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  در سواحل شمالی دریاي عمان Trichiurus Lepturus سربزرگیال اسبی 
  

  2طاهره باقري و 2محمدرضا میرزائی*، 1بیژن آژنگ
سسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش ؤم، هاي دور ارشد شیالت، مرکز تحقیقات شیالتی آب کارشناسیآموخته  دانش1

سسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، ؤ، مهاي دور استادیار مرکز تحقیقات شیالتی آب2، چابهار، ایران و ترویج کشاورزي،
  آموزش و ترویج کشاورزي، چابهار، ایران

  20/12/1397؛ تاریخ پذیرش: 01/11/1397تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
با شود.  عنوان غذا مصرف می هاي مهم اقتصادي است که در بسیاري از کشورها به گونه ماهی یال اسبی یکی از

منظور  برداري از این گونه ضروري است. مطالعه حاضر به افزون جمعیت، مدیریت پایدار براي ادامه بهرهافزایش روز
هاي مهم تجاري در سواحل  نهعنوان یکی از گو بررسی توده زنده، صید بر واحد سطح و پراکنش ماهی یال اسبی به

ایستگاه صورت  94صورت تصادفی در  برداري بااستفاده از کشتی ترال به شمالی دریاي عمان انجام گرفت. نمونه
  ، 20- 30، 10-20هاي عمقی  ) و هر اشکوب به الیهA, B, C, D, Eاشکوب ( 5بررسی به  گرفت. منطقه مورد

کیلوگرم  3/4778ترتیب  بر واحد سطح و توده زنده ماهی یال اسبی به متر تقسیم شد. میزان صید 50-100و  50-30
سواحل شرقی چابهار تا منطقه  D(ترین میزان توده زنده در استراتوم  تن تخمین زده شد. بیش 2/2220بر مایل مربع و 

تن ثبت گردید.  9/105میزان  (سواحل غربی چابهار) به Aترین مقدار آن در استراتوم  و کم 8/861میزان  به )رمین
متر مشاهده گردید. همچنین باالترین میزان صید بر واحد  50- 100در عمق تن)  5/1634(ترین میزان توده زنده  بیش

کیلوگرم بر مایل مربع) در استراتوم  4/456ترین مقدار آن ( کم و Dمایل مربع) در استراتوم  کیلوگرم بر 8/1604سطح (
A تر م 100تا  50الیه عمقی  کیلوگرم بر مایل مربع) در 5/701(ید بر واحد سطح ترین میزان ص ثبت گردید. بیش

و همچنین  Dو  Bترین منطقه صید ماهی یال اسبی استراتوم  نشان داد که مناسب پژوهشمشاهده گردید. نتایج این 
   باشد. اکم باالي ماهی یال اسبی میدلیل تر متر به 50هاي باالتر از  عمق

  
   Trichiurus Lepturus فراوانی، پراکنش، توده زنده، کلیدي: هاي واژه

  

                                                
  mirzaei.mr@gmail.comمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
دومین پیکره دریایی ایران در جنوب دریاي عمان 

 900گردد که با مساحتی حدود  کشور محسوب می
مربع (از تنگه هرمز تا غرب شبه قاره هند  هزار کیلومتر

برابر  7/3به انضمام قسمت پاکستانی دریا)، حدود 
باشد. تنوع زیستی دریاي عمان، آن را  فارس می خلیج

ایران قرار داده که ترین دریا براي  ترین و ارزنده به مهم
دلیل ازدیاد ذرات معلق مغذي در آب و نیز هم  به

نظیري  جواري با اقیانوس هند، از تنوع زیستی بی
  ). 2013برخوردار بوده است (قربانی، 

ترین منابع دریاي عمان  ماهی یال اسبی یکی از مهم
هاي گرمسیري و  شوند که در تمام آبمحسوب می

سر بزرگ  یال اسبی .ش دارندگرمسیري دنیا پراکن نیمه
هاي کفزي با ارزش اقتصادي زیاد  از جمله گونه

باشد که مصرف داخلی نداشته و به خارج از کشور  می
 هاي سال ). در2011همکاران،  شود (رئیسی و صادر می

 به دسترسی قابلیت رویه کاهش بی صید علت به اخیر

 صیادان روي پیش اساسی مشکل یک عنوان به ماهی
 و دورریز صید زیاد است. حجم بوده منطقه این

