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 1396 شهریورتاریخ پذیرش:            1396 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

ای، ترکیب فراوانی طولی و میزان صید ضمنی در تورهای گوشگیر سطحی مخصوص صید مطالعه حاضر با هدف بررسی ترکیب گونه 

های چابهار، کنارک و رمین )استان سیستان و بلوچستان( صورت پذیرفت. عملیات صیدگاهشرقی دریای عمان و ماهی هوور معمولی در شمال

انجام گرفت. ابزار صید شامل تورهای گوشگیر  1396تا خردادماه  1395برداری توسط سه فروند قایق فایبرگالس و لنج چوبی از مهرماه نمونه

میلی 165و  130های های صیادی و اندازه چشمهمتر مورد استفاده توسط قایقیلیم 110و  100های سطحی ماهی هوور معمولی با اندازه چشمه

 ماهیان نیزه (،Scombridae) خانواده شامل تون ماهیان 8گونه متعلق به  15در مجموع صورت کشیده در تور گوشگیر لنج چوبی بود. متر به

(Istiophoridae،) ماهیان گالیت (Coryphaenidae،) ماهیان کوسه (Alopiidae و Carcharhinidae( گیش ماهیان ،)Carangidae ،)

ای صید ضمنی، ( ترکیب صید ضمنی را تشکیل دادند. از نظر ترکیب گونهTrichiuridaeاسبی ماهیان ) ( و یالSphyraenidaeکوترماهیان )

ترین میزان ترین و بیشکم قایق، توسط استفاده مورد تورهای داری مشاهده شد. درچوبی تفاوت معنیدر تورهای مورد استفاده توسط قایق و لنج 

کیلوگرم در کل دوره تحقیق بود. حداکثر صید در هر توراندازی مربوط  1622کیلوگرم و گونه زرده با  35صید مربوط به گونه کوسه باله سیاه با 

انحراف معیار( در هر بار توراندازی نیز ±)ترین میانگین صید وبت عملیات صید و توراندازی بود. بیشکیلوگرم در هر ن 260به گونه زرده با 

 میزان ترینبیش و ترینچوبی، کم توسط لنج استفاده مورد تورهای کیلوگرم در هر بار توراندازی بود. در 71/47±26/9مربوط به گونه زرده با 

  . بود توراندازی بار هر در کیلوگرم 18/1250±61/186 با گیدر گونه به مربوط نیز
  صید ضمنی، تور گوشگیر سطحی، استان سیستان و بلوچستانفراوانی طولی، ای، ترکیب گونه کلمات کلیدی:
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صید مربوط به گونه کوسه دم دراز با 93 کیلوگرم و گونه گیدر با 90013 کیلوگرم در کل دوره تحقیق بود. حداکثر صید در هر توراندازی 

مربوط به گونه گیدر با 7820 کیلوگرم در هر نوبت عملیات صید و توراندازی بود. بیشترین میانگین صید )±انحراف معیار( در هر بار توراندازی 
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 مقدمه

یکی از عوامل تهدیدآمیز برای ذخایر  (By-catch) صید ضمنی       

و همکاران،  Pauly) باشدگرمسیری می هایاکوسیستم ویژه درآبزیان به

درصد از کل صید  4/40در حدود (. 2006و همکاران،  Worm؛ 2001

صورت ن بهآباشد که بخش اعظم دریایی مربوط به صید ضمنی می

و همکاران،  Queirolo) شودبه دریا ریخته می (By-catch) صید دورریز

میلیون تن برآورد شده  7. مقدار صید دورریز در سطح جهان (2011

های . مقادیر صید ضمنی تولید شده در روش(Kelleher ،2005) است

و  باشدگوناگون صیادی مرتبط با نوع ادوات صید مورد استفاده می

و همکاران،  Rochetمقدار آن در هر نوع روش صید متفاوت است )

از نظر متخصصان و مدیران شیالتی، بحث  (.Kelleher ،2005؛ 2002

برداری از برانگیز در فرآیند بهرهصید ضمنی یکی از موضوعات چالش 

ذخایر آبزیان است. طبیعتاً بخشی از موضوعات مرتبط با صید ضمنی 

هایی محدودیت و قوانین به اعمال که منجر شودمی صیادی جامعه متوجه

گردد که در برداری از ذخایر آبزیان میدر زمینه نحوه و میزان بهره

برداری از ذخایر از طریق مرگ نتیجه تاثیرات منفی بر روی نحوه بهره

و  Hall) شودو میر آبزیان جوان و زیر اندازه استاندارد هدف صید می

طور پیوسته هر روزه با افزایش جمعیت، تقاضا . به(2000همکاران، 

یابد. این درحالی برای استفاده از منابع پروتئینی آبزیان نیز افزایش می

گیری طور چشمسطح جهانی بهاست که ذخایر برخی از ماهیان در 

کاهش یافته و به زیر توان تولید حداکثر محصول پایدار رسیده است 

(FAO ،2014.)  اخیراً، دیدگاه صید انتخابی تغییر یافته است و مفهوم

غیرمطلوب،  طولی هایاندازه با هدف هایگونه صید از اجتناب صورتبه آن

های بدون ارزش ونهچنین صید گهای ممنوع جهت صید و همگونه

در نواحی  (.2015و همکاران،  Julieاقتصادی تعریف شده است. )

صید ضمنی  زیستی باال، میزانتنوع یلدلگرمسیری بهو نیمه گرمسیری

 (.1999و همکاران،  Robinsنسبت به نواحی معتدل باالتر است )

