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  ) Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758اسبی سر بزرگ ( صید بهینه ذخیره ماهی یال

 هاي دریاي عمان (استان سیستان و بلوچستان) در آب
  

  سید احمدرضا هاشمی*
  هاي دور، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور،  مرکز تحقیقات شیالتی آباستادیار 

  ترویج کشاورزي، چابهار، ایران سازمان تحقیقات، آموزش و
  18/01/1398؛ تاریخ پذیرش: 26/11/1397تاریخ دریافت: 

  
  1چکیده

 بهینه ذخیره ماهیصید برآورد محدود روند صید و  سیهدف از این مطالعه، توسعه چارچوبی است که به برر
. پردازد میشمالی دریاي عمان هاي  آبدر  صید این گونهآوري اطالعات  با جمع )T. lepturusاسبی سر بزرگ ( یال
بهینه  صیده )، برآورد محدودRآر ( افزار نرماین گونه تهیه و با کمک صید سال  بیست اطالعات ،پژوهشاین  در

 کارلو سازي مونت  و با کمک شبیه مازاد وضعیت بیزي حدود اصمینان) مدل تولید درصد 95( میانگینصورت پذیرفت. 
)، مرگ و میر BMSY( حداکثر محصول پایداردر )، بیوماس MSY( )، حداکثر محصول پایدارr( براي نرخ رشد آنی

  ) هزار تن، 68/5-5/12( 42/8 ) ساالنه،76/0-12/1( 92/0ترتیب  ) بهFMSYحداکثر محصول پایدار (در صیادي 
دهد که میزان برداشت  نشان می پژوهش ایندست آمد.  ه) ساالنه ب38/0-56/0( 46/0) هزار تن، 8/25-8/12( 2/18

 دحداکثر میزان خود رسیده و جهت کاهش میزان صید و تالش صیادي بای به بیش از این گونهساالنه از ذخیره 
رسد کاهش مجوز صید این گونه و کاهش تالش صیادي، وضعیت ذخیره ماهی  نظر می هب تدابیري اندیشیده شود.

صیاد را تامین برداران و جامعه  بهرهتري از  بیشمنافع  مدت قرار داده و تري در طوالنی اسبی را در شرایط مناسب یال
  نماید.

  
   مدل تولید مازاد بیزيماهی یال اسبی سر بزرگ، ، کارلو سازي مونت شبیه کلیدي: هاي واژه

  
  
  

                                                
  seyedahmad91@gmail.com مسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
 91حدود  2016میزان صید جهانی در سال 

 هاي دریایی درصد آن در آب 87میلیون تن بوده که 
هاي داخلی  درصد در آب 13میلیون تن) و  3/79(
). 2018فائو، ( میلیون تن) قرار داشته است 6/11(

از طریق  میزان کل تولید آبزیان شیالتی در کشور ایران
باشد که  تن می 449728برداري از ذخایر،  صید و بهره

 411897هاي جنوب  از این مقدار سهم صید در آب
سالنامه آماري (باشد  درصد) می 90 بیش ازتن (

هاي  هاي اخیر نشانه در سال ).2017 شیالت ایران،
ه و غیرمنطقی از ذخایر عمده روی بارزي از برداشت بی

اي جدي به ه آبزیان، شامل خسارتان و سایر ماهی
هاي اقتصادي موازي با  هاي آبی و زیان بوم زیست
بر اساس  خورد. ی به چشم میهاي شیالت فعالیت

نسبت ذخایر با سطح پایدار  شده، مطالعات انجام
در سال  2ذخایر با سطح ناپایدار زیستی به 1زیستی
به  2016رصد بوده و در سال د 90حدود  1974

سطح ترتیب  بدینو  درصد رسیده است 67حدود 
نیازمند  ناپایدار زیستی آبزیان در حال افزایش بوده و

  ).2018(فائو،  اقدامات مدیریتی فوري هستند
یک ویژه از جمله عمان با شرایط اکولوژ دریاي

در طول سواحل جنوبی ایران برکات  تنوع زیستی باال
ایران نشینان و البته کل جمعیت  عظیمی را براي ساحل

 .)2006مطلق و همکاران،  تقوي( فراهم کرده است
اي بین  جلگه ساحلی ایران در دریاي عمان در محدوده