 محیط روي بر ترال فشار تور مورد در دانش افزایش
 ضمنی) (صید هدف غیر هاي گونه صید به منجر که
 در زیادي هايآمدن نگرانی وجود به باعث شود، می

 شناسان بر همین اساس، زیست .است شده جهان سطح
و مدیران نیازمند ارزیابی و پایش همیشگی ماهیان و 

هاي تحقیقاتی منظم جهت  دیگر آبزیان با انجام گشت
هاي  دستیابی به هر گونه تغییرات احتمالی در جمعیت

  باشند.  مختلف و روندهاي موجود در آن می
منظور تعیین مقدار توده زنده  هاي اخیر به در سال

انواع آبزیان در مناطق و میانگین صید بر واحد سطح 
هاي عمقی مختلف و مقایسه روند تغییرات  و الیه

هاي مختلف، مطالعاتی در قالب  ها در سال آن
هاي هر  هاي پایش ذخایر کفزیان به تفکیک آب پروژه

سسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ؤاستان توسط م

 ترین مهم از یکی یال اسبی انجام گرفته است. ماهی
شناخت  به نیاز که باشدمی عمان دریاي آبزیان ذخایر
خصوصیات بیولوژي و ارزیابی  هايزمینه در تر بیش

) به بررسی 2003دارد. کمالی و همکاران ( جمعیتی
وضعیت ذخایر ماهیان یال اسبی در استان هرمزگان 
پرداخته و گزارش نمود، با نزدیک شدن به ساحل 

دا میزان صید ماهیان یال اسبی سر بزرگ کاهش پی
متر با تور ترال کف  100تا  50کند و اعماق  می
باشد. اسفندیاري و منظور صید این گونه مناسب می به

) به بررسی ساختار جمعیتی ماهی 2017همکاران (
با استفاده  lepturus Trichiurusیال اسبی سر بزرگ 

ها در  شناسی و ریزماهواره هاي ریخت از روش
پرداختند. تنوع و گوناگونی فارس و دریاي عمان  خلیج

شناختی این ماهی در مناطق مورد بررسی  باالي ریخت
رود.  شمار می به پژوهشترین دستاوردهاي این  از مهم

)، 2011( همچنین مطالعه جامعی توسط تقوي مطلق
منظور بررسی پارامترهاي جمعیتی و نیز بیولوژي  به

 lepturus Trichiurus مثل و تغذیه ماهی یال اسبیتولید
هاي استان هرمزگان و نیز تعیین ترکیب طولی  در آب

صید، تعیین درصد صید هدف و صید ضمنی و 
و صید در واحد  مطالعه میزان صید در واحد سطح

فارس و دریاي عمان،  هاي خلیج آن در آب تالش
هاي هرمزگان، بوشهر و سیستان و  محدوده استان

  .صورت گرفت 1388تا سال  1386بلوچستان از سال 
حاضر با هدف بررسی توده زنده  پژوهش بنابراین

و الگوي پراکنش و میزان صید در واحد سطح ماهیان 
شده در دریاي عمان،  بندي یال اسبی در مناطق تقسیم

باعث ایجاد وحدت و مستندسازي آمار و اطالعات 
شده و متناسب با رویکرد مورد پراکنده موجود 

و تحلیل موضوع از ابعاد بینی نسبت به تکمیل  پیش
تواند  شود. همچنین نتایج حاصله می مختلف اقدام می

بندي فصول صید و بهبود ذخایر  ریزي زمان در برنامه
تحت فشار مورد استفاده قرار گرفته و همچنین 
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توانند محل و زمان صید  برداران می صیادان و بهره
ترین تنوع و پراکنش انجام  خود را متناسب با بیش

 ند.ده

  
  ها مواد و روش

فردوس  تحقیقاتی کشتی از استفاده با برداري نمونه
شروع و  (منطقه میدانی) ابتدا از غرب دریاي عمان ،1

سپس به طرف خلیج گواتر (شرق دریاي عمان) بین 
انجام  31 61 تا 55 58 مختصات جغرافیایی

هاي دریاي عمان در  منظور ابتدا کل آب گرفت. بدین
منطقه تقسیم شد و  5استان سیستان و بلوچستان به 

