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 چکیده

  
ف بین صیدگاه های عنوان گونه هد( بهT. lepturusاسبی )ماهی یال یپراکنش و فراواناین مطالعه جهت بررسی 

برداری در طی فصل تابستان در استان بوشهر های بوشهر و هرمزگان انجام گردید. عملیات نمونهواقع در استان

برداری توسط کشتی ترالر صنعتی انجام شد. عملیات نمونه 2332و فصل پاییز در استان هرمزگان در سال 

کار صورت گرفت. تور به ر تورکشی در فصول صیدبا 23متر و طی  2/2متر، عرض  22کالس کیش به طول 

متر)گره تا گره میلی 25اتیلن و چشمه تور آبی با جنس نخ پلیتورترال میانگرفته شده در این تحقیق از نوع 

 44-32اسبی صید شده در دامنه طولی ترین فراوانی طولی ماهی یالبیش .در قسمت ساک بود مقابل(

و  تودهزیستمیزان  متری مشاهده گردید.سانتی 24-33وانی طولی در دامنه طولی ترین فرامتری و کمسانتی

و در  Kg nm( 54/2723 ± 42/4324-2(تن و  55/22323ترتیب در منطقه مطاف بوشهر به CPUAمیانگین 

همچنین  .برآورد شد Kg nm( 42/2523 ± 24/4275-2(تن و  474/2425ترتیب های هرمزگان بهصیدگاه

تر تراکم صید ماهی یال ، بیشCPUAشاخص  و GISافزار شده توسط نرمهای پراکندگی ترسیمنقشه براساس

تنب بزرگ بود و در منطقه صیادی مطاف در استان بوشهر،  اسبی در منطقه هرمزگان در اطراف جزایر هنگام و

 .شدهای این استان مشاهده صورت افقی در جهت غربی آبپراکنش به

 

 :کلیدیهای واژه

          T. lepturusآبی، بوشهر، هرمزگان، خلیج فارس، ترال میان 
 
 

 

 مقدمه | 2

کیلومترمربع، پس از خلیج  239493خلیج فارس با وسعتی در حدود 

گردد مکزیک و خلیج هودسن سومین خلیج بزرگ جهان محسوب می

 و ر آبترین پهنه آبی دنیا شناخته شده است و از نظعنوان گرمکه به

ترین بخش آن هوایی دارای شرایط خشک و نیمه استوایی است. عریض

کیلومتری تنب  15متر در  73ترین نقطه آن مایل است و عمیق 182

متر است  32تا  12ترین بخش آن در غرب بین عمقبزرگ، و کم

(Carpenter et al., 1997; Kampf and Sadrinasab, 2006.) 

لومتر مرز آبی )با احتساب جزایر( دارای کی 1822کشور ایران با 

. بخش مهمی از اقتصاد کشورهای استمرز با خلیج فارس  ترینبیش

است حاشیه خلیج فارس به صنعت صیادی در این مناطق وابسته 

(Valinassab et al., 2006استان .) های هرمزگان، بوشهر و خوزستان

صنعت صیادی دارای  و از نظر دارنددر حاشیه ساحلی خلیج فارس قرار 

درصد از  29/41ند. در این بین استان هرمزگان با هستاهمیت زیادی 

ترین تنی تخلیه شده در سواحل جنوب کشور، بیش 457921کل صید 

 ,Iran Fisheries Organizationداده است ) اختصاص خودبه را صید میزان

ویه هر رعلت صید بی(. متأسفانه ذخایر آبزیان خلیج فارس به2014

ساله در حال کاهش است و میزان صید ماهی در این منطقه در دهه 

  ,.Valinassab et alتن رسیده است) 89242تن به  112222اخیر از 
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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دانشگاه گنبد کاووس
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تورم و وضعیت بد اقتصادی صیادان، فقدان مدیریت مناسب،  .(2006

نظارت بر  های بلندمدت در راستای بازسازی ذخایر و عدمنبود برنامه

 ثر کاهنده ذخایر آبزیان در خلیجؤامل مامر صید و صیادی از جمله عو

(. امروزه استفاده از منابع پروتئین Esmaeili, 2006) استفارس 

بسیاری از  یمین نیازهای پروتئینأعنوان یکی از اهداف تدریایی به

بر همین اساس فشار صیادی بر ذخایر  .استکشورهای جهان مطرح 

ده و ذخایر شان صید باعث ایجاد محدودیت و نوسانات شدیدی در میز

علت (. امروزه بهRaeisi, 2013آبزیان با خطر جدی مواجه شده است )