 03/25درجه شرقی در طول جغرافیایی  25/61تا  57
درجه شمالی در عرض جغرافیایی قرار دارد  13/26تا 

که از حدود منطقه سیریک در استان هرمزگان تا گواتر 
در استان سیستان و بلوچستان امتداد دارد که طول 

(دریانبرد  کیلومتر است 637خط ساحلی آن در حدود 
). حداکثر عمق دریا در محدوده 1383و همکاران، 

                                                
1- Biologically Sustainable Levels (BSLs) 
2- Biologically Unsustainable Levels (BULs) 

 2000به بیش از هاي ساحلی ایران در این ناحیه  آب
در ایران با ). 1388(کیمرام و همکاران،  رسد متر می

ها  هزار نفر صیاد که شغل اصلی آن 120بیش از 
صیادي است و ماهیگیري نقش مهمی را در ایجاد 

هاي ایجاد  چنین زمینه اشتغال در مناطق ساحلی و هم
اي را براي عملیات پس از  هاي اقتصادي گسترده فعالیت

  . )2006مطلق و همکاران،  تقوي( کرده است صید فراهم
، 3اسبی سر بزرگ از راسته پرسی فورم ماهی یال

دم مودار سر  نام انگلیسیبا ، 4ترچیوریده خانواده
و دریایی  هاي  محیطکه در  6روبان ماهی یا 5بزرگ

درموس و بنتو پالژیک  آمفیصورت  هب و شور لب
متر دیده  350تا  100اعماق  ) و معموال2004ًرید، (

درجه  49هاي  ) و عرض1999موس و نلسون، ( شده
 گرمسیر (گونه گرمسیر و نیمه درجه جنوبی 54شمالی و 

 23تا  10و حرارت  داشته و حتی معتدله) پراکنش
 کاچنر و همکاران،دهد ( گراد را ترجیح می جه سانتیدر

 اي این گونه داراي مهاجرت روزانه تغذیه ).2016
 که صورتی هعکس یکدیگر در بالغین و نابالغین بوده، ب

ها  ماهیان بالغ روزها در سطح تغذیه کرده و در شب
در مناطق ساحلی و  عموماًدیده شده و  در بستر

گردند  و حتی وارد مصب نیز می بودهبسترهاي گلی 
داراي  اسبی سر بزرگ ماهی یال ).1995ناکامورا، (

بوده و صید آن در سالیان  ارزش تجاري و صادراتی
تن در سال  7000اخیر افزایش زیادي داشته و از 

رسیده  1395تن در سال  47000به بیش از  1377
این گونه  ).2017سالنامه آماري شیالت ایران، ( است

صید جهانی دریایی  در جهان دوازدهمین گونه عمده
صید شده  2015تن در سال  1265000بوده و بیش از 

  ).2017ئو، (فا است

                                                
3- Perciformes 
4- Trichiuridae 
5- Largehead hairtail 
6- Ribbonfsh 
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در وي این گونه ر گرفته بر از جمله مطالعات انجام
) 1384توان به، کمالی ( میکشور هاي جنوبی  آب

بررسی خصوصیات زیستی و برآورد میزان توده زنده 
مطلق  تقوي ،استان هرمزگاناسبی را در  ماهی یال

 شناسی پویایی )1396( مطلق و همکاران و تقوي )1389(
در سواحل  اسبی شناسی ماهی یال جمعیت و زیست

برخی  .اشاره نمودفارس و دریاي عمان  ایرانی خلیج
سري زمانی  ورد بهینه صید براساسبرآاز مطالعات 

 مارتل و فروز وسیله هبهاي مختلف آبزیان  گونهصید 
و همکاران زئو ، )2016و همکاران ( فروز، )2013(
حاضر با توجه به  پژوهش. انجام گرفته است )2017(

اسبی در  ماهی یالو ارزش تجاري اهمیت اقتصادي 

هاي جنوب کشور و کمبود اطالعات درباره این  آب
ماهی و نقش آن در زندگی صیادان مناطق جنوب 

ترین هدف عنوان مهم به تعیین میزان بهینه صید کشور،
  باشد. می پژوهشاین 

  
  ها مواد و روش

هاي  آب (لندینگ) صید تخلیه به ساحل هاي داده
براي  استان سیستان و بلوچستان)( شمالی دریاي عمان