 مشخص از ند. بعددنشان داده ش Eتا  Aبا حروف 
 چهار به نیز منطقه هر A, B, C, D, E مناطق  شدن
   ،20-30 ،10-20 عمقی الیه چهار یا اشکوب زیر
عملیات  شد بندي متر تقسیم 50-100و  50-30
توسط شناور انجام گرفت  ساعت 1مدت  کشی بهتور

  ).1(شکل 

  

  
  . هاي شمالی دریاي عمان برداري در آب ها و مناطق نمونه نقشه ایستگاه -1شکل 

  
 به مربوط مشخصات ایستگاه هر در حضور از پس

 زمان تاریخ، از اعم برداري نمونه و هر تورکشی
 مسافت عمق، جغرافیایی، تورکشی، موقعیت و توراندازي

 مدت تمام در ثبت گردید. تورکشی جهت و شده پیموده
  گردید. اکوساندر کنترل وسیله هب موردنظر عمق تورکشی
 عرشه روي تور کشی محتویات ترال پایان از بعد
سمی  شده و پس از جدا کردن جانوران تخلیه شناور

 در و شده جدا بزرگ آبزیان و گیاهان، ماهیانو 
 را شده مخلوط صید .شدند داده قرار سبدهاي جداگانه

 از و پر زمان هم که سبدها طوري به ریخته، سبدها در
ماهیان  آمد. سپس دست اطمینان به سبدها مساوي وزن

یال اسبی (با تفکیک گونه یال اسبی سر بزرگ) را از 
ه عملیات همجدا تفکیک نموده و  سبدها محتویات

  ها با دقت  گیري طول نمونه اندازهسنجی ( زیست
ها با  متر توسط تخته بیومتري و توزین نمونه میلی 1

گرم) در همان محل،  1/0ترازوي دیجیتالی با دقت 
 ماهی یال اسبی سر بزرگ تعداد و انجام گرفت. وزن

  . دش یادداشت و تعمیم داده صید کل به شده انتخاب
براي ): CPUA( مقدار صید بر واحد مساحت

از  )CPUA( محاسبه مقادیر صید در واحد سطح
نسب و  هاي زیر استفاده شد (ولی ها و روش فرمول

  ).2006همکاران، 
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D=Vt 
  

 اندازيدر هنگام تورشده  مسافت طی Dکه در آن، 
 کشیدر زمان تورسرعت متوسط شناور  V ،(مایل)

مدت زمان تورکشی توسط شناور  t ،(مایل بر ساعت)
  .(ساعت)

  
a=dhx2  

  
شده (مایل  کشیمنطقه تورمساحت  aکه در آن، 

 ،(مایل) کشی شده در هنگام تور مسافت طی d ،مربع)
h (مایل) طول طناب فوقانی ،x2  ضریب گستردگی

   در نظر گرفته شد. 65/0تور که 
  

CPUA=Cw/a 
  

(کیلوگرم بر احد سطح صید بر و CPUAکه در آن، 
، وزن کل گونه در ایستگاه (کیلوگرم) Cw ،مایل مربع)

a .(مایل مربع) مساحت جاروب شده در ایستگاه   
  

b=CPUA/x1 
  

متوسط بیوماس گونه در مناطق تورکشی  bکه در آن، 
متوسط صید  CPUA، شده (کیلوگرم بر مایل مربع)

بر واحد سطح گونه در مناطق تورکشی شده (کیلوگرم 

در نظر گرفته  5/0ضریب فرار که  x1، بر مایل مربع)
  ).1373نسب و همکاران،  شد (ولی

  
B=bA 

  

بیوماس کل گونه در منطقه پراکنش  Bکه در آن، 
آن منطقه (کیلوگرم متوسط بیوماس گونه در  b ،(کیلوگرم)

  مساحت کل منطقه (مایل مربع). A، بر مایل مربع)
اطالعات مربوط به موقعیت : تهیه نقشه پراکنش

هر صیدگاه وارد  CPUAجغرافیایی و شاخص 
هاي رقومی  شده و با استفاده از نقشه GISافزار  نرم

نقشه  CCLشده دریاي عمان در سیستم مختصات 
پراکنش ترسیم گردید. جهت مقایسه مناطق مختلف 

  .بررسی قرار گرفتمقادیر ذیل مورد 
  

  نتایج
ها،  ، تعداد ایستگاهمشخصات مناطق مورد بررسی
ها و تعداد کل  مساحت هر یک از اشکوب