ای از اقدامات جهت کاهش صورت مجموعهمدیریت صید ضمنی به

منظور کاهش نابودی و خطراتی شود که بهضمنی تعریف میصید 

باشند و این اقدامات های در معرض خطر با آن مواجه میاست که گونه

در نهایت منجر به کاهش هدر رفت ذخایر آبزیان و استفاده بهینه از 

 و بلوچستان، ستانیس استان (.Gillett ،2008ضمنی خواهد شد ) صید

ترین سهم را در صید لی کشور است که بیشهای ساحیکی از استان

های صید آبزیان در این استان خود اختصاص داده است. روشآبزیان به

های کششی. از این میان صید به عبارتند از: گوشگیر، گرگور و قالب

خاطر سنتی بودن و عدم نیاز به امکانات و تجهیزات روش گوشگیر به

د( و میزان باالی صید آن در های پیشرفته صی)در مقایسه با روش

های سنتی، جایگاه خاصی در بین مردم جنوب مقایسه با سایر روش

پیدا نموده و بخش  و بلوچستان ستانیاستان س ویژه درکشور به

عظیمی از مردم منطقه از طریق این روش به صید و امرار معاش 

صید گوشگیر روش  از منطقه مردم گسترده به استفاده توجه با پردازند.می

 تیریو مد یبرداردر بهرهها آنخاص  تیاهمعنوان ابزار غالب و به

و  یی هستندارزش اقتصادی بسیار باال دارای که انیتون ماه دیص

 ،و بلوچستان ستانیصیادان استان س زایینقش آن در درآمدچنین هم

 سازد.تر روشن و ضروری میاهمیت مطالعه این تحقیق را بیش

کیلومتر طول، از شرق به  610سواحل ایرانی دریای عمان با        

کیلومتر مربوط به سواحل  300غرب امتداد دارد که از این میزان 

(. دریای عمان با Hosseini ،2002باشد )سیستان و بلوچستان می

متر  3200کیلومتر مربع که عمق آب آن به  94000مساحتی حدود 

محیطی با خصوصیات اقیانوسی در نظر  عنوانتواند بهرسد، مینیز می

چنین از طریق دریای عرب به اقیانوس هند متصل گرفته شود و هم

 های تونترین گونه(. از مهم2014و همکاران،  Ghotbeddinاست )

توان به هوور معمولی می فارس و دریای عمان،های خلیجآب ماهیان در

(Thunnus tonggol( زرده ،)Euthynnus affinis بچه زرده یا تون ،)

(، Thunnus albacaresگیدر یا تون زردباله ) (،Auxis thazard) منقوش

 Scomberomorus(، شیر )Katsuwonus pelamisهوور مسقطی )

commerson( و قباد )Scomberomorus gattatus اشاره نمود )

(Kaymaram  وDarvishi ،2012.)  تورهای گوشگیر در جنوب کشور

عنوان یک ابزار هسواحل استان سیستان و بلوچستان ب خصوص درهب

صید برای تون ماهیان و نیزه ماهیان کاربرد دارد. تون ماهیان 

(Scombridae) باشند و جزو ماهیان مهم اقتصادی این منطقه می

صورت سنتی با استفاده از تورهای صید این ماهیان در این منطقه به

که از طریق  گیردسنتی انجام میکمک شناورهای  اب و گوشگیر سطحی

مراکز ده گانه گواتر، پسابندر، بریس، رمین، تیس، چابهار، کنارک، 

های صید (. گونه1380د )حسینی، نشوپزم، تنگ و گالک تخلیه می

 یهوور مسقطی، هوور معمول، شامل گیدر شده در این منطقه اساساً

میزان قباد به باشد و صید ماهی زرده، تون منقوش ومی و ماهی شیر

 ای در مورد صید تورهای گوشگیر مولتیتاکنون مطالعه باشد.می اندک

استان های ها و صیدگاهفیالمنت سطحی ماهی هوور معمولی در آب

از این رو، این تحقیق با صورت نپذیرفته است، سیستان و بلوچستان 

ضمنی ای، ترکیب فراوانی طولی و میزان صید گونه ترکیب بررسی هدف

های های چابهار، کنارک و رمین واقع در آباین نوع تورها در صیدگاه

 شرقی دریای عمان )سیستان و بلوچستان( انجام پذیرفت.شمال
 

 هامواد و روش

شرقی دریای عمان و این مطالعه در شمال: منطقه مطالعاتی       

ماه از مهرماه  8مدت بهو رمین چابهار  کنارک،های صیدگاه
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برداری (. منطقه نمونه1 )شکل صورت پذیرفت 1396 خردادماه تا 1395

چوبی های منطبق با محدوده فعالیت ناوگان صید سنتی قایق و لنج

ها، عمده تمرکز فعال در زمینه صید تون ماهیان بود. در این صیدگاه

استفاده از تورهای گوشگیر است چوبی فعالیت شناورهای قایق و لنج 

ناوگان صید سنتی با استفاده از تورهای گوشگیر  که بخش اعظم

عنوان تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور فیالمنت که به مولتی

  .نمایندشوند به صید مبادرت میمعمولی شناخته می

ناورهای برداری با استقرار بر روی شنمونه: برداریروش نمونه       

های لنج و فایبرگالس صیادی هایقایق شامل (Gillnetter) گوشگیر صید

د برداری شامل تور گوشگیر سطحی صیچوبی انجام شد. ابزار نمونه

 های چوبی صیدو لنجماهی هوور معمولی مورد استفاده توسط قایق 

ورت صمتر بهمیلی 165و  130، 100، 76های گوشگیر با اندازه چشمه

 دولکشیده بود. اطالعات کامل تورهای گوشگیر مورد استفاده در ج

آورده شده است. عملیات صید در طی ساعات شب، تورریزی قبل  1

ده آوری تورها در سپیو جمع 7تا  6های از غروب آفتاب بین ساعت

 انجام شد. 4تا  3های دم روز بعد بین ساعت

 
نقشه منطقه مطالعاتی و صیدگاه شناورهای گوشگیر در طول : 1 شکل

 استان سیستان و بلوچستان
 

های صید شده از پس از پایان عملیات صید و جداسازی نمونه       

ای با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر صورت تور، شناسایی گونه

؛ 1375 پشترودی،دهقانی و اسدی ؛Bianchi ،1984و  Fischer) پذیرفت

Froese  وPauly ،2015) شداطالعات حاصله در فرم مخصوص ثبت  و.  

