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در (Trichiurus lepturus)  بررسی ترکیب صید ضمنی تورهاي ترال یال اسبی سربزرگ
  استان هرمزگان ،خلیج فارس شمال

  
  2سیدیوسف پیغمبري و 2، سیدعباس حسینی1هادي رییسی*

  ،برداري آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانارشد صید و بهره سیانشجوي کارشناد1
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،استادیار گروه شیالت2

  21/1/91: ؛ تاریخ پذیرش23/11/90: دریافت ختاری
  

  1چکیده
این  ،اسبییال ماهی رالاز تورهاي تدست آمده  بهید ضمنی با توجه به اطالعات اندك در مورد ص
اسبی هاي ماهی یالدر صیدگاه دست آمده بهاي صید ضمنی  مطالعه با هدف تعیین میزان و ترکیب گونه

 45هاي استان هرمزگان  در صیدگاه .استان هرمزگان صورت پذیرفت درپاییز فصل  طی 1389سال  در
گونه ماهی استخوانی متعلق به  37امل خانواده شناسایی شد، که به تفکیک ش 31گونه آبزي متعلق به 

از . خانواده بودند 2از  مهره گونه بی 2خانواده و  5گونه ماهی غضروفی متعلق به  9خانواده،  24
 91/9ماهیان غضروفی ) تن 6/587(درصد  90صید ضمنی برآورد شده، ماهیان استخوانی  تن 9/652

. را به خود اختصاص دادند از کل صید) تن 65/0(درصد  1/0تنان با کمتر از  و نرم) تن 7/64(درصد 
هاي آبزي  درصد، گونه 81/17هاي تجاري  درصد، گونه 75/67چنین فراوانی نسبی گونه هدف  هم

از این  دست آمده بهنتایج . درصد بود 84/3هاي درشت دورریز  درصد و گونه 58/10کوچک دورریز 
هاي  ید ضمنی توسط ترال یال اسبی در صیدگاهدهنده فشار باالي حاصل از تولید ص نشان پژوهش

  .باشد اسبی در استان هرمزگان می ماهی یال
 

  ترال، خلیج فارس، صید ضمنی، هرمزگان، یال اسبی: هاي کلیدي واژه

                                                             
  hadiraeici@yahoo.com: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
هاي گوناگون صیادي به ادوات صیادي مورد استفاده مقادیر صید ضمنی تولید شده در روش

گیرد حجم زیادي از صید ضمنی که بوسیله تور ترال صورت میصید  هايوابسته است و در روش
 27بیش از  ).2007رس، ؛ ای2005؛ کلهر، 2002و همکاران، ؛ روچت 1995کنلی، ( شود تولید می

آلورسون و (د شو صورت ساالنه در جهان دورریز می همیلیون تن صید ضمنی حاصل از تورهاي ترال ب
) صید ضمنی(هدف  هاي غیردورریز که منجر به صید گونه این حجم زیاد صید. )1994همکاران، 

  .هاي زیادي در سطح جهان شده استشود، باعث بوجود آمدن نگرانیمی
هایی که فاقد ارزش و گونه) صید اتفاقی( باشندهاي غیر هدف که داراي ارزش تجاري میگونه

 ییتنوع گوناگونی باالسیري که در نواحی گرم ترین چالش در صیادي مهم) دورریز(باشند تجاري می
  ).2007والمزلی و همکاران،  ؛2003 پیغمبري،( باشندمی دارند،

 هایی را کاهش صید ضمنی محدودیت رمنظو عنوان استراتژهاي مدیریتی به سازمان شیالت ایران به
چنین  هم. هاي زمانی و مکانی اعمال کرده است روي تعداد ترالرها، ادوات صیادي و محدودیت

  .ه در حال حاضر ممنوع شده استگرفت کمورد استفاده قرار می در گذشتهترالرهاي کفروب 
هاي  تواند به چهار گروه گونه هاي خلیج فارس و دریاي عمان میماهیان صید شده در آب