برداري در طول مدت گشت دریایی  هاي نمونه ایستگاه
 94 کلی طور هنشان داده شده است. ب 1در جدول 

 نمونه مایل مربع مورد 4/1164ایستگاه در مساحت 
  گرفت. قرار بررسی

 
  . 1394-1393ها در سال  هاي عمقی مورد بررسی و تعداد ایستگاه مساحت الیه -1جدول 

  20-10  30-20  50-30  100-50    

مساحت   خاتمه  شروع  منطقه
nm2  

مساحت   ایستگاه
nm2  

مساحت   ایستگاه
nm2  

مساحت   ایستگاه
nm2  

  ایستگاه  جمع  ایستگاه

A 58 55  25  59  1/21  2  4/9  2  8/13  2  7/71  6  1/116  12  

B  59 25  55  59  3/37  3  21  3  8/32  3  8/89  7  3/181  16  

C  59 55  25  60  1/74  6  8/31  3  7/28  3  4/100  8  235  20  

D  60 25  55  60  2/54  4  3/30  3  9/47  4  1/136  11  5/268  22  

E  60 55  30  61  6/171  10  7/85  7  9/50  4  6/55  3  8/363  24  

  94  4/1164  35  6/453  16  2/174  18  3/178  25  4/358  61  30  55 58  جمع
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 پژوهشنتایج این  ):CPUA( صید در واحد سطح
 براي سطح واحد در صید کل که میانگین نشان داد

 3/4778، ان یال اسبی در سواحل دریاي عمانماهی
 کنارك،( Dمنطقه باشد.  می کیلوگرم در مایل مربع

کیلوگرم در مایل  8/1604) با کیژدف و رمین چابهار،
) میدانی دماغه و تنگ سر، مکی درك،( Bمربع و 

ترین میزان صید در واحد سطح را در بین سایر  بیش

ترین میزان صید در  مناطق به خود اختصاص داد. کم
بیاهی، ( A ترتیب مربوط به منطقه واحد سطح به

کیلوگرم در  4/456)، با خورگالک و رابچ خور میدانی،
 3/561)، با گواتر و پسابندر بریس،( Eمایل مربع، 

 و پزم راشدي، گوردیم،( Cکیلوگرم در مایل مربع و 
مشاهده  کیلوگرم در مایل مربع 7/591) با کنارك

  ). 2گردید (شکل 
  

  
. 1393-1394هاي مختلف دریاي عمان  صید در واحد سطح (کیلوگرم بر مایل مربع) یال اسبی ماهیان در اشکوبمیانگین  -2شکل 

  ).P>001/0دهد  را نشان می دار ها با حروف متفاوت اختالف معنی ستون(
  

هاي مختلف میزان صید در واحد سطح اشکوب
نشان داده شده  3هاي عمقی مختلف در شکل  در الیه

  هاي عمقی از  است، در تمام مناطق با افزایش الیه
متر، میزان صید در واحد سطح افزایش  100تا  10

هاي عمقی تفکیک شده، الیه در بین الیهیابد.  می
(بدون در نظر گرفتن میزان وسعت) با  متر 100-50

ترین میزان صید در  بیش کیلوگرم در مایل مربع 5/701
  واحد سطح را به خود اختصاص داده است. 

 

 
  

  ).P>001/0( 1393- 1394 هاي مختلف دریاي عمان میانگین صید در واحد سطح (کیلوگرم بر مایل مربع) یال اسبی ماهیان در الیه - 3شکل 
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طرفه نشان داد  نتایج حاصل از تحلیل واریانس دو
معنادار  001/0که اثر اصلی متغیر عمق نیز در سطح 

و همچنین اثر تعامل اشکوب و  )P>001/0(است 
  ).P>001/0(معنادار است  001/0عمق در سطح 

میزان بیوماس کل صید شده  مطالعه این نتایج: بیوماس
تن نشان داد،  2/2220میزان،  در تور ترال کف را به

داري باالتر از سایر  طور معنی هب Dمیزان بیوماس منطقه 
 Aو حداقل بیوماس در منطقه  مناطق بوده است

). میزان بیوماس با توجه به 4مشاهده شد (شکل 
ترین میزان  یابد. بیش هاي عمقی افزایش می افزایش الیه