(براساس تن) از سازمان شیالت  سال گذشتهبیست 
شده است  آوري ) جمع1396الی  1376سال (ایران 

   .)1(شکل 

  

 
  . استان سیستان و بلوچستان)( هاي شمالی دریاي عمان آباسبی سر بزرگ در  آوري اطالعات ماهی یال موقعیت مناطق جمع -1شکل 

  
در این  ):BSM(1مدل تولیدمازاد وضعیت بیزي 

له با أ(روش حل مس رویکرد براساس وضعیت بیزي
با وارد نمودن مقادیر اولیه  کمک اطالعات اولیه)

و اطالعات اولیه محقق) ( هاي وروديیا پارامتر پارامتر
له با أحل مسروش ( 2کارلو مونت روشسازي  شبیه

بار  30000با  گیري تصادفی تکرارشونده) نمونهکمک 
صورت احتماالت  توزیع حسب برسازي  تکرار مدل

و  (خروجی) محاسباتیو مقادیر پارامترهاي  پذیرفته
                                                
1- Bayesian state-space surplus production 
model (BSM) 
2- Monte Carlo 

 هاي مختلف ها را با درصد حدود اطمینان آن
د. براي محاسبه پارامترها و بررسی نمای میگیري  اندازه

 ،هاي مختلف هاي حداقلی گونه دادهوضعیت ذخیره 
گونه با ( داده صیدسال  5حداقل متفاوت بوده و 

یعنی نرخ رشد ذاتی باالي و متوسط باال  3انعطاف
گونه با انعطاف کم سال داده صید ( 10) یا حداقل 5/0

) نیاز 5/0از تر  کم یعنی نرخ رشد ذاتی کم و خیلی
    ).2016 ،فروز و همکاران( باشد می

                                                
3- Resilience 
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یک روش ساده  1شیفر -مدل تولید مازاد گراهام
است که کاربرد وسیعی جهت براورد بیوماس داشته و 

صورت زیر  هآن ب رابطه در این رویکرد استفاده شده و
   است.

  
By+1 = By + rBy (1- By/k) es1 - Cy es2

 
  

   ،y و سال سري زمانیبیوماس در  Byکه در آن، 
r 2اي) نرخ رشد آنی (لحظه ،K که  3ظرفیت حمل

و در  نخورده برابر با بیوماس اولیه یا بیوماس دست
داکثر برابر صید ح 2تا  1 سازي بین ابتداي مدل

برابر صید  12تا  4عنوان حداقل ظرفیت حمل و  هب
عنوان ورودي  هبعنوان حداکثر ظرفیت حمل  هحداکثر ب

 باشد می y صید در سري زمانی و سال Cy، بوده مدل
  در این روش مقادیر ). 2016 ،همکارانو فروز (

نرخ رشد آنی و ظرفیت حمل با کمک فرمول 
 شود محاسبه می S(5و اشباعیت ذخیره d(4 )( سازي تهی
صیادي ). میزان مرگ و میر d=1-S=1-By/Ky( شود می

و  r/2 Fmsy=با کمک فرمول  6حداکثر محصول پایدار
و  MSY=rk/4حداکثر محصول پایدار از فرمول 

 محاسبه Bmsy=K/2 7بیوماس حداکثر محصول پایدار
  . )2017 ،و همکارانزئو ( شود می

براساس فاکتور  اي) محاسبه نرخ رشد آنی (لحظه
 /r high - r low( irf=3( و فرمول 8)irf( محدوده معکوس

  ازاي  براي محاسبه شاخص صید بهبوده و 
 رابطهسازي از  در شبیه CPUE(9(صیادي  تالش

                                                
1  - Surplus production model (SGSPM) Graham- 
Schaefer 
2- Intrinsic growth rate (IGR) 
3- Carrying capacity (CC) 
4  - Depletion 
5  - Saturation 
6- Fishing mortality of maximum sustainable 
yield (Fmsy) 
7   - Biomass of maximum sustainable yield (Bmsy) 
8  - Inverse range factor (irf) 
9  - Catch per unit effort (CPUE) 

CPUEt=q*Bt  فروز و همکاران( شدکمک گرفته، 
2016.( s1e  وs2e 10کننده انحراف هاي تصحیح خطا   