 

 های استان سیستان و بلوچستانصیدگاهدر  استفادهمورد هووری  ریگوشگ یتورهافنی مشخصات  :1جدول

 لنج چوبی قایق مشخصات فنی تور
 165 130 100 76 متر(اندازه چشمه کشیده تور خام )میلی

 168 132 103 78 متر(اندازه چشمه کشیده تور استفاده شده )میلی
 فیالمنتمولتی فیالمنتمولتی فیالمنتمولتی فیالمنتمولتی نوع بافت نخ
 D210 18/D210 30/D210 45/D210/9 شماره نخ

 % 50 % 50 % 50 % 50 ضریب آویختگی
 آمیدپلی آمیدپلی آمیدپلی آمیدپلی جنس نخ
 خاکستری خاکستری خاکستری خاکستری رنگ بافته

 200 200 200 200 طول هر طاقه تور )یارد(
 14 14 14 14 عرض هر طاقه تور )متر(
 200 160 140 120 تعداد چشمه در ارتفاع

 40-80 40-80 10-15 10-15 تعداد طاقه تور
 PVC PVC PVC PVC جنس بویه

 بیضی بیضی بیضی بیضی شکل بویه
 3 3 3 3 ها )متر(فاصله بویه

 قالب سیمانی قالب سیمانی قالب سیمانی قالب سیمانی جنس وزنه
 گرد گرد گرد گرد شکل وزنه

 5 5 5 5 ها )متر(فاصله وزنه
 اتیلنپلی اتیلنپلی اتیلنپلی اتیلنپلی جنس طناب باال و پایین تور
 8-10 8-10 8-10 8-10 متر(قطر طناب باال و پایین تور )میلی

 

 نتایج

خانواده شامل تون ماهیان  8گونه متعلق به  15در مجموع        

(Scombridae،) ماهیان نیزه (Istiophoridae،) ماهیان گالیت 

(Coryphaenidae( کوسه ماهیان ،)Alopiidae  وCarcharhinidae ،)

( و یال اسبی Sphyraenidae) کوترماهیان (،Carangidae) ماهیان گیش

( ترکیب صید ضمنی را در تورهای گوشگیر Trichiuridaeماهیان )

های صید (. گونه2سطحی ماهی هوور معمولی تشکیل دادند )جدول 

(، بچه زرده Euthynnus affinis Cantor, 1849ضمنی شامل زرده )

(Auxis thazard Lacepède, 1800( گیدر یا تون زردباله ،)Thunnus 

albacares Bonnaterre, 1788،) مسقطی هوور (Katsuwonus 

pelamis Linnaeus, 1758،) مخطط یا دنتانی ) بنیتوSarda orientalis 

http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=419
http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=315
http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=486
http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=11
http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=360
http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=415
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Temminck & Schlegel, 1844( طالل ،)Rastrelliger kanagurta 

Cuvier, 1816( نیزه ماهی سیاه ،)Makaira indica Cuvier, 1832 ،)

 ,Coryphaena hippurus Linnaeusگالیت معمولی یا دلفین ماهی )

(، Alopias pelagicus Nakamura, 1935(، کوسه دم دراز )1758

(، Carcharhinus sorrah Müller & Henle, 1839کوسه باله سیاه )

 ,Scomberoides commersonnianus Lacepèdeسارم دهان بزرگ )

(، کوتر ساده یا Megalaspis cordyla Linnaeus, 1758(، کتو )1801

(، کوتر مواج یا دم سیاه Sphyraena jello Cuvier, 1829دم زرد )

(Sphyraena putnamiae Jordan & Seale, 1905 و یال اسبی )

( بود. در بین ترکیب Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758) سربزرگ

خود ای را بهترین تعداد گونهای صید ضمنی، تون ماهیان بیشگونه

 اختصاص دادند. 
 

 های صید شده توسط تورهای گوشگیر سطحی در سواحل استان سیستان و بلوچستاننام فارسی، انگلیسی و علمی گونه :2جدول

 علمینام  نام انگلیسی خانواده نام فارسی
 Scombridae Longtail tuna Thunnus tonggol (Bleeker, 1851) هوور معمولی

 Scombridae Kawakawa Euthynnus affinis (Cantor, 1849) زرده
 Scombridae Frigate tuna Auxis thazard (Lacepède, 1800) بچه زرده

 Scombridae Yellowfin tuna Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788) گیدر
 Scombridae Skipjack tuna Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758) هوور مسقطی

 Scombridae Striped bonitos Sarda orientalis (Temminck & Schlegel, 1844) بنیتو مخطط )دنتانی(
 Scombridae Indian mackerel Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) طالل

 Istiophoridae Black marlin Makaira indica (Cuvier, 1832) نیزه ماهی سیاه
 Coryphaenidae Common dolphinfish Coryphaena hippurus (Linnaeus, 1758) گالیت معمولی
 Alopiidae Pelagic thresher Alopias pelagicus (Nakamura, 1935) کوسه دم دراز