 بندي شوند طبقه آبیهاي میان هاي کفزي و گونهزي، گونههاي بزرگ سطحزي، گونهکوچک سطح
که در  هستند ترین منابع پروتئین دریایی اسبی یکی از مهم یال انماهی. )2011، مطلق شجاع و تقوي(

گرمسیري جهان پراکنش دارند و خلیج فارس و دریاي عمان هم از این  هاي گرمسیري و نیمه تمام آب
و، فائ( رسدتن میمیلیون  34/1سطح جهان به  مقدار صید این ماهیان در .باشند قاعده کلی مستثنی نمی

هاي خلیج فارس مورد استفاده قرار در آب 1385هاي صید ماهیان یال اسبی از سال ترال .)2009
ها  از این ترال دست آمده بهاگرچه اطالعات اندکی در مورد میزان و ترکیب صید ضمنی . گیرد می

خصوص صید آبی مهاي میاناي در جهت تعیین میزان صید دورریز در ترالتاکنون مطالعه. وجود دارد
کمبود اطالعات در مورد صید ضمنی  .هاي استان هرمزگان صورت نگرفته استاسبی در آبماهی یال

موجب ایجاد خطا در برآورد میزان مناسب تالش صیادي خواهد شد و میزان برآوردهاي نامناسب از 
ن ترکیب صید هدف از این مطالعه تعیی ).2007والمزلی و همکاران، ( ذخایر را افزایش خواهد داد

اسبی و بدست آوردن نسبت صیدضمنی به صید کل به هاي مخصوص صید ماهی یالضمنی در ترال
  .باشدتفکیک گونه می
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  ها مواد و روش
 1389ماه در سال  4به مدت ) ماهمهرماه تا دي(اسبی در فصل صید ماهی یال برداريعملیات نمونه

ی یال اسبی در حد فاصل منطقه هنگام با موقعیت هاي ماههاي استان هرمزگان در صیدگاهدر آب
 صورت پذیرفت 55ْ 45′و  26ْ 18′و تنب بزرگ با موقعیت جرافیایی  55ْ 19′و  N ′30 26ْجرافیایی 

  .)1شکل (

  
  

  ).دهدبرداري را نشان میدوایر مناطق نمونه(هاي استان هرمزگان  موقعیت منطقه مورد مطالعه در آب -1شکل 
  

تور ترال در  .بودند متر 5/43اسب بخار و طول  1000س کیش با قدرت موتور هاي کال کشتی
ساعت  4تا  5/1مدت زمان تورکشی در این مطالعه بین . متر با بستر فاصله دارد 5/2مدت تورکشی 

 .متر بود 51-74و عمق تورکشی ) 83/2±07/0(و میانگین سرعت تورکشی ) 15/3±12/0میانگین (
متر در کیسه  میلی 75متر و اندازه چشمه کشیده  36ترال با طناب فوقانی به طول به یک تور  هاکشتی

  .تور مجهز بودند
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اسبی، میزان صید، هاي تجاري کالس کیش مخصوص صید ماهیان یالپس از استقرار روي کشتی
پس از هر مرحله تورکشی و تخلیه صید روي . گردیدعمق تورکشی و مدت زمان تورکشی ثبت می

هاي صید ضمنی از گونه هدف جدا شده پس از شناسایی جنس و گونه با استفاده از کلید ،کشتیعرشه 
هایی که بدین شناسایی معتبر توده صید تفکیک شده، توزین و شمارش شده و اطالعات آن در فرم

نیز  )اسبیماهی یال(گونه هدف . )1997کارپنتر و همکاران، ( شدمنظور در نظر گرفته شده بود ثبت می
  .شدتوزین و شمارش میگرم  10با دقت هایی ریخته شده و درون سینی

ها جداشده درون سبدهایی ریخته شده و  درصد از گونه 20منظور تعیین ترکیب صید حداقل  به
  ).2007والمزلی و همکاران، (شد شد سپس به کل صید تعمیم داده میشمارش می توزین و