-برداری از منابع آبی، نیاز برنامهتنوع روشهای برداشت و افزایش بهره

برداری از های مدیریتی جامع الزامی است و درعین حال مدیریت بهره

یر از جمله ذخایر آبزیان نیازمند اطالعات کاملی از وضعیت ذخا

های مرگ و میر، فاکتورهایی مانند پراکنش، تراکم، وضعیت تغذیه، نرخ

های ذخیره در کنار مالحظات محیطی، . تخمیناسترشد و غیره 

و  هامنظور تعیین خط مشیشناختی و سیاسی بهاقتصادی، جامعه

گیرند های مدیریت ماهیگیری مورد استفاده قرار میاستراتژی

(Valinassab et al., 2006; Raeisi, 2013.) 

( یک گروه متنوع Trichiuridaeاسبی متعلق به خانواده )ماهی یال

 Nakamura) استجنس  7گونه و  32آبی با بیش از از ماهیان میان

and Parin, 1993جنس  های شناسایی شده،(. در میان جنس

(Trichiurus)  یاس ترین میزان صید را در مقگونه بیش 12با حداقل

خود اختصاص خصوص در غرب اقیانوس آرام شمالی بهصید جهانی به

هرچند این ماهی در داخل کشور  (.Anonymous, 2011داده است )

خوراک علت طعم مناسب و خوشهیچ استفاده خوراکی ندارد، اما به

بودن در کشورهای اروپایی و شرق آسیا مشتریان زیادی داشته و 

برداری تجاری از این گونه رونق گذشته بهرههمین علت در چندسال به

علت شناسایی نادرست و آمارگرفتن بسیاری گرفته است. با این وجود به

ناقص و کم از صید ثبت شده جمعیت، ذخایر این ماهی کاهش یافته و 

مانع ارزیابی صحیح و ایجاد مقررات معقول و منطقی در جهت حفظ آن 

 (.Chih and Tai, 2012شده است )

-تاکنون مطالعات میدانی گوناگونی در خصوص ذخایر ماهی یال 

فارس انجام شده است اسبی توسط محققان ایرانی در خلیج 

(Khorshidian et al., 1995; Razmjoo, 1995; Hossein Zadeh 

Sahafi, 1998; Paighambari, 2003; Kamali, 2001; Kamali et 

al, 2004; Naderi, 2011; Raeisi, 2013.) مطالعات براساس 

 اسبییال شامل ماهیان اسبییال خانواده از گونه 4گرفته، صورت

 اسبی سرکوچک، یال(Eupleurogrammus glossodon)دندان طویل

(Eupleurogrammus muticus)مرمری اسبی، یال (Trichiurus 

auriga) اسبی سربزرگ و یال(Trichiurus lepturus)  در خلیج فارس

های طور عمده در آب(. بهSattari et al., 2004) ستا ه شدهمشاهد

اسبی در اطراف سیریک، هنگام، راس میدانی و جنوبی ایران ماهی یال

(. هدف از این Raeisi, 2013) را داردترین تراکم منطقه مطاف بیش

 CPUEو  CPUAتوده، زیستترکیب طولی، مطالعه تعیین پراکنش، 

 های استان بوشهر و هرمزگان بوده است.اسبی در آبماهی یال

 

 هامواد و روش | 2
اسبی در برداری از ماهیان یالدر طی این پروژه، عملیات صید و نمونه

فارس  های واقع در آبهای دو استان بوشهر و هرمزگان در خلیجصیدگاه

تابستان  آوری اطالعات آماری در استان بوشهر درجمع انجام شد.