 Carcharhinidae Spot tail shark Carcharhinus sorrah (Müller & Henle, 1839) کوسه باله سیاه

 Carangidae Talang queenfish Scomberoides commersonnianus (Lacepède, 1801) سارم دهان بزرگ

 Carangidae Torpedo scad Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758) کتو

 Sphyraenidae Pickhandle barracuda Sphyraena jello (Cuvier, 1829) کوتر ساده )دم زرد(

 Sphyraenidae Sawtooth barracuda Sphyraena putnamiae (Jordan & Seale, 1905) کوتر مواج )دم سیاه(

 Trichiuridae Largehead hairtal Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758) یال اسبی سر بزرگ
       
، اطالعاتی را در مورد ترکیب فراوانی طولی شامل 3جدول        

های مشاهده شده در ترکیب حداقل، حداکثر و میانگین طول گونه

ترکیب فراوانی طولی گونه هوور چنین، دهد. همصید ضمنی نشان می

و توزیع فراوانی 2عنوان صید هدف تورهای گوشگیر هووری در شکلبه

شده است.  نشان داده 3های صید ضمنی در شکلترین گونهطولی مهم

ها برحسب طول چنگالی مورد بررسی قرار گیری طول نمونهاندازه

تا  32بین  عنوان صید هدفگرفت. دامنه طولی گونه هوور معمولی به

دست آمد. هب 51/67±13/1متر و میانگین طول چنگالی سانتی 130

های زرده، بچه زرده، گیدر، هوور مسقطی، میانگین طول چنگالی گونه

، 69/40±88/0، 36/59±08/0ترتیب سارم دهان بزرگ و کتو به

متر سانتی 96/33±08/1 و 95/0±92/36 ،61/0±68/50 ،48/0±71/74

ترین متر، بیشسانتی 135تا  51 طولی گونه گیدر با دامنهدست آمد. هب

 خود اختصاص داد.های صید ضمنی بهمقدار را بین گونه

 

های صید ضمنی در تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور ترین گونهانحراف معیار( برخی از مهم±)حداقل، حداکثر و میانگین طول  :3جدول 

 دریای عمان، استان سیستان و بلوچستانشرقی های شمالمعمولی در صیدگاه

 نوع طول انحراف معیار±میانگین طول متر(حداکثر طول )سانتی متر()سانتی حداقل طول گونه
 چنگالی 51/67±13/1 130 32 هوور معمولی

 چنگالی 36/59±08/0 77 38 زرده
0/40±88/69 56 21 بچه زرده  چنگالی 

 چنگالی 71/74±48/0 135 51 گیدر
 چنگالی 68/50±61/0 79 23 هوور مسقطی

 چنگالی 92/36±95/0 63 17 سارم دهان بزرگ
 چنگالی 96/33±08/1 46 25 کتو

ای، میزان صید از اطالعات مربوط به ترکیب گونه 5 و 4جداول        

مختلف های نظر تعداد و وزن )کیلوگرم( و میانگین صید ضمنی گونه

دهد. از را در تورهای گوشگیر هووری قایقی و لنج چوبی نشان می

ای صید ضمنی، در تورهای مورد استفاده توسط قایق نظر ترکیب گونه

ترین داری مشاهده شد. در صید با قایق، کمو لنج چوبی تفاوت معنی

ترین میزان صید مربوط به گونه کوسه باله سیاه با و بیش

http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=419
http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=315
http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=486
http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=11
http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=360
http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=360
http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=415
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کیلوگرم در کل دوره تحقیق بود.  1622نه زرده با کیلوگرم و گو 35

کیلوگرم  260حداکثر صید در هر توراندازی مربوط به گونه زرده با 

ترین میانگین صید در هر نوبت عملیات صید و توراندازی بود. بیش

انحراف معیار( در هر بار توراندازی نیز مربوط به گونه زرده با ±)

ر توراندازی بود. مقدار صید گونه هوور کیلوگرم در هر با 26/9±71/47

کیلوگرم بود و میانگین صید  657معمولی توسط قایق، در کل تحقیق 

هر بار توراندازی  کیلوگرم در 97/10±79/0 میزانبه نیز معیار( انحراف±)

در تورهای گوشگیر سطحی ماهی  صیدضمنی ایگونه آمد. تنوع دستهب

 2028تر از قایق بود. هوور معمولی های چوبی کمهوور معمولی در لنج

ترین میزان بیش داد. خود اختصاصلنج و صید را به کل صید از کیلوگرم

 کیلوگرم درکل 90013صید ضمنی لنج چوبی مربوط به گونه گیدر با 

 18/1250±61/186معیار( انحراف±صید) میانگین و مطالعاتی دوره

سه باله سیاه با دست آمد. کوهکیلوگرم در هر بار توراندازی ب

 ترین میانگینکیلوگرم صید در هر بار توراندازی، کم 47/3±88/17

 خود اختصاص داد.چوبی به صید را در تورهای گوشگیر هووری لنج

 

 
شرقی های شمالماهی هوور معمولی در صیدگاهعنوان گونه هدف صید در تورهای گوشگیر سطحی ترکیب فراوانی طولی هوور معمولی به :2شکل 

 دریای عمان )سیستان و بلوچستان(
 

 
شرقی دریای های شمالهای صید ضمنی در تور گوشگیر سطحی ماهی هوور معمولی در صیدگاهترین گونهترکیب فراوانی طولی مهم :3شکل 

 عمان، استان سیستان و بلوچستان



  ....ای، ترکیب فراوانی طولی و میزان صید ضمنی در تورهای گوشگیربررسی ترکیب گونه                          و همکاران نیریصدوق
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 ای، میزان صید از نظر تعداد و وزن و میانگین صید در تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور معمولی مورد استفاده توسط قایق در ترکیب گونه :4جدول 