واحد تالش میزان صید ضمنی را در هر بار توراندازي بر زمان صید به ازاي  CPUEبراي محاسبه 
  .هر بار توراندازي مشخص گردید صید ضمنی در CPUEتوراندازي تقسیم کرده میزان 

wC
CPUE

t
  

  :در این معادله
CPUE :صید ضمنی باز ازاي واحد تالش  

 :CWمیزان صید ضمنی بر حسب وزن  

t : تورکشیزمان  
  

  :درصد وقوع هر گونه در کل ترال کشی نیز با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید
  

  هایی که گونه مورد نظر مشاهده نشد تعداد ایستگاه
  درصد وقوع= 

  ها تعداد کل ایستگاه
  

هاي اسبی در آبهاي ماهی یالبراي محاسبه بیومس کل صید ضمنی تولید شده در صیدگاه
از این مطالعه با کل تالش صیادي انجام  دست آمده بههاي صیادي رمزگان و بوشهر دادههاي ه استان

از مرکز  1389هاي تالش صیادي سال داده. هاي استان در فصل صید تکمیل شده بودشده در صیدگاه
میزان بیومس صید ضمنی در هر استان با استفاده از رابطه زیر بدست . بدست آمده بود شیالت کشور

  ):2007و همکاران،  والمزلی(د آم
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r  =ضریب صید ضمنی به گونه هدف  
b =میانگین صید ضمنی به ازاي واحد تالش صیادي  
s =میانگین صید گونه هدف به ازاي واحد تالش صیادي  

S =میزان کل تخلیه گونه هدف در ساحل در کل فصل صید  
B =بیومس صید ضمنی  
  

  نتایج
دست آمد و با توجه به میزان صید ماهی  هب 475/0ضریب صید ضمنی به هدف در استان هرمزگان 

ستان هرمزگان میزان بیومس صید ضمنی در ا) تن 1959(یال اسبی در فصل صید در استان هرمزگان 
اسبی در هاي یالاسبی مشاهده شده در بین گونهتنها گونه یال در این مطالعه. تن برآورد گردید 9/652

 45 ،بار تورکشی 40از  .شناسایی شد) Trichiurus lepturus( اسبی سر بزرگخلیج فارس گونه یال
 24ماهی استخوانی متعلق به  گونه 37خانواده شناسایی شد که به تفکیک  شامل  31گونه متعلق به 

  .)1شکل ( خانواده بودند 2مهره از گونه بی 2خانواده و  5گونه ماهی غضروفی متعلق به  9خانواده، 
با  T. lepturusدهد که صید هدف  از بررسی ترکیب صید در این مطالعه نشان می دست آمده بهنتایج 
) kg h-1(و صید ضمنی با میانگین  3/453) kg h-1( )صید به ازاي واحد تالش( CPUEمیانگین 

میزان  در .درصد از وزن کل صید را به خود اختصاص دادند 25/32درصد و  75/67به ترتیب  73/215
ترتیب  به 75/1145و گونه هدف با  n h-1 (27/1133( با T. lepturusنیز  )برحسب تعداد(صید 

  .از تعداد کل صید را تشکیل دادند 20/50و  80/49
) kg h-1(، ماهیان دورریز ریز با 2/119) kg h-1(با ) هاي داراي ارزش تجاري گونه( اتفاقیصید 

 91/11درصد و  83/32درصد،  25/55ترتیب با  به kg h-1 (7/25(و ماهیان دورریز درشت با  83/70
  .اسبی را تشکیل دادندصید ضمنی حاصل از تورهاي ترال یال ، کلدرصد

هر گونه طی مدت عملیات ) ر گونه در کل تورهاي مطالعه شدهدرصد حضور ه(درصد وقوع 
و میزان صید ) kg h-1(به ازاي واحد تالش ) برحسب کیلوگرم(رداري، میزان صید ضمنی بنمونه
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درصد  11/31. نشان داده شده است 1در جدول ) n h-1(به ازاي واحد تالش ) برحسب تعداد(ضمنی 
ترتیب  ماهیان استخوانی، غضروفی و نرمتن به. افتادها اتفاق می ترالدرصد از  10ها در کمتر از از گونه

درصد عددي از کل صید ضمنی را به خود  04/0و  37/1، 58/98درصد وزنی و  05/0و  91/9، 02/90
  ).1جدول (دهند  اختصاص می

