماق تا سطح

 -30 اعماق در ترتیببه فارس جخلی در آن سطح واحد در صید میزان

 شناسی کاربردیماهی هایپژوهش هنشری
 

Journal homepage: http://jair.gonbad.ac.ir 
 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

بد کاووسدانشگاه گن  
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 متر 10-20 و( 2kg/nm 6/171)متر 50-30 ،(2kg/nm 5/201) متر 20

(2kg/nm 78 )متر 10-20 اعماق در ترتیببه عمان درياي در و 

(2kg/nm 2/866)، 100-50 متر(2kg/ nm 9/513 )متر 30-50 و 

(2kg/nm 5/469 )20-30 و (2kg/nm 2/382 )است  شده گزارش

(Valinassab et al., 2005). 

 دستور در 1383 سال از اسبیيال ماهی هدفمند و اختصاصی صید

 و میزان صید اين گونه، روند گرفت سازمان شیالت ايران قرار کار

 تن 47575 به 1385 سال در تن 3338 از کهطوريبه گرفت افزايشی

طبق مطالعات  (.Taghavimotlagh, 2019)است رسیده 1395 در

 از اسبیيال ماهی صید درصد( Taghavimotlagh, 2019مطلق )تقوي

 92/7 به 1385 سال درصد در 9/0 حدود از جنوب هايآب صید کل

 سال در ماهی اين صید درصد افزايش داشت. بیشترين 1395 سال در

 در ماهی اين صید درصد کل 7/58 با هرمزگان استان به مربوط 1395

-و سیستان  هايپس از آن، استان. است بوده بی کشورجنو هايآب

 درصد و 7/8 ،درصد 8/31با  ترتیببه خوزستان و بوشهر بلوچستان،

 گونه اين صید افزايش علل. داشتند قرار بعدي هايرتبه در درصد 85/0

 توسط مخصوصاً صادرات براي ماهی اين مناسب بازار در توانمی را

 تغیرات ايجاد با کیش کالس شناورهاي یدص کردن هدفمند ها،چینی

شناورها )با اين تغییرات دهانه تور  اين به مربوط کف ترال تور دهانه در

 Shojaeighodrati and) کند(متر باالي بستر حرکت می تا دو

Taghavimotlagh, 2011)، به موسوم هاي شناور صید تالش تمرکز 

 صیادان رويکرد روي صید اين گونه و عماندرياي در ماهیانفانوس صید

 سه در اسبیيال ماهی ذخاير از صید براي( غیرمجاز و مجاز) قايقی خرد

 Shojaeighodrati)کرد  ذکر بلوجستانوسیستان و هرمزگان بوشهر، استان

and Taghavimotlagh, 2011.) اين ذخاير که شده باعث داليل اين 

 فشارتحت خرد صیادان توسط هم و صنعتی ناوگان توسط هم گونه

 . بگیرد قرار صید شديد

( 1385-1397) گذشته  دههنیم و يک طول در که آنجايی از

 بوده بزرگ اسبی سريال ماهی به مربوط صید رشد درصد بیشترين

 آن ذخاير صحیح مديريت به توجه ،(Taghavimotlagh, 2018) است

سابقه تالش صیادي در توجه به افزايش بیبا. است فراوانی اهمیت داراي

بزرگ، روند افزايشی صید آن و  اسبی سرالبرداشت از ذخاير ماهی ي

جنوبی کشور  هايآب اين گونه در ذخاير از برداشت که اهمیت تجاري

 براي مديريتی هايتوصیه با هدف ارايه حاضر تحقیق است، کرده پیدا

 خلیج هايآب در اسبیيال ماهی ذخاير از احتیاطی و بهینه برداشت

  شد.  طراحی عماندرياي و فارس

 هامواد و روش | 2
هاي مختلف آبزي در تخلیه صید گونه با استفاده از آمار و اطالعات

عمان که توسط اداره آمار و اقتصاد صید هاي خلیج فارس و دريايآب

آوري و ید و بنادر ماهیگیري سازمان شیالت ايران جمعمعاونت ص

)اداره آمار و اقتصاد صید معاونت صید و بنادر  شودتدوين می