 50-100 بدون در نظر گرفتن مساحت، الیه بیوماس
  ).5تن را به خود اختصاص داد (شکل  5/1634متر با 

  

  
  

   ).1393- 1394هاي مختلف دریاي عمان ( میزان بیوماس (بر حسب تن) یال اسبی ماهیان در اشکوب -4شکل 

  

 
  

  ).1393-1394دریاي عمان (هاي مختلف میزان بیوماس (بر حسب تن) یال اسبی ماهیان در الیه -5شکل 
  

جهت تعیین الگوي : نقشه پراکنش یال اسبی ماهیان
در  CPUAپراکنش ماهیان یال اسبی ابتدا مقدار 

هاي مورد بررسی، و نقشه پراکنش بر روي  ایستگاه
افزار  نقشه عملیاتی گشت دریایی با استفاده از نرم

GIS .تنظیم گردید  

  پراکنش ماهیان  بر اساس الگوي تعیین شده،
 و رابچ (خور Aماه مطالعه، منطقه  5یال اسبی طی 

کیلوگرم، از  4/456خورگالک) با صید در واحد سطح 
 Cکم برخوردار بود. منطقه  الگوي پراکنش تراکم خیلی

کنارك) با صید در واحد  و پزم راشدي، (گوردیم،
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 و پسابندر (بریس،E ، و منطقه کیلوگرم 7/591سطح 
کیلوگرم، از  3/561گواتر) با صید در واحد سطح 

همچنین  الگوي پراکنش تراکم کم برخوردار بود. و
میدانی) با  دماغه و تنگ سر، مکی (درك،B منطقه 

  Dکیلوگرم، و منطقه 1/1564صید در واحد سطح 
با صید در واحد  کیژدف) و رمین (کنارك، چابهار،

کیلوگرم از الگوي پراکنش خیلی  8/1604سطح 
  ).6متراکم برخوردار بودند (شکل 

  

  
  . 1393در دریاي عمان در سال  GISافزار  نقشه پراکنش ماهی یال اسبی با استفاده از نرم -6شکل 

  
  بحث

ترین منابع پروتئین  یال اسبی ماهیان یکی از مهم
 هاي گرمسیري و تمام آب دریایی هستند که در

گرمسیري جهان پراکنش دارند و دریاي عمان از  نیمه
باشند (مارتینز و هایموویچی،  این قاعده مستثنی نمی

میلیون تن در سال  53/0). میزان صید آن از 1997
رسید و  2009تن در سال  میلیون 2/1به حدود  1998

ثابت  سال اخیر، تقریباً کنون با اندکی کاهش در دو تا
بوده است. مقدار صید این ماهیان در سطح جهان به 

 نکات از ).2011رسد (فائو،  میلیون تن می 34/1
 آن به ارزیابی ذخایر در امروزه که مهم و ضروري

 زیرا است، جاروب شده مساحت روش شود، می توجه
صید بر واحد  آماري هاي محاسبه همه مبناي و پایه

 مربوط در مباحث اند. گرفته قرار ارزیابی در سطح
 تور ترال عمودي و افقی بازشوندگی با مستقیم ارتباط
منطقه  عمق به نسبت که باشد می استفاده مورد

موتور  کشش قدرت و شده رها طناب اندازه تورکشی،

باال،  موارد به توجه با باشد. می متغیر کشتی سرعت و
 اتفاقی آبزیان شدن گرفتار احتمال و ترال تور اثر منطقه

 تور (قابلیت دهانه ارتفاع و عرض تغییرات همچنین و
 مساحت جاروب روش ضعف و قوت نقاط تور) صید
 در تور ترال در شده گرفتار آبزیان با ارتباط در شده

 شود می آشکارتر عمان دریاي از معینی منطقه
  ). 2008(سوکاموتو و همکاران، 

ترین میزان  بیش Bو  Dمنطقه حاضر،  پژوهشدر 
صید در واحد سطح را در بین سایر مناطق به خود 

ید در واحد سطح ترین میزان ص اختصاص داد. کم
طبق  مشاهده گردید. Cو  A ،Eترتیب در مناطق  به

میانگین  ،)1994(نسب و همکاران  ولی هاي گزارش
ح در استان سیستان و بلوچستان صید در واحد سط