  
  هاي صید ضمنی درصد وقوع و میانگین وزنی و عددي گونه -1 جدول

  میانگین عددي
± (nh-1)  

 خطاي معیار

 میانگین وزنی

(kg h-1)  ±  
 خطاي معیار

درصد وقوع 
)40n=( 

 نام علمی خانواده

 ماهیان استخوانی     
2±7/7  60/2±9/9  80 Ariidae  )گربه ماهی بزرگ( Arius thalassinus 

60/2±11  42/1±3/4  80 Carangidae  )گیش خال سفید ( Carangoides malabaricus 

67/1±6  38/0±2  3/73  Chirocentridae  )خارو ( Chirocentrus nudus 
05/1±5  34/1±3/7  90 Drepanidae  )عروس ماهی منقوط( Drepane punctata 

61/0±3/3  14/1±2/8  100 Gymnuridae  )اي سپر ماهی پروانه( Gymnur poecilura 

72/40±203  46/4±1/22  6/96  Clupeidae )شمسک بزرگ( Illisha megaloptera 

49/4±22  81/0±4  3/93  Nemipteridae  )گوازیم( Nemipterus  japonicas 

15/1±4/11  71/0±9/6  3/93  Stromateidae  )حلوا سفید( Pampus argenteus 

75/0±4/7  62/0±7/5  90 Carangidae  )حلوا سیاه( Parastromateus niger 
32/3±7/3  66/0±3/1  3/63  Psettodidae  )کفشک تیزدندان( Psettodes erumei 

45/2±6/10  95/0±1/4  6/86  Synodontidae )کیجار(  Saurida tumbil 

13/0±3/1  24/0±1  3/83  Scombridae  )قباد( Scomberomorus guttatus 

49/6±7/13  67/0±2/1  3/33  Leiognathidae  )پنجزاري( Secutor insidiator 

07/0±3/0  29/0±2/1  60 Sphyraenidae  )کوتر(  Sphyraena  forsteri 

19/92±6/283  28/8±2/26  100 Trichiuridae  )یال اسبی( Trichiurus lepturus* 

07/0±1/0  12/0±2/0  30 Carangidae )گیش ماهی هندي(  Alectis indicus 

20±5/0  23/0±5/0  20 Muraenesocidae  )مارماهی تیزدندان( Muraenesox cinereus 

72/2±7  93/1±4/5  70 Sciaenidae  )شوریده( Otolithes ruber 

109±4/336  11/13±2/49  3/83  Sciaenidae  )شبه شوریده( Pennahia macrophthalmus 

10/44±8/182  44/8±2/33  6/86  Polynemidae  )راشگو شش خط( Polynnemus sixtarius 

65/0±2  59/0±7/2  90 Haemulidae  )سنگسر( Pomadasys kaakan 
1/0±4/0  70/±8/1  60 Scombridae )شیر( Scomberomorus commerson 
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  - 1جدول ادامه 
 میانگین عددي
  ± (nh-1)   
 خطاي معیار

 میانگین وزنی
± (kg h-1) 
 خطاي معیار

درصد وقوع 
)40n=( نام علمی خانواده 

04/0±04/0  22/0±2/0  3/3  Carangidae  )سارم( Scombroides commersonnianus 

03/0±06/0  19/0±2/0  10 Carangidae ( عطال ) Trachanotus mookalee 

16/0±2/0  36/0±6/0  20 Carangidae (گیش بال افشان) Carangoide crysophrys 
11/0±2/0  14/0±2/0  3/13  Sparidae (شانک) Acanthopagrus latus 

02/0±03/0  02/0±04/0  6/6  Tetraodontidae (بادکنک ماهی) Chelonodon  patoca 

02/0±03/0  22/0±2/0  6/6  Serranidae (هامور معمولی) Epinephelus coioides 

01/0±01/0  02/0±02/0  3/3  Lutjanidae (سرخو معمولی) Lutjanus johni 
01/0±02/0  002/0±004/0  6/6  Menidae (ماه ماهی) Mene maculate 