 گاسبی سر بزرالماهیگیري( تجزيه و تحلیل روند صید براي ماهی ي

انجام  1397تا سال 1376هاي زمانی اين گونه از سال براساس سري

صید براي اين گونه طی اين دوره گرفت و از سوي ديگر متوسط رشد 

 .(Grainger and Garcia, 1996)محاسبه شد 

مورد استفاده قرار   Y= a+bxبراي تعیین روند صید، معادله خط،

اسبی طی ال، روند صید ماهی ي(b)توجه به شیب منحنی گرفت تا با

( نشان داده شود. از سوي ديگر مقادير 1376-1397دوره مذکور )

براي پیش بینی ظرفیت صید هر گونه  bو  aمحاسبه شده پارامترهاي 

از اين روش، مورد استفاده قرار  1402تا 1398 براي پنج سال آتی از

همچنین نسبت افزايش  )Taghavimotlahg et al., 2006)گرفت 

( با استفاده از 1376-1397صید هرگونه براي اين دوره بیست ساله )

 ,Grainger and Garcia)محاسبه شد  ، 1شماره  فرمول

1996; Hoggarth, 2006). 

، 2شماره  براي تخمین متوسط رشد صید، فرمول

که ( Nahaptian, 1977)مورد استفاده قرار گرفت  

میزان صید در  1Pمیزان صید در سال اول دوره و  ،0Pدر اين فرمول 

 متوسط رشد صید طی دوره مورد بررسی αآخر دوره مورد بررسی و 

 باشد. می( 1397-1376)

آتی  سال 5 بینی ظرفیت صید براي هرگونه برايشبراي پی

مورد استفاده  ، 3شماره  ( فرمول1402-1398)

باشد. از مزاياي اين روش در نظر گرفتن نظر میسال مورد nکه  گرفت

گذار بودن رثیأو ت هاي متوالیرشد ثابت )متوسط رشد صید( براي سال

 .(Nahaptian, 1977)هاي بعد می باشد میزان صید هر سال براي سال

 گسر بزر اسبیالبینی ظرفیت صید ماهی يشپايان آنالیز، پی در

عمان و براي هر چهار سال آتی براي کل خلیج فارس و درياي 5 براي

استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان از دو روش 

مديران و دست  پیشنهاد بهمعادله خط و متوسط رشد صید، براي 

توجه به ارائه شد. باکار گیري هبراي اجرا و باندرکاران مديريت صید 

 -نتايج حاصل از پیش ،دارند صید قرار ثیر روندأتتحت دو روش نکه هراي

تر براي برداشت بینی براي هرگونه با همديگر مقايسه و روش احتیاطی

 Excel-2016 افزار تمام آنالیزها در نرم ،از ذخاير هرگونه پیشنهاد شد

 .انجام شد

 یجنتا | 3
، تغییرات میزان صید، روند صید و نسبت افزايش صید 1شکل شماره 

نشان  1397تا 1376هاي را طی سالاسبی سر يزرگ الماهی ي

دهد روند کل صید نشان می 1طور که شکل شماره هماندهد. می

هاي خلیج فارس و درياي عمان با اسبی سر بزرگ در آبيالماهی 

بینی میزان شپی ،1جدوليشی است. افزا 50ضريب همبستگی بیش از 

کارگیري دو هبا ب 1402تا 1398 سال از 5اسبی براي اليماهی صید 

 يمنحن .هددروش معادله خط و متوسط رشد صید را نشان می

ش يد و نسبت افزايد، روند صيزان صيم

چهار  يسربزرگ برا يال اسبي يد ماهيص

کشور، شامل خوزستان،  ياستان جنوب

ستان و بلوچستان يگان و سبوشهر، هرمز
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شده است.ارائه  2ک استان در شکل شماره يبه تفک

 56       |                                                                                                                                                                                        ...پایدار برای برداشت احتیاطی ارائه راهکارهای 

