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چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی ترکیب گونهای ،ترکیب فراوانی طولی و میزان صید ضمنی در تورهای گوشگیر سطحی مخصوص صید
ماهی هوور معمولی در شمالشرقی دریای عمان و صیدگاههای چابهار ،کنارک و رمین (استان سیستان و بلوچستان) صورت پذیرفت .عملیات
نمونهبرداری توسط سه فروند قایق فایبرگالس و لنج چوبی از مهرماه  1395تا خردادماه  1396انجام گرفت .ابزار صید شامل تورهای گوشگیر
سطحی ماهی هوور معمولی با اندازه چشمههای  100و  110میلیمتر مورد استفاده توسط قایقهای صیادی و اندازه چشمههای  130و  165میلی
متر بهصورت کشیده در تور گوشگیر لنج چوبی بود .در مجموع  15گونه متعلق به  8خانواده شامل تون ماهیان ( ،)Scombridaeنیزه ماهیان
( ،)Istiophoridaeگالیت ماهیان ( ،)Coryphaenidaeکوسه ماهیان ( Alopiidaeو ،) Carcharhinidaeگیش ماهیان (،)Carangidae
کوترماهیان ( )Sphyraenidaeو یال اسبی ماهیان ( ) Trichiuridaeترکیب صید ضمنی را تشکیل دادند .از نظر ترکیب گونهای صید ضمنی،
در تورهای مورد استفاده توسط قایق و لنج چوبی تفاوت معنیداری مشاهده شد .در تورهای مورد استفاده توسط قایق ،کمترین و بیشترین میزان
صید مربوط به گونه کوسه باله سیاه با  35کیلوگرم و گونه زرده با  1622کیلوگرم در کل دوره تحقیق بود .حداکثر صید در هر توراندازی مربوط
به گونه زرده با  260کیلوگرم در هر نوبت عملیات صید و توراندازی بود .بیشترین میانگین صید (±انحراف معیار) در هر بار توراندازی نیز
مربوط به گونه زرده با  47/71±9/26کیلوگرم در هر بار توراندازی بود .در تورهای مورد استفاده توسط لنج چوبی ،کمترین و بیشترین میزان
صید مربوط به گونه کوسه دم دراز با  93کیلوگرم و گونه گیدر با  90013کیلوگرم در کل دوره تحقیق بود .حداکثر صید در هر توراندازی
مربوط به گونه گیدر با  7820کیلوگرم در هر نوبت عملیات صید و توراندازی بود .بیشترین میانگین صید (±انحراف معیار) در هر بار توراندازی
نیز مربوط به گونه گیدر با  1250/18±186/61کیلوگرم در هر بار توراندازی بود.
کلمات کلیدی :ترکیب گونهای ،فراوانی طولی ،صید ضمنی ،تور گوشگیر سطحی ،استان سیستان و بلوچستان
* پست الکترونیکی نویسنده
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بررسی ترکیب گونهای ،ترکیب فراوانی طولی و میزان صید ضمنی در تورهای گوشگیر....