 مدت یک ماه انجام شد.به 1372ان هرمزگان در پاییز و در است 1372

های استان بوشهر بار عملیات تورکشی در فصل تابستان در آب 31

 5/5تا  83/1انجام شد. مدت زمان هر تورکشی در این منطقه بین 

دلیل نامساعد بودن شرایط آب و ( بود. به91/3ساعت با میانگین )

مان عملیات تورکشی متغیر بود. هوایی و تغییر سرعت شناور، مدت ز

مایل بر ساعت بود. محدوده عملیاتی  25/3میانگین سرعت تورکشی 

های منطقه مطاف این مطالعه در استان بوشهر از لحاظ موقعیت در آب

تا  51˚ 23ˊعرض شمالی و  29˚ 53 ́تا  29˚ 24ˊدر موقعیت جغرافیایی 
و متر ادامه داشت  55در اعماق باالی  طول شرقی و عمدتاً 51˚ 49́

 (.1مربع بود )شکلمایل 91/1238 شده در این منطقهمساحت تورکشی

تورکشی در فصل پاییز در صیدگاه ماهیان مرحله  39همچنین 

اسبی در استان هرمزگان انجام شد. مدت زمان  هر تورکشی در این یال

ساعت و میانگین  21/3ساعت با میانگین  11/4تا  11/1منطقه بین 

مایل بر ساعت بود. در این استان منطقه  84/2تورکشی  سرعت

های واقع در حد فاصل جزیره هنگام و تنب برداری در صیدگاهنمونه

 19́عرض شمالی و  21˚ 22́تا   21˚ 18بزرگ با موقعیت جغرافیایی 
متر قرار داشت  55طول شرقی و عمدتاً در اعماق باالی  55˚ 52́تا  55˚

)شکل  مایل مربع بود 258/485ر این ناحیه و مساحت تورکشی شده د

1.)

 
دهنده نشانهرمزگان )دوایر و  های بوشهرهای واقع در استانصیدگاهدر ( T. lepturusاسبی )ماهی یال یپراکنش و فراوانبررسی مورد مطالعه  مناطقموقعیت  -2شکل 

(هستندبرداری مناطق نمونه
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توسط شناور ترالر صنعتی  برداری در این مطالعهعملیات نمونه

متر، پهنا  29آرا انجام شد که طول کل آن به نام جهان کیشکالس 

 متر، وزن کامل با بار 2/3پاشنه  آبخورمتر،  9/2سینه  آبخورمتر،  2/9

باشد. همچنین نوع سوخت تن می 155 تن و وزن خالص بدون بار 175

بخار، حداکثر اسب  1222شناور گازوئیل بوده و دارای قدرت موتور 

مایل در ساعت، جنس بدنه شناور فلزی، ظرفیت سردخانه  12سرعت 

د. همچنین شناور مورد بوتن و روش سردسازی با استفاده از ژنراتور  32

اکوساندر ، (GPS)یاب عدد موقعیت 2استفاده دارای تجهیزاتی از قبیل 

ی سیم، ترازوعدد بی 4عدد رادار، عمق یاب،  2یابی، برای ماهی

های مخصوص گرم، سبدهای پالستیکی، سینی 1دیجیتیال با دقت 

 کیلوگرم بود. 452عدد تخته ترال هر کدام به وزن  4اسبی و حمل یال

آبی اسبی تور ترال میانابزار صید مورد استفاده جهت صید ماهی یال

اتیلن، رنگ سبز، چشمه تور د، که مشخصات آن شامل: جنس نخ پلیبو

 1 کیسه)گره تا گره مقابل(، طول کل  مترمیلی 95 کیسهدر قسمت 

متر، طناب  21متر، پانل تحتانی به طول  31متر، پانل فوقانی به طول 

 222متر با اندازه چشمه  12ها متر و طول دستک 45فوقانی به طول 

 متر بود. میلی

-(، میزان صید یالCPUEبرای محاسبه صید به ازای واحد تالش )

 Sparreتورکشی بر مدت زمان تورکشی تقسیم گردید ) اسبی در هر بار

and Venema, 1998.) 
/ t wC= CPUE  

: میزان صید wC: صید به ازای واحد تالش، CPUE در این معادله:

 است. (h: زمان تورکشی )t(، kgبرحسب وزن )
، (T. lepturus)اسبی سربزرگ در بررسی وضعیت ذخایر ماهی یال