 

y = 1784.8x - 6957.9
R² = 0.5281

     
     
     
     
  
    
    
    
    
  
    
    

  

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

 

  
  

 
   

         

                

  
  

 
   

    
  

 

 

تغييرات ميزان صيد، نسبت افزايش صيد و روند صيد ماهي يال اسبي سربزرگ در آبهاي خليج فارس  -1شکل 

 (1397-1376و درياي عمان )

يک  ويستب و روش معادله خط و متوسط رشد صيد طيپيش بيني ميزان صيد ماهي يال اسبي بر اساس د -1جدول

( در کل خليج فارس و درياي 1402-1397هاي زماني صيد بيست و يک ساله )یسال گذشته، با استفاده از سر

 عمان
بيني بر اساس متوسط رشد  صيد شپي

 )تن(
بيني بر اساس معادله شپي

 خط )تن(
 سال

34075 96/72167 1398 

35859 28/78564 1399 

37643 52/85527 1400 

39427 91/93107 1401 

41211 16/101360 1402 

 

 

هاي جنوب کشور به تفکيک اسبي در آبالتغييرات ميزان صيد، نسبت افزايش صيد و روند صيد ماهي ي -2شکل 

 (1376-1397استان )

هاي خوزستان نشان اسبی در آبالبررسی روند صید ماهی ي

تن در  1در اين استان از  گاسبی سر بزرالهی يدهد میزان صید مامی

رسیده و متوسط رشد صید در  1397تن در سال  37به  1381سال 

. کمترين p≥0.05) 2(r ,0.11=درصد محاسبه شد 1هاي اين استان آب

اسبی سر بزرگ براي استان خوزستان ثبت شده يالمیزان صید ماهی 

هاي آن استان صید د در آبدلیل تراکم محدوبه است و ماهی يال اسبی

همین دلیل ضريب همبستگی روند هدف صیادان آن استان نیست و به

 هاي آن استان از لحاظ آماري مهم نیستصید اين گونه در آب

(p≥0.05.) اسبی سر هاي استان بوشهر میزان صید ماهی يالدر آب

رشد بوده و متوسط  همراهدرصد افزايش  55تا ، با  1376از سال  گبزر
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دست آمد هدرصد ب 5در اين استان برابر  گاسبی سر بزرصید ماهی يال

=0.69, p≤0.05) 2(r ضريب  %70. روند صید اين گونه با حدود

هاي کالس است. شناور هاي استان بوشهر افزايشیهمبستگی در آب

هاي استانمدت چهارماه در آبطبس و شناور کالس کیش هر کدام به
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کنند، از طرف ديگر، صیادان خرد قدام به صید میا( مطافوشهر )ب

شناور هاي صیادي قايق با روش گوشگیر و  بوشهر مخصوصاًاستان 

هاي هرمزگان میزان صید کنند. در آبقالب اقدام به صید اين ماهی می

تن در  37926به  1376تن در سال  8567از  گاسبی سر بزرالماهی ي

درصد افزايش میزان صید همراه بوده  71رسیده است که با  1397سال 

محاسبه شد  درصد 7هاي اين استان در آباست و متوسط رشد صید 

=0.35, p≤0.05) 2(rهاي استان اسبی در آبال، روند صید ماهی ي

افزايشی است. در استان و سیستان  %35هرمزگان با ضريب همبستگی 

اسبی از بیشترين افزايش نسبت به الو بلوچستان میزان صید ماهی ي

به  1376تن در سال  148ها برخوردار بوده است و از ساير استان

-العبارت ديگر میزان صید ماهی يافته است بهتن افزايش ي 15121

درصد  26درصد افزايش يافته است و متوسط رشد آن 99اسبی بیش از 

اسبی در ال. روند صید ماهی يp≤0.05) 2(r ,0.66 =دست آمد هب

ضريب همبستگی افزايشی است. در  %66استان سیستان و بلوچستان با 

 -مطالعه حاضر، پتانسیل میزان صید براي هر استان براي ماهی يال

بزرگ براي پنج سال آتی تخمین زده شد که در جدول  اسبی سر

  نشان داده شده است. 2شماره 

اسبي سربزرگ بر اساس دو روش معادله خط و متوسط رشد صيد طي پيش بيني ميزان صيد ماهي يال -2جدول