 شرقی دریای عمان، سیستان و بلوچستانهای شمالصیدگاه

 گونه
میزان کل صید 

 )کیلوگرم(
تعداد کل نمونه 

 صید شده
حداقل صید در هر 

 (کیلوگرمتوراندازی )
حداکثر صید در هر 

 (کیلوگرمتوراندازی )
میانگین صید در هر توراندازی 

 انحراف معیار±( کیلوگرم)
      صید هدف
 97/10±79/0 27 2 351 657 هوور معمولی
      صید ضمنی

 71/47±26/9 260 3 521 1622 زرده
 38/41±36/6 141 2 2643 1407 بچه زرده

 54/5±93/0 12 2 26 61 بنیتو مخطط )دنتانی(
 81/4±59/0 8 2 98 48 طالل

 33/8±06/1 16 3 35 100 گالیت معمولی
 83/9±53/1 15 6 9 59 نیزه ماهی سیاه

 58/6±83/0 12 2 58 79 سارم دهان بزرگ
 18/12±89/1 25 5 116 134 کتو

 61/6±75/0 13 3 45 86 کوتر ساده )دم زرد(
 16/5±04/1 3 1 73 62 کوتر مواج )دم سیاه(
 71/5±01/1 10 2 52 40 یال اسبی سربزرگ

 37/4±86/0 8 2 12 35 کوسه باله سیاه
 

ای، میزان صید از نظر تعداد و وزن و میانگین صید در تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور معمولی مورد استفاده توسط لنج چوبی در ترکیب گونه :4جدول 

 بلوچستانشرقی دریای عمان، سیستان و های شمالصیدگاه

 بحث

ای و اطالعات مستند محدودی در مورد وضعیت ترکیب گونه       

مقدار صید ضمنی در تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور معمولی 

طورکلی تحقیقات به دارد. وجود عمان دریای شرقیشمال هایصیدگاه در

جامعه صیادی  های صیدی که توسط ناوگان وکمی بر روی روش بسیار

که دهند صورت پذیرفته است، در حالیسنتی مورد استفاده قرار می

فارس و دریای های خلیجبخش اعظم مقدار صید صورت گرفته از آب

خصوص تورهای گوشگیر انجام های سنتی صید و بهعمان توسط روش

 یهانسبت به روش ریگوشگ یدر تورها یضمن دیص زانیم پذیرد.می

 ی،تجار دیدر ص یمشکل جد یک یضمندیص متفاوت است. دیص گرید

 دیص ،یضمن دیص. رودیشمار مسرتاسر جهان به در یحیو تفر سنتی

 نیکه ا باشدیمختلف م یسن یهاو گروه رهدفیغ هایگونه یاتفاق

 دیص. باشد ییایتا پستانداران در مهرگانیتواند از بیم یضمن دیص

 دیشود که هدف ص هاییگونه تیباعث کاهش جمع تواندیم یاتفاق

 ستم،یدر اکوس یبیباعث اثرات تخر تواندیم نیچنهم باشند،ینم

)پارسا،  شود ریو کاهش ذخا ستمیاکوس ییشبکه غذا ییایپو بیتخر

 گرمسیری مانند خلیجطورکلی در مناطق گرمسیری و نیمهبه (.1391

هایی ای باال، استفاده از روشدلیل تنوع گونهفارس و دریای عمان به

که انتخابی عمل نماید و یک گونه خاص را صید نماید به سختی 

و مدیران شیالتی، بحث صید ضمنی  متخصصان نظر از پذیر است.امکان

ذخایر آبزیان برداری از یکی از موضوعات چالش برانگیز در فرآیند بهره

است. طبیعتاً بخشی از موضوعات مرتبط با صید ضمنی متوجه جامعه 

هایی در زمینه شود که منجر به اعمال قوانین و محدودیتصیادی می

گردد که درنتیجه تاثیرات برداری از ذخایر آبزیان میو میزان بهره نحوه

آبزیان  برداری از ذخایر از طریق مرگ و میرمنفی بر روی نحوه بهره

        .(2000همکاران،  و Hall) شودمی صید اندازه استاندارد هدف و زیر جوان

وجود صید توان بهاز معایب روش صید با تور گوشگیر می

 گونه
میزان کل صید 

 )کیلوگرم(
تعداد کل نمونه 

 صید شده
حداقل صید در هر 
 توراندازی )کیلوگرم(

حداکثر صید در هر 
 توراندازی )کیلوگرم(

میانگین صید در هر توراندازی 
 انحراف معیار±)کیلوگرم( 

      صید هدف
 94/57±78/11 315 6 508 2028 هوور معمولی
      صید ضمنی

 88/100±36/30 420 2 564 1715 زرده
 51/75±74/28 369 6 1631 1057 بچه زرده

 18/1250±61/186 7820 7 8219 90013 گیدر
 01/139±74/38 254 37 174 834 هوور مسقطی

 78/212±06/40 981 11 947 8086 گالیت
 13/349±42/62 1556 13 695 12918 نیزه ماهی

 88/17±47/3 41 7 38 161 کوسه باله سیاه
 25/23±08/7 43 12 9 93 کوسه دم دراز
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های آبزیان را مورد ها اشاره کرد که حجم زیادی از گونهآن ضمنی در

قرار دقت مدیریت و مورد پایش دهد و بایستی بهبهره برداری قرار می

دلیل عدم گیرند و توسعه این روش نباید مورد تشویق قرار گیرد. به

کنترل اندازه چشمه تورهای گوشگیر و افزایش تالش صیادی، صید 

گیرد که این خود نبود مدیریت در صید را آشکار رویه صورت میبی

ترین (. در این مطالعه، بیشPereira ،2014و  Mendonca) سازدمی

ضمنی تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور معمولی  های صیدگونه