ه برآورد میزان صید بر واحد مساحت شاخص عمده مورد استفاد

(CPUA)  است که این شاخص برای هر بار توراندازی در فصول و

دست آمده میانگین مناطق مختلف محاسبه گشت. سپس از ارقام به

ها، میزان بیومس براساس فصل گرفته شد که بر احتساب این میانگین

 x = v×tز فرمول در دو منطقه به طور مجزا برآورد گردید. با استفاده ا

آورده و سپس دستهسرعت = مسافت( مسافت تورکشی را ب× )زمان 

 ,Sparre and Venema)آید دست میاز رابطه زیر به CPUAمیزان 

1998:) 
2a = D×h×x   

 
                   

 
 

: مسافت   D(،2nmشده ) : مساحت تورکشیa ها:در این معادله

: میزان بازشدگی تور،  2X(، nmوقانی): طول طناب فh(، nm) طی شده

WC: ( میزان صید برحسب وزنKg ،)jCPUA صید بر واحد مساحت :

 باشد.می : تعداد ایستگاهNدر هر ایستگاه، 

در دو منطقه بوشهر  تودهزیست، میزان CPUAپس از محاسبه    

د. در هنگام تعیین شکل تعیین  تودهزیستو هرمزگان و همچنین 

شود. از آنجا که تالش یب صید نیز در نظر گرفته میتوده ضریستز

صیادی در فصول مختلف سال متفاوت است و نیز احتمال احیای گونه 

صورت فصلی انجام توده بهیستتعیین ز ،در برخی مناطق وجود دارد

 . شد

  

جهت  است. : مساحت کل منطقهA: توده زنده، B در این معادله:

اسبی صیدشده در بین دو صیدگاه از التعیین طبقات طولی ماهیان ی

 (.Sturges, 1926فرمول استورجس استفاده گردید )
R= (Max – Min) + 1 

K= 1 + 3.3 log n 

C= R/K 

n،تعداد نمونه : K  ،تعداد دسته :Cفاصله طبقات : 

ویلکز و برای  -ها از آزمون شاپیروبرای بررسی نرمال بودن داده

ها برای د. دادهشها از آزمون کوکران استفاده انسهمگن بودن واری

دند. تبدیل ش 10log(x+1)کردن به ها و نرمالحذف ناهمگنی واریانس

 افزارها از نرمو آنالیز داده Excel-2007افزار برای ترسیم نمودارها از نرم

SPSS-19 اسبی در بین . برای مطالعه پراکنش ماهی یالشد استفاده

های استان بوشهر و هرمزگان از شاخص مختلف در صیدگاههای ایستگاه

CPUA و عرض جغرافیایی و میزان  طول استفاده شد. اطالعاتCPUA 

د. جهت تعیین الگوی شثبت  Excel-2007 افزاردر هر ایستگاه در نرم

 استفاده شد. 9.3ArcGISافزار ها از نرمپراکنش گونه

 نتایج | 3
های اسبی صیدشده در صیدگاهیال ترین فراوانی طولی ماهیبیش

 84-72های بوشهر و هرمزگان در دامنه طولی واقع در استان

در دامنه طولی  ترین فراوانی طولی در استان بوشهرمتری و کمسانتی

 22-28متری و در استان هرمزگان در دامنه طولی سانتی 31-28

اسبی یال د. همچنین توزیع فراوانی طولی ماهیشمتری مشاهده سانتی

دار نبود بین دو منطقه بوشهر و هرمزگان دارای اختالف معنی

(355/2P= ,727/2 D= 2( )شکل.) 
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 2332در سال   )طول کل( صیدشده در بوشهر و هرمزگان (T. lepturusاسبی )ماهی یالدرصد فراوانی طولی  -2شکل 

 

و CPUE ترین مقدار آوری شده، بیشهای جمعبراساس داده 

CPUA متر  15-95عمق  در منطقه مطاف در فصل تابستان در

 CPUAو CPUE (. همچنین بیشترین مقادیر 1آمد )جدول دستهب

جدول متر مشاهده شد ) 55-15های استان هرمزگان در اعماق در آب

طرفه نشان داد که میزان صید (. نتایج حاصل از تجزیه واریانس یک2

های بوشهر و هرمزگان ( بین صیدگاهCPUAبه ازای واحد مساحت )

ترین مقدار (. کم4( )شکل<25/2p) بودداری نتالف معنیدارای اخ

CPUA در ( 2استان بوشهر-kg nm 23/711) ترین مقدار در و بیش

آمد. همچنین میزان دسته( بkg nm 58/51537-2استان هرمزگان )