 شرق چابهار 5/1020غرب چابهار تا  8/931ترتیب  به
(کیلوگرم بر مایل مربع دریایی گزارش شد. همچنین 

) نشان دادند که 2017پور و همکاران ( عباس
یال اسبی  CPUAترین مقدار میانگین  ترین و کم بیش
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و  3/2485با  E و B ترتیب در مناطق سربزرگ به
  کیلوگرم بر مایل مربع بود.  9/49

) و 2003دهقانی و همکاران ( پژوهشدر 
میانگین صید در واحد ) 1994نسب و همکاران ( ولی

ترتیب  فارس به سطح براي ماهی یال اسبی در خلیج
کیلوگرم بر مایل مربع دریایی تخمین  4/150و  7/60

حاضر، حداکثر بیوماس  پژوهشزده شد. همچنین در 
مشاهده  Aو حداقل بیوماس در منطقه  Eدر منطقه 

)، میزان بیوماس در 2003شد. کمالی و همکاران (
هزار تن و در منطقه  480/2منطقه سیریک را حدود 

  هزار تن گزارش دادند. 925/2هنگام را حدود 
دست  داري از مقادیر به طور معنی این مقادیر به

تر است. تفاوت مقدار صید  پایین شپژوهآمده در این 
چون مدت زمان  تالش به عواملی هم بر واحد

حاضر متوسط زمان تورکشی  پژوهشکشی (در تور
شده  که در تحقیقات ذکر ساعت بود در حالی 1حدود 

ساعت متغیر است)، تعداد  2دقیقه تا  30این زمان از 
تعداد  پژوهشبرداري (در این هاي نمونه ایستگاه
برداري نسبت به مساحت مورد هاي نمونه ایستگاه

ذکر شده است). با  هاي پژوهشتر از  بررسی بیش
کاهش )، 3همکاران ( توجه به نتایج تقوي مطلق و

ها باعث کشی و افزایش تعداد ایستگاه زمان تور
افزایش تخمین فراوانی ذخیره و بیوماس صید 

د بر واحد شود. عامل دیگر تفات در میزان صی می
چه  باشد. اگر تالش رفتار مهاجرتی ماهی یال اسبی می

ثیرات آن و نیز أشرایط محیطی و ت پژوهشدر این 
رفتار مهاجرتی ماهی یال اسبی مورد بررسی قرار 

سزایی در فراوانی و  هثیر بأنگرفت ولی این عوامل ت
  ). 2016(ممون و همکاران، توزیع یک گونه دارد 

اد در تمام مناطق با افزایش حاضر نشان د پژوهش
کیلوگرم بر مایل مربع،  100تا  10هاي عمقی از  الیه

در بین یابد.  میزان صید در واحد سطح افزایش می
کیلوگرم  50-100هاي عمقی تفکیک شده، الیه  الیه

بر مایل مربع (بدون در نظر گرفتن میزان وسعت) با 

ید در ترین میزان ص بیش کیلوگرم در مایل مربع 5/701
رئیسی و  واحد سطح را به خود اختصاص داده است.

) نشان دادند که میزان عمق و صید 2011همکاران (
بر واحد سطح با یکدیگر نسبت مستقیم دارند و 

  هاي  ترین میزان تراکم ماهی یال اسبی در الیه بیش
شود. نتایج مشابهی در  متر مشاهده می 100تا  50
کمالی و همکاران هاي استان هرمزگان توسط  آب

دست آمد که با مطالعه حاضر همخوانی  ) به2003(
دارد. همچنین مطالعات صورت گرفته روي میزان 

دهد که  فارس نشان می توده زنده کفزیان در خلیج
هاي  میزان توده زنده گونه یال اسبی سربزرگ بین الیه

باشد (رئیسی و  عمقی در فصول مختلف، متفاوت می
سیواسوبرامانیام بر طبق گزارش ) 2012همکاران، 

باالترین درصد ماهیان یال اسبی تنگه هرمز  )1981(
درصد  17شد، متر مشاهده  100تا  50که در اعماق 

سوموانشی و جوزف  هاي پژوهشبود. بر اساس 
تر در اعماق  ماهی یال اسبی سر بزرگ بیش )1989(

 52حاضر  پژوهشکند. در  متر زیست می 50باالي 
 100تا  50یان یال اسبی صید شده در عمق درصد ماه