 (1376-97هاي زماني صيد بيست ساله )استفاده از سریبيست يک سال گذشته، با 

پيش بيني بر اساس متوسط رشد  صيد بيست و 

 يک سال گذشته
پيش بيني بر اساس 

 معادله خط
 سال/استان

 خوزستان  

09/53 213 1398 

60/63 56/222 1399 

18/76 12/232 1400 

25/91 68/241 1401 

31/109 24/251 1402 

 بوشهر  

83/3807 6/4029 1398 

95/3962 21/4214 1399 

38/4124 82/4398 1400 

39/4292 43/4583 1401 

25/4467 04/4768 1402 

 هرمزگان  

47/43694 24/17253 1398 

29/47053 56/18175 1399 

30/50670 88/19097 1400 

36/54565 2/20020 1401 

83/58759 52/20942 1402 

  
سيستان و 

 بلوچستان

87/29630 69/11655 1398 

59/37308 02/12324 1399 

70/46975 35/12992 1400 

68/59147 68/13660 1401 

57/74473 01/14329 1402 

 

 گیریبحث و نتیجه | 4
هاي زمانی صید براي به تصوير کشیدن هاي سرين استفاده از دادهاولی

بخش  وضعیت صید و صیادي و تعیین پتانسیل صید جهانی توسط

-داده براي (FAO) ملل متحدو کشاورزي  خواربارماهیگیري سازمان 

 میزانضمن ارائه که انجام شد  1950-1994هاي صید جهانی از سال 

از روند صید و متوسط  استفادهبا  مختلف،اي گونه هايگروه صید جهانی

اي پتانسیل و ظرفیت برداشت از آنها را ارائه د هر گروه گونهرشد صی

زمان اي بخش ماهیگیري سادورهصورت . از آن زمان به بعد بهندداد

بار و کشاورزي جهانی در اجالس هر دو ساالنه کمیته ماهیگیري رخوا

 (.Grainger and Garcia, 1996)دهد ه میرا ارائفائو اين گزارش 

هاي هاي مختلف در آبهاي سري زمانی صید گونهاستفاده از داده ناولی

-Taghavi) همکاران و مطلقتقوي توسط عماندرياي و فارسجخلی

motlahg et al., 2006)  رغم کوتاه بودن گرفت که علیانجام

از وضعیت صید  توانست تصويري سال( 7)هاي زمانی صید سري

در  دهد.خلیج فارس و درياي عمان ارائه  هاي ماهیان تجاري درگونه

-shojaeiقدرتی و همکاران )شجاعیتحقیق مشابه ديگر توسط 

ghodarti et al., 2011) کمک يک مدل خطی ساده و با استفاده از به
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هاي داده توجه به اينکهمطالعه حاضر با .گرفت درياي خزر انجام

دهد از هاي زمانی صید را پوشش میسال سرييک و ستمربوط به بی

از  تريدقیق بااليی برخوردار است و تصوير ضريب اطمینان نسبتاً

را به مديران و زرگ بسر  اسبیالماهی يوضعیت صید و روند صید 

 .دهدمی اندرکاران مديريت صید و صیادي در ايران ارائهدست

که ثبت اطالعات رشد صید در صورتیخط و متوسطدو روش معادله

ی و در راستاي افزايش تدريجی تالش صیادي خوبهها بتخلیه صید گونه

انجام گرفته باشد تصوير خوبی از روند صید و ظرفیت صیادي هر گونه 

در استفاده از دو  خطادهند. بیشترين ارائه میرا براي برداشت در آينده 

ثبت میزان صید افتد که فاصله زيادي بین وقتی اتفاق می فوق، روش

مین منظور ه. بهدوره وجود داشته باشدي شده در ابتداي دوره و انتها

-شپیدارد  که چنین شرايطی اسبیالماهی يدر فرض بر اين شد که 

براي  باشد در نتیجهمیباالتر از ظرفیت صید اين گونه  ،بینی انجام شده

 -بینی انجام شده کاهش چند درصدي مقدار پیششتعديل میزان پی

هاي آتی براي سالها اين گونهبینی انجام شده براي برداشت از ذخاير 

 پیشنهاد شد.