( نیز بین منطقه مطاف بوشهر با CPUE) صید به ازای واحد تالش

داری نبود ان دارای اختالف معنیاستان هرمزگمنطقه تنب و هنگام در 

(25/2>pکم .) ترین میزانCPUE ( 1در استان بوشهر-kg h 29)  و

آمد )شکل دسته( بkg h 1775-1ترین مقدار در استان هرمزگان )بیش

ه و مساحت منطق CPUAهای مربوط به میانگین توجه به دادهبا (.3

ستان بوشهر در های اآب اسبی درتوده ماهی یالصید، میزان زیست

های هرمزگان در مناطق تنب تن و در آب 55/19711منطقه مطاف 

   د.شتن برآورد  824/9425هنگام  بزرگ و
 

 

در استان  (T. lepturus) اسبیهای ماهی یالآمده در صیدگاهدستهب CPUA وCPUE (، حداقل و حداکثر معیار انحراف ±) یانگین، میتعداد دفعات تورکش -2جدول 

 2332 فصل تابستان وشهر درب

 یارمع انحراف±یانگینم حداقل حداکثر
 دفعات تعداد

 تورکشی
 پارامتر صید )متر( عمق

135 29 33/125±291/241 13 15-55 )1-CPUE(kg h 

1472 333/138 4/189±475 23 95-15  

315/14132 238/711 42/918±74/5114 13 15-55 
)2-CPUA(kg nm 

293/32544 914/3525 11/1925±241/12128 23 95-15 

 

 
 

در استان ( T. lepturus)اسبی های ماهی یالآمده در صیدگاهدستبه CPUA وCPUE ، حداقل و حداکثر انحراف معیار( ±) تورکشی، میانگیندفعات تعداد  -2جدول 

 2332 هرمزگان در فصل پاییز

 پارامتر صید )متر( عمق تورکشیدفعات  تعداد انحراف معیار±میانگین حداقل حداکثر

1775 21/47 49/78±31/318 24 15-55 
)1-CPUE(kg h 

11/921 11/53 35/49±51/222 13 95-15 

57/51537 42/1384 28/1134±57/8743 24 15-55 
)2-CPUA(kg nm 

25/23581 11/1374 87/921±75/1558 13 95-15 
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در استان های بوشهر و  (T. lepturus) اسبیهای عمده ماهی یالدر صیدگاه kg h CPUE)-1(و   kg nmCPUA)-2(خطای استاندارد(  ±نمودار )میانگین  -3شکل 

 2332در سال  هرمزگان
 

یابی )کریجینگ( وش درونشده با استفاده از رترسیم پراکنش نقشه

در منطقه هرمزگان بیانگر وجود  CPUAو شاخص  GISافزار توسط نرم

تنب  ر اطراف جزایر هنگام واسبی دترین تراکم صید ماهی یالبیش

نقشه پراکندگی ترسیم شده در (. همچنین 4باشد )شکل بزرگ می

ی از پراکنش افقی ذخایر منطقه صیادی مطاف در استان بوشهر حاک

 (.5)شکل  استهای این استان اسبی در جهت غربی آبماهی یال
 

 
 2332در فصل تابستان  استان بوشهر در( T. lepturus)اسبی نقشه پراکندگی ماهی یال -4شکل 

 
 

 
 2332در فصل پاییز  در استان هرمزگان( T. lepturusاسبی )یالنقشه پراکندگی ماهی  -5شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه | 4
اسبی صیدشده در دو نتایج حاصل از مقایسه توزیع طولی ماهیان یال

ان نداد منطقه بوشهر و هرمزگان هیچ تفاوت معنی داری را نش

(25/2p>) .علت شباهت شرایط زیستی در دواین امر ممکن است به 

منطقه مورد نظر باشد. تفاوت در توزیع طولی در یک گونه در بین 

علت وجود احیای فصلی در بین گونه مورد تواند بهفصول مختلف می

 ,.Martins and Haimovici, 1996; Tonks et alنظر باشد )

( روی وضعیت تغذیه Raeisi, 2013) رئیسی ی کهادر مطالعه (.2008

، ترکیب طولی این ماهی انجام داد های بوشهر واسبی در آبیال

این  .دگزارش کر 5/17-5/97این ماهی را ترین فراوانی طولی بیش

دلیل شرایط زیستی و پویا بودن تفاوت در دامنه فراوانی طولی شاید به

های با طول بیشتر حجم است تا گونهه شدذخیره زنده باشد که موجب 

بیوماس یا همان مقدار توده زنده یکی از  غالب صید را تشکیل دهند.