میزان  Abdulqader (2001)های تون ماهیان بود. مربوط به گونه

 (Scomberomorus commerson) صید ضمنی تور گوشگیر ماهی شیر

 85 و اظهار داشت که های بحرین مورد مطالعه قرار دادرا در آب

کوسه شیری مربوط به این نوع از تورها درصد صید ضمنی 

(Rizoprionodon acutus )ها ذخایر کوسه که است و پیشنهاد دادند

ای که در مطالعه .حفظ گردد بایستمی ماهی شیر برای صید پایدار و

( بر روی ترکیب صید ضمنی تورهای گوشگیر 1391پارسا و همکاران )

های استان بوشهر انجام دادند اظهار مولتی فیالمنت شیری در صیدگاه

ضمنی این نوع تورها مربوط به ماهیان   ترین صیدبیش که شتنددا

 صید میزان ترینبیش باشد.می خصوص تون ماهیانزی و بهسطح

و  بود معمولی، سارم، سوکال و کوتر ماهیان هوور گونه به مربوط ضمنی

ای بودن ترکیب صید ضمنی در این نوع چند گونه موید هاآن نتایج

شیر که گونه صید هدف این نوع تورها است مقدار تورها بود و ماهی 

خود اختصاص داد درصد به 4 صید و در حدود بسیار ناچیزی از میزان

 هوور ماهی سطحی گوشگیر تورهای مورد در که با نتایج تحقیق حاضر

نتایج تحقیق صورت گرفته بر روی تورهای  باشد.می سوهم معمولی

دیر )استان بوشهر( نشان داد  در منطقه شهرستانشیر گوشگیر ماهی 

های زرده که ترکیب صید ضمنی این نوع تورهای گوشگیر شامل گونه

درصد،  8درصد، سارم 19درصد، کوسه ماهی  19درصد، هوور با  42با 

درصد از  2نیز در مجموع  هاگونه دیگر و درصد 3درصد، سوکال  7شیر 

ترکیب  در مجموع (.1382کل صید است )خدادادی و همکاران، 

زی های سطحتر گونهگونه بود که بیش 15ای صید ضمنی شامل گونه

های ای آبزیان در ستون و الیهماهیان بودند. اصوالً تنوع گونه و تون

 طبع آن ترکیب صید تر است و بهسطحی آب نسبت به بستر آب کم

های صیدی تری خواهد بود. در روشهای کمشامل گونه ضمنی نیز

صورت ترال و تورهای گوشگیر سه جداره یا ترامل نت که بهمانند صید 

تر خواهد بود. در مراتب بیشای بهپذیرد، ترکیب گونهکفی صورت می

( بر روی میزان صید 2007و همکاران ) Goncalvesبررسی که توسط 

 137ضمنی تورهای ترامل نت در جنوب اروپا انجام شد، در مجموع 

 حاضر مطالعه در شناسایی شد. ضمنی ای صیدعنوان ترکیب گونهبه گونه

خصوص زی و بهترین میزان صید ضمنی مربوط به ماهیان سطحبیش

زرده و هوور  تون ماهیانی مانند گیدر، زرده، بچه

کوتر ساده  بزرگ، های دیگری مانند کتو، سارم دهانمسقطی بود. گونه

مهم در  و کوتر مواج نیز در ترکیب صیدضمنی مشاهده شدند. نکته

های گونه نوع مختلف، های صیدشده در روش بحث صیدضمنی مشاهده

ها مانند صید ترال کف، بخش باشد. در برخی روشمی صید شده

های است که زیر اندازه استاندارد زیادی از صید ضمنی مربوط به گونه

شوند و فشار زیادی را بر روی ذخایر آبزیان وارد ساخته و یصید م

همراه داشته باشد. در تواند بهذخایر را در بلندمدت می کاهش صید و

تر از ترال ای صید ضمنی بسیار کمصید با تورهای گوشگیر تنوع گونه

باشد صورتی میهای صید شده بهباشد و حتی اندازه طولی گونهمی

 برای نظر اقتصادی شود و ازکه این مقدار صید به دریا دورریز نمی

های مدیریتی و دیدگاه بحث بود، ولی از دصیادان سودده خواه

های ذخایر را در طوالنی تواند نسلتحقیقاتی این صید ضمنی می

مدت با خطرات جدی مواجه سازد. در این مطالعه، تنها دو گونه از 

ماهیان غضروفی شامل کوسه باله سیاه و کوسه دم دراز در ترکیب 

شاهده شد. کوسه صید ضمنی تورهای گوشگیر ماهی هوور معمولی م

تر نسبت به ماهیان زا بودن و نرخ تولیدمثل پاییندلیل زندهماهیان به

ها تری جهت کاهش صید آناستخوانی، نیازمند توجه و مدیریت بیش

(، به 2014) Nawazو  Moazzam های صید مختلف است.در روش

 ماهیان بررسی ترکیب و میزان صید ضمنی تورهای گوشگیر صید تون

پاکستان پرداختند. نتایج  از ساحل ساحل و دور های نزدیکبآ در

 های مختلفیها نشان داد که عالوه بر تون ماهیان، گونهمطالعه آن

ها شامل سارم ترین گونهدهند و غالبمی تشکیل را ضمنی صید ترکیب

دهان بزرگ، ماهی شیر، کوتر ماهیان، گالیت یا دلفین ماهی، بادبان 

ابعاد تور گوشگیر  دراز و برخی دیگر از سپرماهیان بود.کوسه دم  ماهی،

بار دریاروی و  هر های توری که شناورهای گوشگیر درو تعداد طاقه

 و کنترل مورد بایستمی دهندمی قرار استفاده مورد صید عملیات

 در در حال حاضر مدیریت و کنترل قانونمندیمحدودیت قرار گیرد. 