مقدمه
صید ضمنی ( )By-catchیکی از عوامل تهدیدآمیز برای ذخایر
آبزیان بهویژه در اکوسیستمهای گرمسیری میباشد ( Paulyو همکاران،
2001؛  Wormو همکاران .)2006 ،در حدود  40/4درصد از کل صید
دریایی مربوط به صید ضمنی میباشد که بخش اعظم آن بهصورت
صید دورریز ( )By-catchبه دریا ریخته میشود ( Queiroloو همکاران،
 .)2011مقدار صید دورریز در سطح جهان  7میلیون تن برآورد شده
است ( .)2005 ،Kelleherمقادیر صید ضمنی تولید شده در روشهای
گوناگون صیادی مرتبط با نوع ادوات صید مورد استفاده میباشد و
مقدار آن در هر نوع روش صید متفاوت است ( Rochetو همکاران،
2002؛  .)2005 ،Kelleherاز نظر متخصصان و مدیران شیالتی ،بحث
صید ضمنی یکی از موضوعات چالش برانگیز در فرآیند بهرهبرداری از
ذخایر آبزیان است .طبیعتاً بخشی از موضوعات مرتبط با صید ضمنی
متوجه جامعه صیادی میشود که منجر به اعمال قوانین و محدودیتهایی
در زمینه نحوه و میزان بهرهبرداری از ذخایر آبزیان میگردد که در
نتیجه تاثیرات منفی بر روی نحوه بهرهبرداری از ذخایر از طریق مرگ
و میر آبزیان جوان و زیر اندازه استاندارد هدف صید میشود ( Hallو
همکاران .)2000 ،بهطور پیوسته هر روزه با افزایش جمعیت ،تقاضا
برای استفاده از منابع پروتئینی آبزیان نیز افزایش مییابد .این درحالی
است که ذخایر برخی از ماهیان در سطح جهانی بهطور چشمگیری
کاهش یافته و به زیر توان تولید حداکثر محصول پایدار رسیده است
( .)2014 ،FAOاخیراً ،دیدگاه صید انتخابی تغییر یافته است و مفهوم
آن بهصورت اجتناب از صید گونههای هدف با اندازههای طولی غیرمطلوب،
گونههای ممنوع جهت صید و همچنین صید گونههای بدون ارزش
اقتصادی تعریف شده است Julie( .و همکاران .)2015 ،در نواحی
گرمسیری و نیمهگرمسیری بهدلیل تنوعزیستی باال ،میزان صید ضمنی
نسبت به نواحی معتدل باالتر است ( Robinsو همکاران.)1999 ،
مدیریت صید ضمنی بهصورت مجموعهای از اقدامات جهت کاهش
صید ضمنی تعریف میشود که بهمنظور کاهش نابودی و خطراتی
است که گونههای در معرض خطر با آن مواجه میباشند و این اقدامات
در نهایت منجر به کاهش هدر رفت ذخایر آبزیان و استفاده بهینه از
صید ضمنی خواهد شد ( .)2008 ،Gillettاستان سیستان و بلوچستان،
یکی از استانهای ساحلی کشور است که بیشترین سهم را در صید
آبزیان بهخود اختصاص داده است .روشهای صید آبزیان در این استان
عبارتند از :گوشگیر ،گرگور و قالبهای کششی .از این میان صید به
روش گوشگیر بهخاطر سنتی بودن و عدم نیاز به امکانات و تجهیزات
(در مقایسه با روشهای پیشرفته صید) و میزان باالی صید آن در
مقایسه با سایر روشهای سنتی ،جایگاه خاصی در بین مردم جنوب
258

کشور بهویژه در استان سیستان و بلوچستان پیدا نموده و بخش
عظیمی از مردم منطقه از طریق این روش به صید و امرار معاش
میپردازند .با توجه به استفاده گسترده مردم منطقه از روش صید گوشگیر
بهعنوان ابزار غالب و اهمیت خاص آنها در بهرهبرداری و مدیریت
صید تون ماهیان که دارای ارزش اقتصادی بسیار باالیی هستند و
همچنین نقش آن در درآمدزایی صیادان استان سیستان و بلوچستان،
اهمیت مطالعه این تحقیق را بیشتر روشن و ضروری میسازد.
سواحل ایرانی دریای عمان با  610کیلومتر طول ،از شرق به
غرب امتداد دارد که از این میزان  300کیلومتر مربوط به سواحل
سیستان و بلوچستان میباشد ( .)2002 ،Hosseiniدریای عمان با
مساحتی حدود  94000کیلومتر مربع که عمق آب آن به  3200متر
نیز میرسد ،میتواند بهعنوان محیطی با خصوصیات اقیانوسی در نظر
گرفته شود و همچنین از طریق دریای عرب به اقیانوس هند متصل
است ( Ghotbeddinو همکاران .)2014 ،از مهمترین گونههای تون
ماهیان در آبهای خلیجفارس و دریای عمان ،میتوان به هوور معمولی
( ،)Thunnus tonggolزرده ( ،)Euthynnus affinisبچه زرده یا تون
منقوش ( ،)Auxis thazardگیدر یا تون زردباله (،)Thunnus albacares
هوور مسقطی ( ،)Katsuwonus pelamisشیر ( Scomberomorus
 )commersonو قباد ( )Scomberomorus gattatusاشاره نمود
( Kaymaramو  .)2012 ،Darvishiتورهای گوشگیر در جنوب کشور
بهخصوص در سواحل استان سیستان و بلوچستان بهعنوان یک ابزار
صید برای تون ماهیان و نیزه ماهیان کاربرد دارد .تون ماهیان
) (Scombridaeجزو ماهیان مهم اقتصادی این منطقه میباشند و
صید این ماهیان در این منطقه بهصورت سنتی با استفاده از تورهای
گوشگیر سطحی و با کمک شناورهای سنتی انجام میگیرد که از طریق
مراکز ده گانه گواتر ،پسابندر ،بریس ،رمین ،تیس ،چابهار ،کنارک،
پزم ،تنگ و گالک تخلیه میشوند (حسینی .)1380 ،گونههای صید
شده در این منطقه اساساً شامل گیدر ،هوور مسقطی ،هوور معمولی
و ماهی شیر میباشد و صید ماهی زرده ،تون منقوش و قباد بهمیزان
اندک میباشد .تاکنون مطالعهای در مورد صید تورهای گوشگیر مولتی
فیالمنت سطحی ماهی هوور معمولی در آبها و صیدگاههای استان
سیستان و بلوچستان صورت نپذیرفته است ،از این رو ،این تحقیق با
هدف بررسی ترکیب گونهای ،ترکیب فراوانی طولی و میزان صید ضمنی
این نوع تورها در صیدگاههای چابهار ،کنارک و رمین واقع در آبهای
شمالشرقی دریای عمان (سیستان و بلوچستان) انجام پذیرفت.