13/0±2/0  15/0±2/0  10 Rachycentridae (سوکال) Rachycentron canadun 

01/0±01/0  16/0±2/0  3/3  Holocentridae (سنجاب ماهی) Sargocentron rubrum 

06/0±1/0  13/0±2/0  20 Sparidae (کوپر) Argyrops spinifer 

01/0±01/0  11/0±1/0  3/3  Serranidae (هامور ماالباري) Epinephelus malabaricus 
01/0±01/0  01/0±01/0  3/3  Scombridae (زرده) Euthynnus affinis 

37/0±37/0  04/0±04/0  3/3  Clupeidae (شمسک کوچک) Llisha melastoma 

02/0±02/0  09/0±09/0  3/3  Polynemidae (راشگو معمولی) Eleutheronema tetradactylum 

07/0±07/0  11/0±1/0  3/3  Lutjanidae (سرخو خونی) Lutjanus erythropterus 

 ماهیان غضروفی    
09/0±1/0  08/0±1/0  3/3  Carcharhinidae (کوسه درنده) Carcharhinus limbatus 

25/0±5/0  36/0±7/0  16.6 Torpedinidae (سپرماهی الکتریکی) Torpedo sinuspersici 

13/0±6/0  07/0±3/0  53.3 Myliobatidae (رامک مخطط) Aetomylaeus maculates 

03/0±05/0  01/0±2/0  6/6  Dasyatidae (پودوخار) Himantura walga 
38/0±9/1  52/2±9/11  3/93  Carcharhinidae (کوسه چانه سفید) Carcharhinus dussumieri 

 بی مهره گان    
14/0±1/0  01/0±01/0  3/3  Loliginidae (اسکویید هندي) Loligo duvauceli 
04/0±08/0  05/0±1/0  20 Sepiidae (ماهی مرکب) Sepia pharaonis 

  بچه ماهیان فاقد اندازه تجاري *
  

با  )Pennahia macrophthalmus(ها را، گونه شبه شوریده  در ترال ضمنی لب صیدگونه غا
درصد از کل  67/48). 2جدول ( درصد عددي به خود اختصاص داد 36/29درصد وزنی و  83/22
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  ،P. macrophthalmusگونه غالب ماهیان استخوانی  3به مربوط  )برحسب وزن( ضمنی صید
P. sixtarius  وI. megaloptera   بود.  

  
  هاي صید ضمنی وزنی و عددي گونه درصد -2جدول  

 نام علمی نام فارسی درصد عددي درصد وزنی

83/22  36/29  Pennahia macrophthalmus شبه شوریده 

60/15  96/15  Polynnemus sixtarius راشگو شش خط 

16/12  76/24  Trichiurus lepturus یال اسبی 

25/10  72/17  Illisha megaloptera شمسک بزرگ 

53/5  97/0  Carcharhinus dussumieri کوسه چانه سفید 

63/4  68/0  Arius thalassinus گربه ماهی بزرگ 

84/3  29/0  Gymnur poecilura سپر ماهی پروانه اي 

42/3  53/0  Drepane punctata عروس ماهی منقوط 

22/3  Pampus argenteus حلوا سفید 1 

67/2  65/  Parastromateus niger حلوا سیاه 

53/2  64/0  Otolithes ruber شوریده 

03/2  82/1  Carangoides malabaricus گیش خال سفید 

93/1  93/0  Saurida tumbil کیجار 

86/1  93/1  Nemipterus  japonicas گوازیم 

27/1  18/0  Pomadasys kaakan سنگسر 

94/0  16/0  Chirocentrus nudus خارو 

86/0  03/0  Scomberomorus commerson یرش 

63/0  33/0  Psettodes erumei کفشک تیزدندان 

56/0  03/0  Sphyraena  forsteri کوتر 

56/0  20/1  Secutor insidiator پنجزاري 

51/0  12/0  Scomberomorus guttatus قباد 

35/0  05/0  Torpedo sinuspersici سپرماهی الکتریکی 

32/0  02/0  Carangoide crysophrys گیش بال افشان 

25/0  05/0  Muraenesox cinereus مارماهی تیزدندان 

13/0  05/0  Aetomylaeus maculatus رامک مخطط 
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  - 2جدول ادامه 
 نام علمی نام فارسی درصد عددي درصد وزنی