گردد و مالکان نمی اعمال تورهای گوشگیرصید با  صحیح نحوه مورد

توانند به ها اجازه دهد میکه توان مالی آنشناورهای صیادی تا جایی

های تور مورد استفاده خود در هر سفر دریایی اضافه نماید. تعداد طاقه

چنین ارتفاع تور درست است که اندازه چشمه تور، شماره نخ و هم

توان طول تور را که یک ، ولی نمیگوشگیر در میزان صید نقش دارد

فاکتور مهم و اساسی در فرآیند صید است را نادیده گرفت. مطالعات 

دهد که هر شناور انجام شده درخصوص تورهای گوشگیر نشان می

 یاردی 200طاقه تور  40-80صیادی قایق و لنج گوشگیر در حدود 

عملیات صید دارد را در هر سفر دریایی و  طول کیلومتر 4-8که حدود 

فارس و حوزه آبی خلیج وسعت دهد و با توجه بهمورد استفاده قرار می

دقیقی  ریزیخصوص برنامهاین در که اساسی است نیاز عمان،دریای

آبزیان صید  هایروشاز بهترین  تورهای گوشگیر یکیانجام شود. 
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صورت بهاین تورها  چهچنان باشد.می درشت زیسطح ماهیان خصوصبه

 تنها آسیبی به ذخایر نه های مناسب استفاده شوند،محلاستاندارد و در 

 دلیلبهخواهند داشت.  دنبالبه را صید باالیی از راندمان رساند، بلکهنمی

آبزی های غیرهدف مرگ و میر باالی موجودات و گونهقبیل  از عواملی

این تورها  استفاده ازبه بعد  1992، از سال سطحیتورهای گوشگیر  در

ممنوع  کیلومتر در دریاهای بزرگ 5/2تر از وسیع و طول بیش سطح در

دستیابی به صید پایدار و کاهش صید  جهت (.FAO ،2000) تشده اس

شیالت در کشور همکاری و تبادل  صنعت ارکان تمامی بایستمی ضمنی

اجرا به (Co-management) داشته باشند و نوعی مدیریت مشارکتی نظر

تمامی عوامل  جانبه همکاری همه مفهوم نیز به مشارکتی درآید. مدیریت

گیری عنوان نتیجهبه صید و صیادی است. های مرتبط با فرآیندو بخش

صیادی  که تورهایتوان اظهار داشت با وجود اینکلی این تحقیق می

عنوان تورهای گوشگیر سطحی مخصوص به تحقیق این در بررسی مورد

جوار های همهای چابهار و آبهوور معمولی در صیدگاهصید ماهی 

شوند، ولی میزان پایینی از صید این تورها را گونه هوور شناخته می

دهد و بخش اعظم خود اختصاص میعنوان گونه هدف بهمعمولی به

 گردد. این موضوع لزوممی محسوب عنوان صیدضمنیصید این تورها به

 کاربرد این نوع تورها را در جهت کاهششیوه صحیح  تر بهتوجه بیش

 گوشگیر در تورهای استانداردسازی بحث سازد.می نمایان صیدضمنی

تعیین  قبیل توسط این روش از طریق رعایت الزاماتی از مناطق صید

اندازه مناسب چشمه تور جهت صید گونه خاص و استفاده از شماره 

گیرد. آموزش صحیح  بایست مورد توجه قرارگوشگیر می مناسب تور نخ

مدیریت و کاهش صید  در تواندنیز می سنتی جامعه صیادی ناوگان صید

عمان و  دریای هایهای مناسب آبضمنی از طریق فعالیت در صیدگاه

مانند کاهش  استفاده از تورهای گوشگیر استاندارد موثر باشد. اقداماتی

 نیزها و ا و لنجههای تور گوشگیر مورد استفاده توسط قایقطاقه تعداد

 تواند درمی ضمنی باال است ممنوعیت صید در مناطقی که مقدار صید

شناورهای گوشگیر مورد  و مدیریت صید ضمنی در جهت کاهش

های صید جایگزین مانند صید با رشته استفاده قرار گیرد. ترویج روش

 صیدضمنی کاهش جهت در موثری بسیار اقدام تواندمی الینیا النگ قالب

 عمان باشد.فارس و دریایهای خلیجو حفظ ذخایر آبزیان در آب
        

  منابع
خلیج فارس  ماهیان اطلس .1375 ر.، پشترودی،دهقانی و ه. اسدی، .1

 .صفحه 226عمان. سازمان تحقیقات و آموزش شیالت ایران.  دریای و

ای صید با  تورهای مقایسه ترکیب طولی و گونه ،1391پارسا، م.،  .2
در  6/0و  5/0گوشگیر مولتی فیالمنت شیری با دو ضریب آویختگی 

ارشد، دانشکده شیالت، دانشگاه نامه کارشناسیپایان .استان بوشهر
 صفحه. 86 .علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 .1391 .،شعبانی، م.ج و قربانی، ر. ؛پیغمبری، س.ی. ؛پارسا، م. .3
فیالمنت مولتی گوشگیر تورهای (Bycatch) ضمنی صید ترکیب بررسی

های ( در صیدگاهSpanish mackerel multifilament gill nets) شیری
 .62تا  61 استان بوشهر. همایش ملی آبزیان، بوشهر. صفحات

بررسی وضعیت ذخایر تون ماهیان در  .1380حسینی، س.ع.،  .4
تحقیقات شیالتی سواحل سیستان و بلوچستان، مرکز  -دریای عمان

 .صفحه 90 .چابهار -های دوربآ

 .1382زاده، ف.،خدادادی، ر.؛ بیات، ی.؛ گلستانی، ن. و کهفی .5
گوشگیر شیری دو طبقه در  ای تورهایتعیین ترکیب طولی و گونه

دیر )استان بوشهر(، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی موسسه شهرستان
 صفحه. 40 .کشورتحقیقات شیالت ایران، پژوهشکده میگوی 

6. Abdulgader, E.A.A., 2001. Gillnet selectivity experiments 
in Bahrain waters on the Spanish Mackerel, Scomberomorus 
commerson (Lacepede) fishery. Arab Gulf Journal of 
Scientific Research. Vol. 19, No. 2, pp: 66-71. 