مواد و روشها
منطقه مطالعاتی :این مطالعه در شمالشرقی دریای عمان و
صیدگاههای کنارک ،چابهار و رمین بهمدت  8ماه از مهرماه
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 1395تا خردادماه  1396صورت پذیرفت (شکل  .)1منطقه نمونهبرداری
منطبق با محدوده فعالیت ناوگان صید سنتی قایق و لنجهای چوبی
فعال در زمینه صید تون ماهیان بود .در این صیدگاهها ،عمده تمرکز
فعالیت شناورهای قایق و لنج چوبی استفاده از تورهای گوشگیر است
که بخش اعظم ناوگان صید سنتی با استفاده از تورهای گوشگیر
مولتی فیالمنت که بهعنوان تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور
معمولی شناخته میشوند به صید مبادرت مینمایند.
روش نمونهبرداری :نمونهبرداری با استقرار بر روی شناورهای
صید گوشگیر ( )Gillnetterشامل قایقهای صیادی فایبرگالس و لنجهای
چوبی انجام شد .ابزار نمونهبرداری شامل تور گوشگیر سطحی صید
ماهی هوور معمولی مورد استفاده توسط قایق و لنجهای چوبی صید
گوشگیر با اندازه چشمههای  130 ،100 ،76و  165میلیمتر بهصورت
کشیده بود .اطالعات کامل تورهای گوشگیر مورد استفاده در جدول
 1آورده شده است .عملیات صید در طی ساعات شب ،تورریزی قبل
از غروب آفتاب بین ساعتهای  6تا  7و جمعآوری تورها در سپیده
دم روز بعد بین ساعتهای  3تا  4انجام شد.

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

پس از پایان عملیات صید و جداسازی نمونههای صید شده از
تور ،شناسایی گونه ای با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر صورت
پذیرفت ( Fischerو 1984 ،Bianchi؛ اسدی و دهقانیپشترودی1375 ،؛
 Froeseو  )2015 ،Paulyو اطالعات حاصله در فرم مخصوص ثبت شد.

جدول :1مشخصات فنی تورهای گوشگیر هووری مورد استفاده در صیدگاههای استان سیستان و بلوچستان
مشخصات فنی تور
اندازه چشمه کشیده تور خام (میلیمتر)
اندازه چشمه کشیده تور استفاده شده (میلیمتر)
نوع بافت نخ
شماره نخ
ضریب آویختگی
جنس نخ
رنگ بافته
طول هر طاقه تور (یارد)
عرض هر طاقه تور (متر)
تعداد چشمه در ارتفاع
تعداد طاقه تور
جنس بویه
شکل بویه
فاصله بویهها (متر)
جنس وزنه
شکل وزنه
فاصله وزنهها (متر)
جنس طناب باال و پایین تور
قطر طناب باال و پایین تور (میلیمتر)

قایق
76
78
مولتیفیالمنت
210D/9
% 50
پلیآمید
خاکستری
200
14
120
10-15

100
103
مولتیفیالمنت
210D/18
% 50
پلیآمید
خاکستری
200
14
140
10-15

لنج چوبی
165
130
168
132
مولتیفیالمنت
مولتیفیالمنت
210D/45
210D/30
% 50
% 50
پلیآمید
پلیآمید
خاکستری
خاکستری
200
200
14
14
200
160
40-80
40-80

PVC

PVC

PVC

PVC

بیضی
3
قالب سیمانی
گرد
5
پلیاتیلن
10-8

بیضی
3
قالب سیمانی
گرد
5
پلیاتیلن
10-8

بیضی
3
قالب سیمانی
گرد
5
پلیاتیلن
10-8

بیضی
3
قالب سیمانی
گرد
5
پلیاتیلن
10-8

نتایج
در مجموع  15گونه متعلق به  8خانواده شامل تون ماهیان
( ،)Scombridaeنیزه ماهیان ( ،)Istiophoridaeگالیت ماهیان
( ،)Coryphaenidaeکوسه ماهیان ( Alopiidaeو ،)Carcharhinidae
گیش ماهیان ( ،)Carangidaeکوترماهیان ( )Sphyraenidaeو یال اسبی