هایی است که در علم ارزیابی ذخایر جهت بررسی اندازه شاخص

آمده در مطالعه  دستجمعیت آبزیان کاربرد دارد. براساس نتایج به

دگاه این گونه در اسبی در صیحاضر، میزان کل توده زنده ماهی یال

د و در استان هرمزگان بیومس شتن برآورد  55/19711استان بوشهر 

 ,Razmjoo)رزمجو آمد. در مطالعه دستهتن ب 8/9425برآورده شده 

تن  9222اسبی توده ماهی یال( با استفاده از ترال جفتی زیست1995

 ,.Kamali et alو همکاران )کمالی د. شدر استان هرمزگان برآورد 

های استان هرمزگان در اسبی را در آبتوده کل ماهی یال( زیست2004

تن برآورد نمودند. همچنین در مطالعه  3198محدوده جزیره هنگام 

( روی Raeisi et al., 2011)رئیسی و همکاران صورت گرفته توسط 

اسبی در توده یالفارس میزان زیستهای خلیجدر آب ذخایر این گونه

 3/3737ترتیب تن و در منطقه تنب بزرگ و هنگام به 19/9811بوشهر 

اختالفات موجود در نتایج حاصل از  تن تخمین زده شد. 21/842و 

اکولوژیک تغییرات آبزی، این ذخایرازپویایی ناشی تواندمی مختلف مطالعات
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 بودن تالش صیادی باشد. متفاوتاکوسیستم و آبزیان مربوط به آن و 

اسبی در ه یالآمده، مقادیر مربوط به صید ساالندستهتوجه به ارقام ببا

ها اسبی در این صیدگاهدو استان نشان دهنده وجود ذخایر بالقوه یال

های مدیریتی مناسب و مطالعات بیشتر ریزیتوان با برنامهاست که می

 بر ذخایر این گونه برداشتی پایدار همراه با حفظ ذخیره را تضمین نمود.

-شاخصخصوص ذخایر آبزیان از جهت انجام یک مقایسه کمی در

د که در شواستفاده می  CPUEو CPUAهایی مانند میزان توده زنده، 

معیار  (CPUA)این میان بررسی شاخص میزان صید بر واحد سطح 

تری در مقایسه با میزان توده زنده برآورد شده تر و دقیقبسیار مناسب

های مطاف استان در صیدگاهCPUA (. میانگین Naderi, 2011) است

های استان و در صیدگاه m(Kg n 58/1291 ± 42/8124-2(بوشهر 

د. همچنین شمحاسبه  Kg nm 89/1527±94/8125)-2(هرمزگان 

و در  kg h 24/51±95/424)-1(در استان بوشهر  CPUEمیانگین 

آمد. نتایج حاصل دستهب kg h 71/55± 78/283)-1(استان هرمزگان 

دو استان  هایبین صیدگاهCPUE و  CPUAنشان داد که میزان 

 Raeisi et)رئیسی و همکاران  که با نتایج داری ندارداختالف معنی

al., 2012 .رئیسی و همکاران ( مطابقت دارد(Raeisi et al., 2012 )