  مربوط به  es1سازي بوده و  در معادله و شبیه
 12مربوط به خطاي مشاهده es2و  11فرآیندخطاي 

مطلوب از مدل هنگامی حاصل  يالگوباشد.  می
   2/0یند با مقدار آانحراف معیار خطا فر شود که می

  فروز ( تنظیم شده باشد 1/0و خطا مشاهده با مقادیر 
تجزیه و تحلیل آماري با استفاده  ).2016 ،و همکاران

 SPSS (21)و  R studio(1.1.446)هاي افزار از نرم
  دست آمد.  هب 05/0داري  و سطح معنی

  
  نتایج

مورد مطالعه این دوره  براي )Yi( میانگین صید
 5523-1380فاصله اطمینان  درصد 95با تن  3452

داري طی دو  صورت معنی همیانگین صید ب بوده و تن
 است) =05/0P< ،79/0R( دهه گذشته افزایش یافته

  ).2 (شکل
روند افزایشی و درصد صید این گونه نسبت به 

تر  کل صید استان و نسبت به صیدکفزیان استان از کم
 1376تر از دو درصد در سال  کماز یک درصد و 

ترتیب به حدود چهار درصد از صید کل استان و نیز  به
به بیش از هیجده درصد از صید کفزیان استان در سال 

  ).3(شکل  رسیده است 1396

                                                
10  - Bias 
11- Process error 
12  - Observation error 
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 . استان سیستان و بلوچستان)( هاي شمالی دریاي عمان آباسبی سر بزرگ در  ) ماهی یالyrساالنه ( )Ct( روند تغییرات صید -2شکل 

  

 
  

استان سیستان ( هاي شمالی دریاي عمان آباسبی سر بزرگ (کل) به صید کل استان و صید کفزیان در  ماهی یال درصد صید -3 شکل
  . و بلوچستان)
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اي  و اطالعات اولیهبا توجه به مقادیر صید ساالنه 
 8/0-2/1اي اولیه  (رشد لحظه اسبی ماهی یالاز 

سازي  مدلشروع مقدار اولیه براي افزار  نرم، ساالنه)
در کارلو  سازي مونت براساس رویکرد بیزي و شبیه

بیوماس نسبی اولیه  پژوهشدر این گیرد و  نظر می
  صورت  هی اولیه بظرفیت حمل محیط و 9/0-5/0

مقادیر هزار تن در نظر گرفته شد.  206-8/22
سازي  بار شبیه 30000خروجی مدل بعد از 

  دست آمد.  هصورت زیر ب هکارلو ب مونت
 مدل تولید) حدود اصمینان درصد 95( میانگین

، ظرفیت )r( نرخ رشد آنیبراي  مازاد وضعیت بیزي
، بیوماس )MSY( دارحداکثر محصول پای، )K( حمل

، بیوماس فعلی یا )BMSY( حداکثر محصول پایداردر 
حداکثر محصول  در صیاديمرگ و میر  ،)Bموجود (

 و مرگ و میر صیادي موجود یا فعلی )FMSY(پایدار 
)F ( دست آمد هبدر جدول.   

ازاي  چنین نسبت میزان بیوماس موجود به هم
) و نسبت B/BMSYبیوماس حداکثر محصول پایدار (

میزان مرگ و میر صیادي موجود به مرگ و میر 
و  14/1ترتیب  ) بهF/FMSY( حداکثر محصول پایدار

حاصل شده و نسبت بیوماس روند کاهشی و  79/1
 داد ي روند افزایشی را نشاننسبت مرگ و میر صیاد

دهنده  که نشان 1). با توجه به طرح کوب4(شکل 
 F/FMSYو  B/BMSYهاي  گرافیکی مقادیر و روند نسبت

توان گفت: افزایش میزان مرگ و میر صیادي  است، می
شروع شده و  1390و کاهش بیوماس موجود از سال 

 3چنان ادامه دارد. میزان بیوماس موجود در شکل  هم
ونه بوده و دهنده روند کاهشی بیوماس این گ نشان

 30از مقادیر میانگین بیش از  بیوماس ماهی یال اسبی
هزار تن در  22تر از  به کم 1390هزار تن در سال 