-م دهه گذشته بهو نیکهايی است که طی ياسبی از گونهالماهی ي

 -شرقی دارد توسط بهرهجنوب بازار مناسب صادراتی که در آسیاي دلیل

شود خصوص بازار چین صادر میهبرداران ايرانی صید و به اين کشورها ب

هاي توجه صیادان زيادي را در استان آوري خوب آنل ارز دلیو به

خود جلب کرده است. میزان و بلوچستان بهستانبوشهر، هرمزگان و سی

هزار  55به بیش از 1376هزار تن در سال  10صید اين گونه از حدود 

هاي اخیر رسیده است. عمان در سالفارس و دريايجهاي خلیتن در آب

2r ) رصد از لحاظ آماري مهمد 50روند صید با درجه همبستگی بیش از

= 0.52,p≤0.05)و يکساله ، و متوسط رشد صید طی اين دوره بیست

 درصد محاسبه شد. 8ساله 

اسبی از لحاظ مقدار از الدر استان خوزستان میزان صید ماهی ي

حال طی چند سال آخر دهه اخیر نعیست دراهمیت زيادي برخوردار نی

در استان بوشهر نیز صید اختصاصی صید اين گونه افزايش يافته است. 

 فروند 10فروند شناور کالس کیش و  11وسیله هاسبی بالماهی ي

هاي استان بوشهر )مطاف( اي از سال در آبشناور کالس طبس در دوره

 1500هاي استان بوشهر از شود. میزان صید اين گونه در آبانجام می

رسیده است.  1397هزار تن در سال 3به بیش از 1376تن در سال 

هاي استان رغم نوسانات شديد نسبت افزايش صید اين گونه در آبعلی

درصد از لحاظ آماري مهم بود  70بوشهر با ضريب همبستگی حدود

(≤0.05p= 0.69, 2r)، وستدوره بی اين در گونهنصید اي رشد متوسط و- 

 درصد محاسبه شد. 5، کسالهي

دلیل هاسبی بالد ماهی يهاي استان هرمزگان میزان صیدر آب

هاي منطقه گونه در آبنماهیان روي ايد فانوستمرکز شناورهاي صی

هاي هاي کالس کیش و طبس در آبادان خرد و شناورجاسک، صی

 Shojaeighodrati)خصوص دهه اخیر هجنوب قشم طی اين دوره ب

and Taghavimotlagh, 2011)گیري داشته است و از ش چشم، افزاي

رسیده  1397هزار تن در سال38به نزديک  1376تن در سال  8500

اي از صید خود را در منطقه جنوب ش دورهاست. شناورهاي کالس کی

پردازند. روند صید اين گونه جزيره قشم به صید اختصاصی اين گونه می

2r )ضريب همبستگی از لحاظ آماري مهم بود درصد  35از با بیش 

=0.35, p≤0.05) البته نوسانات افزايش صید باال بوده است. متوسط ،

 درصد محاسبه شد. 7د در اين دورهرشد صی

 148اسبی از در استان سیستان و بلوچستان میزان صید ماهی يال

رسیده است، 1397هزار تن در سال  14به بیش از 1376تن در سال 

وسیله هاسبی در اين استان بالاگرچه بخش مهمی از صید ماهی ي

ي میدانی نشان هاشود ولی آمار صید و بررسیشناورهاي ترالر انجام می

اسبی مورد عالقه صیادان خرد هم الدهد که به مرور صید ماهی يمی

طور نسبی افزايش بااليی د آن بههمین منظور صیقرار گرفته است، به

درصد از  60داشته است. روند افزايش صید با درجه همبستگی باالي 

-، و متوسط رشد صید در آب(0.05p= 0.66,  2r≥)لحاظ آماري مهم 

 درصد محاسبه شد. 26هاي اين استان 

در  (Echwikhi et al., 2018) اچويخی و همکاران طبق مطالعات

اسبی لاخلیج بنگال، حداکثر محصول مجاز قابل برداشت براي ماهی ي

تن تخمین  3869، در حدود 2010تا  2000هاي سربزرگ طی سال

علت برداشت بیش از حد از به 2011زده شده بود که پس از سال 