و  Kg nm 29/714±24/1124)-2(مطاف را در منطقه  CPUAمیزان 

گزارش  Kg nm 33/1974±51/1411)-2(در صیدگاه استان هرمزگان 

است.  یافتهر مقایسه با مطالعه حاضر این مقادیر افزایش که د نمودند

در این بررسی را به تفاوت در مقاطع  CPUA توان افزایش میزانمی

برداری، موقعیت جغرافیایی تورکشی و همچنین احیای زمانی نمونه

 های دو استان تقریباً در صیدگاه CPUA ای مربوط دانست. مقدارگونه

دارای تفاوت  توده در دو استاناما میزان زیست، استبا یکدیگر برابر 

دلیل اختالف در تواند بهند که این تفاوت میهستزیادی با یکدیگر 

وجود آید. لذا وسعت ها بهاسبی در این استانهای یالمساحت صیدگاه

شود. در این توده آبزیان میمناطق مورد مطالعه منجر به افزایش زیست

-هیان یالسه برابر صیدگاه ما طاف حدوداًمطالعه مساحت صیدگاه م

 .استاسبی در استان هرمزگان 

، زیستگاه انجام شدهاسبی ی که در گذشته بر ذخایر یالدر مطالعات 

است  شدهمتر گزارش  52اسبی در اعماق باالی اصلی ماهی یال

(Razmjoo, 1995; Martins and Haimovici, 1996; Kamali et 

al., 2004; Raeisi, 2013.) ترین اساس نتایج این مطالعه، بیشبر

مشاهده شد، در  15-95اسبی در استان بوشهر در الیه تراکم یال

اسبی در استان هرمزگان در الیه ترین مقدار تراکم یالکه بیشحالی

علت تفاوت درفصل تواند بهثبت شد که این اختالف می 55-15ی عمق

تان مورد مطالعه باشد. مطالعات های دو اسگونه در آب ریزی اینتخم

دهد که میزان فارس نشان میشده روی زیست کفزیان در خلیجانجام

های عمقی در فصول مختلف متفاوت اسبی بین الیهتوده یالزیست

کمالی  اساس مطالعه(. برKhorshidian et al., 1995) است

(Kamali, 2001ماهی یال )های بریزی در آاسبی دارای دو فصل تخم

ریزی دوم در ریزی اول در بهار و فصل تخم. فصل تخماستهرمزگان 

. از آنجا که مطالعه حاضر در استان هرمزگان در فصل شدپاییز عنوان 

ن اسبی را در استاتوان علت افزایش تراکم یالپاییز انجام شد می

دلیل مهاجرت این گونه به سمت متری به 55-15هرمزگان در الیه 

ریزی در این فصل بیان تر و نزدیک به سواحل جهت تخماعماق کم

ریزی اسبی ماده که هنوز تخمبالغ یال هایکرد. همچنین وجود گونه

شدند دلیل بهتری بر در توده صید مشاهده می نکرده بودند و عمدتاً

 صحت این استدالل باشد. 

دادن نقشه، نشان ( درGISقابلیت سیستم اطالعات جفرافیایی )

اعث شده های مختلف با یکدیگر بها و ترکیب الیهه و تحلیل دادهتجزی

عنوان یک ابزار قوی در جهت ایجاد ارتباط بین است که این نرم افزار به

ر ترال های انجام شده با توآمده از پژوهشدستههای بمقادیر زیاد داده

ی آورهای جمعل برای تفسیر بهتر دادهآشناخته شود و یک روش ایده

 ,.Raeisi et alشده و در نهایت مدیریت بهتر ذخایر آبزیان باشد )

ترین د که بیشششده مشخص های ترسیمتوجه به نقشه(. با2014

تر در اطراف های استان هرمزگان بیشاسبی در صیدگاهتراکم ماهی یال

ه تراکم باال در نزدیکی سواحل ک بودو نزدیک به سواحل قشم و هنگام 

سمت گونه در پاییز و مهاجرت به ریزی ایندلیل فصل تخمهتواند بمی

 Hossein Zadeh)زاده صحافی حسینسواحل و خوریات باشد. 