 رسیده است.  1396سال 

 
هاي شمالی دریاي  آباسبی سر بزرگ در  ماهی یال مازاد وضعیت مدل تولیدپارامترهاي حدود اصمینان)  درصد 95( میانگین -1جدول 

  1 .استان سیستان و بلوچستان)( عمان
  حدود اصمینان درصد 95  میانگین  پارامتر

  r(  92/0  12/1-76/0( نرخ رشد آنی

  K(  3/36  5/51-6/25( ظرفیت حمل

  MSY(  42/8  5/12-68/5( حداکثر محصول پایدار

  BMSY(  2/18  8/25-8/12( حداکثر محصول پایداردر بیوماس 

  B(  65/20  22/29-68/13بیوماس فعلی یا موجود (

  FMSY(  46/0  56/0-38/0حداکثر محصول پایدار (در مرگ و میر صیادي 

  F(  83/0  26/1-58/0( مرگ و میر صیادي موجود یا فعلی

  

                                                
1  - Kobe plot 
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اسبی سر بزرگ در  ماهی یال، نرخ رشد ذاتی و ظرفیت حمل روند تغییرات بیوماس موجود، بیوماس حداکثر محصول پایدار -4شکل 
 مازاد وضعیت بیزي. مدل تولیدکارلو  مونت سازي بار شبیه 30000براساس استان سیستان و بلوچستان) ( هاي شمالی دریاي عمان آب

  
  گیري بحث و نتیجه

گ از جمله ماهیان متمایل ربز اسبی سر ماهی یال
شدت میزان صید  هسال اخیر ببه کف است که در چند 

ش صادراتی علت ارز هب هاي جنوب کشور آبن در آ
طی دو دهه اخیر میزان صید آن افزایش یافته است. 

هاي جنوب کشور،  اسبی سر بزرگ در آب ماهی یال
رسیده است که  1396 تن در سال 47000به بیش از 

سالنامه ( روند افزایش شدید این گونه است بیانگر
در این میان استان ). 2017الت ایران، آماري شی

اسبی سر  ترین درصد صید ماهی یال هرمزگان بیش
 ، سپس استان سیستان و بلوچستان)درصد 56( بزرگ

و استان  درصد) 7(، استان بوشهر )درصد 36(
را در صید این  درصد) 1( ترین سهم خوزستان کم

ماهی دارند. با در نظر گرفتن روند شدید افزایشی 
ي احتمالی جمعیت به این افزایش، ها و واکنشصید 

نیاز به اطالعات به روز شده در خصوص ذخایر این 
 گردد.  گونه بیش از پیش احساس می

یکی از پارامترهاي مهم  اي) نرخ رشد آنی (لحظه
و عامل بوده  و مدیریت شیالتی سازي در امر مدل

قابلیت تحمل فشار کننده در رشد جمعیت،  تعیین
هاي تخلیه  جمعیتو تجدید نسل صیادي و بازیابی 

قبل از هر  دبای .)2016 ،و همکارانزئو ( شده است
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حدود این پارامتر مشخص شود و با توجه موضوعی 
اسبی سر بزرگ جزء  دست آمده، ماهی یال هبه مقادیر ب

فروز و پایولی، ( باشد می هاي با انعطاف باال گونه
ها براساس نرخ رشد آنی  بندي گونه طبقه ).2015

 6/0-5/1 ذاتی نرخ رشدمقادیر صورت زیر است.  هب
 2/0-1 مقدار انعطاف باال،گونه با دهنده  نشان
 05/0-5/0مقدار انعطاف متوسط، گونه با دهنده  نشان

 015/0-1/0تر از  گونه با انعطاف کم و مقادیر کم
(فروز و  باشد دهنده گونه با انعطاف کم می نشان

 rبین پارامتر  ).2013مارتل و فروز،  ؛2016همکاران، 
داري  و سایر پارامترهاي تاریخچه حیات رابطه معنی

این وجود داشته و  )M( ویژه مرگ و میر طبیعی هب
و در ماهیان  r=1.73 Mرابطه در ماهیان استخوانی 

و زئو ( گزارش شده است r=0.76 Mغضروفی 
پایولی  و فروزدر مطالعات  ).2016 ،همکاران

مرگ و  برابر 2معادل  ریباًقت rمیزان پارامتر )، 2015(
برابر  FMSY ،(2میر صیادي حداکثر محصول پایدار (

ضریب رشد منحنی برابر  M ،(3( مرگ و میر طبیعی
 ) وtgen( 1نسل تجدیدتقسیم بر  3)، Kوان برتاالنفی (

 شده است) حاصل tmax( 2حداکثر طول عمرتقسیم بر  9
r ≈ 2FMSY ≈ 2 M ≈ 3 K ≈ 3/tgen ≈ 9/tmax)( . 