12/0  02/0  Alectis indicus گیش ماهی هندي 

12/0  002/0  Epinephelus coioides هامور معمولی 

11/0  0009/0  Argyrops spinifer کوپر 

11/0  001/0  Acanthopagrus latus شانک 

11/0  01/0  Rachycentron canadun سوکال 

10/0  0009/0  Scombroides commersonnianus سارم 

10/0  39/0  Trachanotus mookalee طالع 

06/0  001/0  Carcharhinus limbatus کوسه درنده 

05/0  001/0  Epinephelus malabaricus االباريهامور م 

05/0  01/0  Lutjanus erythropterus سرخو خونی 

05/0  007/0  Sepia pharaonis ماهی مرکب 

04/0  03/0  Eleutheronema tetradactylum راشگو معمولی 

02/0  002/0  Chelonodon  patoca بادکنک ماهی 

02/0  006/0  Llisha melastoma شمسک کوچک 

01/0  01/0  Lutjanus johni سرخو معمولی 

01/0  002/0  Loligo duvauceli اسکویید هندي 

01/0  0009/0  Himantura walga پودوخار 

01/0  001/0  Sargocentron rubrum سنجاب ماهی 

01/0  01/0  Euthynnus affinis زرده 

01/0  0009/0  Mene maculata ماه ماهی 

  
  بحث

ماهیان، ماهیان ریز  اسبی متشکل از بچهدر تورهاي ترال یال ترکیب صید ضمنیدر این مطالعه 
هاي یال اسبی اي در ترال ترکیب گونه. بود سایر آبزیان هاي مهم تجاري، ماهیان درشت ودورریز، گونه

؛ استوبوتزکی و 1992پندر و همکاران، ( باشد مانند دیگر مناطق گرمسیري داراي تنوع باالیی می
  .)2008کس و همکاران، ؛ تون2001همکاران، 
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اي آن اطالعات اندکی وجود اسبی و ترکیب گونههاي ترال یالاز توردست آمده  بهدر مورد صید 
دست  بهانجام شده روي صید ضمنی در خلیج فارس به مطالعه روي صید ضمنی  هاي همطالع. دارد

  ).2003غمبري و همکاران، پی؛ 1989محمد و همکاران، ( تاز تورهاي ترال میگو متمرکز شده اسآمده 
. دهدهاي کفزي تشکیل میاسبی را گونهغالب ماهیان استخوانی صید شده در تور ترال یال

اخیر  هاياما در سال. باشندهاي کفزي یکی از مهمترین گروه ماهیان تجاري در خلیج فارس می گونه
تن  110000صید این ماهیان از  این ماهیان اتفاق افتاده است و میزاندرصد کاهش در میزان صید  21

که از ). 2006ولی نسب و همکاران، ( کاهش پیدا کرده است 82تن در سال  87240به  81در سال 
هاي کفزي ماهیان گونه رویه و فشار صید ضمنی بر روي بچه توان به افزایش صید بی دالیل این امر می

 .)2006نسب و همکاران،  ولی( هاي اخیر اشاره کرد در سال

در مطالعات انجام شده روي . برابر صید ضمنی برآورد گردید 1/2 در این مطالعه نسبت وزنی یال اسبی
ایمین و همکاران، ( برابر میگو برآورد شده است 32/15تا  78/6ترال میگو، نسبت وزنی صید ضمنی 

  )یال اسبی(ه هدف گون به ازاي واحد تالش رسد این تفاوت به میزان باالي صیدنظر می اما به .)1999
)kg h-1( 3/453 و ترال یال اسبی نیز غیرانتخابی عمل کرده و  .هاي یال اسبی مربوط باشد در ترال

  .کندتولید می) kg h-1 (73/215((مقدار قابل توجهی صید ضمنی 
اما صید این . درصد از میزان کل صید را به خود اختصاص دادند 9/15هاي کوچک دورریز، گونه