Sahafi, 1998ی که ریزدلیل تخمبهاسبی ( گزارش داد که ماهیان یال

-ریزی به ساحل نزدیک میدهند در فصل تخمدر خوریات انجام می

شده در صیدگاه مطاف استان شاهدهترین تراکم مشوند. همچنین بیش

طرف دریا ادامه های این استان شروع شده و بهبوشهر از سمت غرب آب

تر و دور از نواحی عمیق اسبی درتر یالشاید این حضور بیش .دارد

سمت نواحی ریزی و مهاجرت بهاتمام فصل تخم دلیلتواند بهساحل می

 شد. کردن زیستگاه مناسب باتر جهت پیداعمیق

های آمده در این مطالعه با نقشهدستههای پراکنش بنقشه

( Raeisi et al., 2012)و همکاران رئیسی پراکنشی که در مطالعه 

ترین تراکم در استان . در مطالعه حاضر بیشاستمتفاوت  ،دست آمدهب

یق سمت مناطق عمصورت یک لکه متمرکز از ساحل بهبهبوشهر 

 ,.Raeisi et al)و همکاران رئیسی  مطالعه کشیده شده است، اما در

تر در مناطق هایی با پراکندگی بیشصورت لکهباالترین تراکم به (2012

عمیق و دور از ساحل مشاهده شد. همچنین در این بررسی نقشه 

جنوبی قشم اسبی در هرمزگان باالترین تراکم را در سواحل پراکنش یال

 Raeisi et)و همکاران رئیسی لعه که در مطادهد، در صورتینشان می

al., 2012) صورت اکم در اطراف تنب بزرگ و کوچک بهترین تربیش

اسبی در دو لشود. این اختالف در پراکنش بایک لکه متمرکز دیده می

دلیل متفاوت بودن مقطع زمانی برداشت در طی مطالعه ممکن است به

خاطر هتر باز همه مهم ای وبرداری، احیای گونهسال، مدت زمان نمونه

نوعی پراکنش افقی عالوه بر پراکنش عمودی در این گونه باشد که این 

شود. ریزی در طول سال انجام میخاطر تخمهب پراکنش افقی عمدتاً

( بیان نمودند که Petrakis et al., 2001) و همکارانپتراکیس 

د بیانگر توانعمق تا عمیق میهای کمبین آب CPUAتغییرات میزان 

 وجود نوعی توزیع افقی در یک گونه باشد. 

در دو استان  CPUAتوده و توجه به نتایج حاصل از برآورد زیستبا

-ها از لحاظ غنای گونه یالتوان گفت که این صیدگاهمورد مطالعه می

دیریت صحیح برتوان با ماسبی در وضعیت مناسبی قرار دارند و می
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-دوره اسبی درهای پراکنش یالتوجه به نقشهناوگان صیادی و با 

و بهینه را تضمین  ها، برداشت پایداری مختلف در صیدگاههای زمان

مطالعات ادواری  بر مبنای MSYتوجه به تغییرات میزان کرد. البته با

های صید بایست عنوان نمود که در بعضی از دورهدر خلیج فارس می

مقدار برداشت از حد تعادل فراتر رفته است. عالوه بر این با استفاده از 

های مربوط به صید در واحد مساحت و و استفاده از داده GISافزار نرم

های مناسب را توان صیدگاههای مربوط به هر تورکشی میوقعیتم

ز لحاظ تراکم مشخص های مکانی اترسیم نموده و بهترین موقعیت

وگان ریزی گونه هدف، ناهای مربوط به تخمتوجه به زماند. لذا باشو

رویه در د تا هم گونه از برداشت بیشویصیادی به آن مناطق هدایت م

های کمتری جهت صید پرداخت امان باشد و هم ناوگان صیادی هزینه

 نماید.

 تشکر و قدردانی | 5
بدین وسیله نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از معاونت 

-پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جهت حمایت

 دارند. در طی این پژوهش ابراز میهای صورت گرفته 
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Abstract 
This study was conducted to survey the distribution and abundance of 

cutlassfish (Trichiurus lepturus, Linnaeus 1758) as a target species in the 

fishing grounds of Bushehr and Hormozgan Provinces. Sampling was carried 

out during summer 2013 in the Bushehr Province and autumn 2013 in the 

Hormozgan Province. The fishing operation was performed using a commercial 

trawler vessel with a length of 27 m and width of 7.2 m during 73 times net 

hauling in the fishing seasons. The used net in this research was a mid-water 

trawl net with a polyethylene yarn and mesh size of 75 mm (stretched) in the 

codend. The highest length-frequency of cutlassfish was from 84 to 92 cm and 

the least length-frequency was from 28 to 36 cm. The biomass and mean 

CPUA in Bushehr Province were 17169.55 tons and 8624.42 ± 1076.58 (kg 

nm-2) and in Hormozgan Province were 7425.804 tons and 8105.74 ± 1529.87 

(kg nm-2), respectively. Also based on depicted maps using GIS software and 

CPUA index, most densities of trapped cutlassfish in Hormozgan fishing 

grounds were around Hengam and Greater Tomb Islands, and in Bushehr 

(Motaf area), there was a horizontal distribution in the western waters of 

Bushehr Province. 

Keywords: T. lepturus, Mid-water trawl, Bushehr, Hormozgan, Persian Gulf 
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