7. FAO., 2000. Species summary for Scomberomorus guttatus 
(Indo pacific king mackerel). WWW.fishbase.Org. 

8. FAO. 2014. The State of World Fisheries and Aquaculture. 
FAO Publishing, Rome, Italy. 243 P. 

9. Fischer, W. and Bianchi, G., 1984. FAO species 
identification sheets for fishery purposes: Western Indian 
Ocean (Fishing Area 51), Food and Agriculture Organization 
of the United Nations. 

10. Froese, R. and Pauly, D., 2015. FishBase 
(http://www.fishbase.org/). International Center for Living 
Aquatic Resources Management.  

11. Ghotbeddin, N.; Javadzadeh, N. and Azhir, M.T., 2014. 
Catch per unit area of Batoid fishes in the Northern Oman 
Sea. Iranian J of Fisheries Sciences. Vol. 13, pp: 47-57. 

12. Gillett, R., 2008. Global study of shrimp fisheries. FAO 
Fisheries Technical Paper. Rome, Italy. 359 P. 

13. Gillett, R., 2011. By-catch in Small Scale Tuna Fisheries: A 
Global Study. FAO Fisheries and Aquaculture Technical 
Paper. Rome, Italy. No. 560, 116 p. 

14. Goncalves, S.M.G.; Stergiou, I.K.; Hernando, A.j.; 
Puente, E.; Moutopoulos, K.D.; Arregi, L.; Soriguer, 
C.M.; Vilas, C.; Coelho, R. and Erzini, K., 2007. Discards 
from experimental trammel net in Southern European small 
scale fisheries. Fisheries Research. Vol. 88, pp: 5-14. 

15. Hall, M.A.; Alverson, D.L. and Metuzals, K.I., 2000.  
By-catch: Problems and solutions. Marine Pollution Bulletin. 
Vol. 41, pp: 204-219. 

16. Hosseini, S.A., 2002. Some biological aspects of Thunnus 
albacares and Katsuwonus pelamis in Oman Sea (Sistan-o 
Balochestan Province). Iranian Scientific Fisheries Journal. 
Vol. 11, No. 1, pp: 35-62. 

17. Julie, U.; Tim, A.; David, S. and Ainghua, Z., 2015. Social 
Issues in Sustainable Fisheries Management. Springer 
Netherlands Publisher. 355 P. 

18. Kaymaram, F. and Darvishi, M., 2012. Growth and 
mortality parameters of Euthynnus affinis in the northern part 
of the Persian Gulf and Oman Sea. IOTC. Second Working 
Party on Neritic Tunas. Malaysia. 14 P. 

19. Kelleher, K., 2005. Discards in the world marine fisheries an 
update. FAO Fisheries Technical Paper 470. Rome, Italy. 

20. Lewison, R.L.; Crowder, L.B.; Read, A.J. and Freeman, 
S.A., 2004. Understanding impacts of fisheries bycatch on 
marine mega fauna. Trends in Ecology & Evolution. Vol. 19, 
No. 11, pp: 598-604. 

21. Mendonca, J.T. and Pereira, A.L.C., 2014. Management of 
gillnet fisheries in the south coast of the state of São Paulo, 
Brazil. Annals of the Brazilian Academy of Sciences.  
Vol. 86, No. 3, pp: 1227-1237. 

22. Moazzam, M. and Nawaz, R., 2014. By-catch of tuna gillnet 
fisheries of Pakistan: A serious threat to non-target, 
endangered and threatened species. Journal of the Marine 
Biological Association of India. Vol. 56, No.1, pp: 85-90. 

23. Pauly, D.; Christensen, V.; Pitcher, T.J. and Walters, 
C.J., 2002. Towards sustainability in world fisheries. Nature, 
Vol. 418, pp: 689-695. 

24. Queirolo, D.; Erzini, K.; Hurtado, C.F.; Gaete, E. and 
Soriguer, M.C., 2011. Species composition and bycatch of a 
new crustacean trawl in Chile. Fisheries Research. Vol. 110, 
No. 1, pp: 149-159. 

25. Robins, J.B.; Campbell, M.J. and Mcgilvray, J.G., 1999. 
Reducing prawn-trawl bycatch in Australia: An overview and 
an example from Queensland. Marine Fisheries Review.  
Vol. 61, No. 3, pp: 46-55. 

26. Rochet, M.J.; Isabelle, P. and Verena, M., 2002. An 
analysis of discards from the French trawler fleet in the Celtic 
Sea. ICES J of Marine Science. Vol. 59, pp: 538-552. 

27. Worm, B.; Barbier, E.B.; Beaumont, N.; Duffy, J.E.; 
Folke, C. and Halpern, B.S., 2006. Impacts of biodiversity 
loss on ocean ecosystem services. Science. Vol. 314,  
No. 5800, pp: 787-790. 

 

http://en.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=331