علت  به ها این گونه .رسد نظر می ، میزان قابل توجهی بهn h-1 (21/417( و 38/70) kg h-1(با  هاگونه
 کنند هستند اما نقش مهمی در چرخه زیستی دریاها ایفا می ناچیز اندازه کوچک داراي ارزش اقتصادي

  ).2006نسب و همکاران،  ولی(
سنگسر، شوریده، حلوا سفید، : ي مانندهاي با ارزش اقتصاد در بین گونه هاي کوچک دورریز گونه

علت اندازه کوچک دورریز،  شود، ولی به حلوا سیاه، گوازیم، شبه شوریده، شانک و سرخو مشاهده می
درصد از کل صید دورریز را به خود  15 و kg h-1 (45/14(این ماهیان با میزان صید . شوند می

ها بعضی مانند حلوا  در بین این گونه. رم هستندگ 140تا  10دهند و داراي میانگین وزنی  اختصاص می
  ).IUCN, 2011( قرار دارند IUCNسفید و شوریده در لیست خطر 

هاي استان هرمزگان با  ترکیب صید در ترال میگو اسبی در آبترکیب صید ضمنی در ترال یال
 ،Sciaenidaeتند از ترتیب عبار هاي غالب از لحاظ وزنی به در ترال یال اسبی خانواده. متفاوت است

Polynemidae ،Clupeidae، Carcharhinidae و Ariidae . هاي غالب از در ترال میگو خانوادهاما
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 و Leiognathidae، Clupeidae، Trichiuridae، Mullidae: ترتیب عبارتند از لحاظ درصد وزنی به
Engraulidae )طور احتمال بهد ضمنی علت این تفاوت در ترکیب صی ).1385نسب و همکارن،  ولی 

گیرد اما صید متر صورت می 30صید میگو بیشتر در اعماق زیر . باشدها میعلت عمق صیدگاه به
  .متر است 50اسبی در اعماق باالي  یال

اسبی روي جوامع ماهیان در این مطالعه براي اولین بار میزان فشار صیادي حاصل از ترال یال
صورت ساالنه  تن صید ضمنی تولید شده در منطقه به 9/652میزان  . منطقه مورد بررسی قرار گرفت

هاي ماهی این میزان صید ضمنی تولید شده با توجه به مساحت منطقه که فقط صیدگاه .برآورد گردید
هاي زمانی مربوط به مقرارت صید، میزان و محدودیت گیردیال اسبی در استان هرمزگان را در بر می

با توجه به مطالب گفته شده انجام مطالعات بیشتر در این زمینه و بازنگري . رسدمینظر  قابل توجهی به
 .رسدنظر می در ساختار تور ضروري به
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Abstract  
Cutlassfish trawl fisheries have been used in the Persian Gulf, However, the 

species composition of the large volumes of by catch caught in this region is poorly 
known This study was conducted for estimation rates of by catch and species 
composition in the fishing grounds of Hormozgan province. The data on total 
species composition of 30 hauls from Kish vessels with the length of 47m and the 
width of 7.3m with 1200hp engine power operating off the fishing grounds of 
Hormozgan has been collected. From the estimated 1941.5 tonnes of bycatch taken 
annually in the fishing grounds of cutlass fish 45 species from 31 families were 
obtained which: 37 teleost species with 90 percent of the total biomass (1747.9t) 
from the main composition of the catches and followed by 9 elasmobranchs with 
9.91 percent (192.5t) and 2 invertebrate with 0.1 percent (1.08t) of the biomass. 
The percentages of different groups of by catch and target catch (cutlass fish) were 
67.75% cutlass fish, 17.81% commercial species, 10.58 small discards and 3.84 
large discards. The examination of the by catch indicates the large impact on 
stocking density of commercial and non-commercial species in the fishing grounds 
of cutlass fish by cutlass fish. 
 
Keywords: By catch; Cutlassfish; Hormozgan; Persian Gulf; Trawl 
 
 

                                                             
*Corresponding author; Email: hadiraeici@yahoo.com 



 1391بهار) 1(، شماره )1(برداري و پرورش آبزیان  مجله بهره
  

 68

 
 
 