بود. تفاوت میزان تراکم این ماهی در مناطق و 
عدم حضور  ناشی از هاي مختلف ممکن است زمان

متر  50شناورهاي صیادي سنتی در مناطق عمیق باالي 
علت نداشتن امکانات مورد نیاز براي صید در این  به

ا براي ر مطلوب شرایط که به موجب آن ،باشد منطقه
در این مناطق ایجاد کرده است که با هاي مهاجر  گونه

تر  حضور شناورهاي صنعتی میزان صید این گونه بیش
رویه و تحت کنترل نبودن  همچنین صید بی باشد. می

قابل استاندارد در  ها از ادوات غیر صیادان و استفاده آن
عمق باعث کاهش میزان تراکم این گونه در  مناطق کم

پور و همکاران  عباساین مناطق گردیده است. 
) در مطالعه بررسی کفزیان دریاي عمان بیان 2017(

داشتند که توزیع افقی دلیل اصلی تفاوت میزان 
هاي  تغییرات صید بر واحد سطح یک گونه بین الیه

ثیر أت باشد که این فاکتور تحت مختلف عمقی می
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وجود شکار  مانندعوامل مختلف زیستی و غیر زیستی 
دیگر  باشد. از یا شکارچی، دما، شوري و نوع بستر می

توان به  اعماق مختلف می عوامل تغییر میزان تراکم در
مثلی اینگونه اشاره نمود. ماهی یال  مهاجرت تولید

اسبی بالغ جهت تخمریزي به نواحی ساحلی و خورها 
عث افزایش تراکم گونه ماده کند که با مهاجرت می

شود.  زمان تخمریزي در این نواحی می بالغ در
 تر نظارت بر صید در اعماق پایین مدیریت و بنابراین

هاي کنترلی جهت بقاي  ترین برنامه متر از مهم 50از 
باشد، همچنین صید به  جمعیت این آبزي ارزشمند می

در  منظور صید یال اسبی ماهیان روش تور ترال کف به
  متر توجیه اقتصادي ندارد. 50تر از  اعماق پائین

هاي  )، با مقایسه نقشه2006( همکاران و نسب ولی
مناطق پراکندگی فصلی این گونه گزارش کردند که 

، گوردیم تا چابهار و صیادي مقابل خور گالک، درك
هاي کفزي  گواتر جزء مناطق زیستی مهم براي گونه

، این مناطق در کالس اکمز نظر تررود و ا شمار می هب
 زنده توده نسبت خیلی متراکم قرار دارند و همچنین

 دریاي هاي آب در غیرتجاري کفزیان به کفزیان تجاري
 پژوهشنمودند. نتایج  برآورد 7/1 معادل را عمان

 توده نیز نسبت )2017(عباسپور نادري و همکاران 

 هاي آب در غیرتجاري کفزیان کفزیان تجاري به زنده
نشان داد و بیان  برابر 77/1 میزان عمان را به دریاي

 سر، میدانی، گوردیم، داشتند که مناطق درك، مکی
 شمار ماهیان یال اسبی به اصلی پزم زیستگاه راشدي و

 غذایی جمله فراوانی مواد از مختلفی عوامل که رود می
تراکم این گونه از  سبب تواند می محیطی شرایط و

  .شده است مناطق این در ماهیان
اهداف  راستاي در آمده دست هب نتایج به توجه با

 عمان، الگوي دریاي ایرانی همحدود سطح در ،پژوهش
 ساحل از شدن دور با پراکنش ماهیان یال اسبی

منظور  یابد. صید به روش تور ترال کف به افزایش می
متر  50تر از  صید یال اسبی ماهیان در اعماق پائین

 بنابراینبراي جامعه صیادي نداشته  يادتوجیه اقتص
تا  50این گونه در اعماق  گردد که صید پیشنهاد می

متر در سواحل دریاي عمان صورت پذیرد.  100
 شمار اصلی ماهیان یال اسبی به زیستگاه  Bو Dمناطق 

 غذایی فراوانی مواد جمله از مختلفی عوامل که رود می
این گونه از تراکم  سبب تواند می محیطی شرایط و

 تغییرات شده است. همچنین مناطق این در ماهیان
 صید ترکیب و میزان روي بر مکانی و فصلی عمقی،

  .است ثیرگذارأت یال اسبی ماهیان
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