ذخیره اين ماهی و رعايت نکردن سقف مجاز برداشت، فراوانی ذخیره 

اسبی الخود گرفت و سقوط ذخیره ماهی يهروند بسیار کاهشی ب

 Zhangژانگ و همکاران ) ل رقم زد. همچنینسريزرگ را در خلیج بنگا

et al., 2018) هاي شرق درياي چین، با استفاده از مدل مبتی در آب

برداشت از ماهی قابلمجاز د ( میزان صیcatch-based modelبر صید )

ن با هاي چیتن اعالم کرد. در آب 558000بزرگ را سر اسبیالي

گرفتن  رنظدر( و با data limitedهاي محدود )استفاده از روش داده

اسبی، میزان مجاز الد ذاتی جمعیت و ظرفیت حمل ماهی ينرخ رش

تن پیشنهاد دادند  270000تا  197000برداشت اين گونه را در حدود 

(Ji et al., 2019). 

دلیل بازار صادراتی خوب آن، هاسبی بالهاي اخیر ماهی يدر سال

مورد توجه صیادان هم در بخش خرد و هم در بخش صنعتی قرار گرفته 

دهد که است. بررسی وضعیت صید و برداشت از اين گونه نشان می

هزار تن میزان خیلی بااليی است و چنانچه روند  55 میزان برداشت

-اي نه چندان دور، ظرفیت بهرهندهافزايش صید ادامه داشته باشد در آي

هاي شود و سرمايه گذاريشدت دچار مشکل میهبرداري از اين گونه ب

اسبی با مشکل جدي روبرو خواهد الانجام شده براي برداشت از ماهی ي

بوم ستامکان سقوط ذخیره اين گونه در اين دو زيشد و از طرف ديگر 

هزار تن از  32همین منظور برداشت حدود بهدور از انتظار نیست. 

 55جاي هذخاير اين گونه )به تفکیک هر استان مشخص شده است( ب

هاي خلیج فارس و درياي هزار تن به سازمان شیالت ايران براي کل آب

 شود.عمان پیشنهاد می

-اسبی سر بزرگ در آبژه حاضر نشان داد که ماهی يالنتايج پرو

] فشار صیادي است و الزم است تحت هاي خلیج فارس و درياي عمان
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 نحوه استناد به این مقاله:

براي  احتیاطی ارائه راهکارهاي م. شجاعیقدرتی.، آ نژادوهاب.، س.ا مطلقتقوي

 ,Trichiurus lepturusسربزرگ ) اسبیيال ماهی ذخاير از پايدار برداشت
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Abstract 
In the present study, time series data of catches of Ribbonfish (Trichiurus leuptrus), 

in the Persian Gulf and Oman Sea from 1973 to 2018 were used and the fishing trend 

and average relative increase rate of catches of this species for this period estimated. 

Using fishing trend (linear regression equation) and average relative increase rate in 

catches of Ribbonfish over 21-year period, the amount of harvest for the next 5 years 

(2019-2023) for the whole Persian Gulf and Sea of Oman and for each province, 

were predicted. Finally, the harvests of 32000 t, which ensure sustainable 

exploitation of Ribbonfish and sustainability of jobs created by this fishery in the 

Persian Gulf and Sea of Oman, proposed and recommended to Iranian fisheries 

authority for implementation. 

Keywords: Catches and landing data, Ribbonfish, Sustainable Exploitation, Persian 

Gulf and Oman Sea 
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