اسبی در شمال دریاي  ماهی یال صیدوضعیت 
شاخص بیوماس موجود به میزان براساس عمان 

و روند  )B/BMSYبیوماس حداکثر محصول پایدار (
و این  اردبرداري کامل قرار د در حالت بهرهنزولی آن، 

میزان مرگ و میر نسبت روند امر با در نظر گرفتن 
 صیادي موجود به مرگ و میر حداکثر محصول پایدار

)F/FMSY است) که افزایشی بوده و بیش از یک ،
)F/FMSY دهنده وجود داشتن صید  بیش از یک نشان

 و) )2012اریوزوباالگا و همکاران، ( رویه است بی
تر بودن صید فعلی از میزان صید حداکثر چنین باال هم

                                                
1  - Generation time (tgen) 
2- Maximum age (tmax) 

وضعیت  .رسد میمنطقی  نظر هب، محصول پایدار
شود و  ارزیابی می B/BMSYبراساس  معموالًصیادي 

 B/BMSYمقدار  :گردد به سه بخش کلی تقسیم می

وضعیت صید به معنی  5/1تر و مساوي عدد  بزرگ
به معنی وضعیت  5/0تا  5/1، بین 3تر از بهینه کم

به معنی وضعیت  2/0تا 5/0بین و  4برداري کامل بهره
به معنی  2/0تر از  و مقادیر کم 5صید بیش از بهینه

(اندرسون و  است 6کاهش شدید در ذخیرهوضعیت 
  .)2011برانچ و همکاران،  ؛2012همکاران، 
 7مرجع زیستی هاي مهم نقاط از شاخصیکی 

بیوماس حداکثر محصول پایدار به میزان نسبت 
 شاخص این بوده و )BMSY/Kظرفیت حمل محیطی (

سواحل شمالی دریاي سر بزرگ  اسبی در گونه یال
میزان دهنده  ه، نشاندست آمد هب درصد 56عمان 

پالومرس و فروز، ( باشد ذخیره می 8متوسط تهی شدن
هاي  در گونه این نسبت میزان بهینه کلی طور هب ).2017

درصد  60-30بین  مختلف، متفاوت بوده و معموالً
هاي با نرخ رشد ذاتی باال  گونه معموالًد و شبا می

تر داراي  ها با نرخ رشد کم تري و گونه داراي مقدار کم
و حداقل این  باشند میاز این شاخص باالتري مقدار 
تر از این  نظر گرفته شده و کم در درصد 20- 30مقدار 

 باشد می کاهش شدید در ذخیرهدهنده  مقدار نشان
برداري  بدون شک میزان بهره ).1999گابریل و ماك، (

ییر یوماس جمعیت، نرخ رشد جمعیت را تغو میزان ب
روي نسبت میزان بیوماس حداکثر محصول  داده و بر

ثر بوده و آن را تغییر ؤپایدار به ظرفیت حمل محیطی م
  .)2016زئو و همکاران، ( دهد می

دهد که میزان برداشت  نشان می پژوهشاین 
) به بیش از 1396هزار تن در سال  17 حدود( ساالنه

                                                
3- Under exploited 
4- Fully exploited 
5  - Overexploited 
6- Collapsed 
7- Biological Reference Points (BRP) 
8- Medium depletion 
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در از ذخیره این گونه حداکثر محصول پایدار مقدار 
رسیده و جهت کاهش استان سیستان و بلوچستان 

تدابیري اندیشیده  دمیزان صید و تالش صیادي بای
 شود.

صید این گونه و  رسد کاهش مجوز نظر می هب
اسبی را  کاهش تالش صیادي، وضعیت ذخیره ماهی یال

مدت قرار داده و  تري در طوالنی شرایط مناسب در
  تر تامین نماید.  برداران و جامعه صیاد را بیش منافع بهره
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