ماهیان ( )Trichiuridaeترکیب صید ضمنی را در تورهای گوشگیر
سطحی ماهی هوور معمولی تشکیل دادند (جدول  .)2گونههای صید
ضمنی شامل زرده ( ،)Euthynnus affinis Cantor, 1849بچه زرده
( ،)Auxis thazard Lacepède, 1800گیدر یا تون زردباله ( Thunnus
 ،)albacares Bonnaterre, 1788هوور مسقطی ( Katsuwonus
 ،)pelamis Linnaeus, 1758بنیتو مخطط یا دنتانی ( Sarda orientalis
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 ،)Temminck & Schlegel, 1844طالل
 ،)Cuvier, 1816نیزه ماهی سیاه (،)Makaira indica Cuvier, 1832
گالیت معمولی یا دلفین ماهی ( Coryphaena hippurus Linnaeus,
 ،)1758کوسه دم دراز (،)Alopias pelagicus Nakamura, 1935
کوسه باله سیاه (،)Carcharhinus sorrah Müller & Henle, 1839
سارم دهان بزرگ ( Scomberoides commersonnianus Lacepède,
( Rastrelliger kanagurta

 ،)1801کتو ( ،)Megalaspis cordyla Linnaeus, 1758کوتر ساده یا
دم زرد ( ،)Sphyraena jello Cuvier, 1829کوتر مواج یا دم سیاه
( )Sphyraena putnamiae Jordan & Seale, 1905و یال اسبی
سربزرگ ( )Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758بود .در بین ترکیب
گونهای صید ضمنی ،تون ماهیان بیشترین تعداد گونهای را بهخود
اختصاص دادند.

جدول :2نام فارسی ،انگلیسی و علمی گونههای صید شده توسط تورهای گوشگیر سطحی در سواحل استان سیستان و بلوچستان
نام فارسی
هوور معمولی
زرده
بچه زرده
گیدر
هوور مسقطی
بنیتو مخطط (دنتانی)
طالل
نیزه ماهی سیاه
گالیت معمولی
کوسه دم دراز
کوسه باله سیاه
سارم دهان بزرگ
کتو
کوتر ساده (دم زرد)
کوتر مواج (دم سیاه)
یال اسبی سر بزرگ

خانواده

نام انگلیسی

Scombridae
Scombridae
Scombridae
Scombridae
Scombridae
Scombridae
Scombridae
Istiophoridae
Coryphaenidae
Alopiidae
Carcharhinidae
Carangidae
Carangidae
Sphyraenidae
Sphyraenidae
Trichiuridae

Longtail tuna
Kawakawa
Frigate tuna
Yellowfin tuna
Skipjack tuna
Striped bonitos
Indian mackerel
Black marlin
Common dolphinfish
Pelagic thresher
Spot tail shark
Talang queenfish
Torpedo scad
Pickhandle barracuda
Sawtooth barracuda
Largehead hairtal

جدول  ،3اطالعاتی را در مورد ترکیب فراوانی طولی شامل
حداقل ،حداکثر و میانگین طول گونههای مشاهده شده در ترکیب
صید ضمنی نشان میدهد .همچنین ،ترکیب فراوانی طولی گونه هوور
بهعنوان صید هدف تورهای گوشگیر هووری در شکل2و توزیع فراوانی
طولی مهمترین گونههای صید ضمنی در شکل 3نشان داده شده است.
اندازهگیری طول نمونهها برحسب طول چنگالی مورد بررسی قرار
گرفت .دامنه طولی گونه هوور معمولی بهعنوان صید هدف بین  32تا

نام علمی

)Thunnus tonggol (Bleeker, 1851
)Euthynnus affinis (Cantor, 1849
)Auxis thazard (Lacepède, 1800
)Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788
)Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758
)Sarda orientalis (Temminck & Schlegel, 1844
)Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816
)Makaira indica (Cuvier, 1832
)Coryphaena hippurus (Linnaeus, 1758
)Alopias pelagicus (Nakamura, 1935
)Carcharhinus sorrah (Müller & Henle, 1839
)Scomberoides commersonnianus (Lacepède, 1801
)Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758
)Sphyraena jello (Cuvier, 1829
)Sphyraena putnamiae (Jordan & Seale, 1905
)Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758

 130سانتیمتر و میانگین طول چنگالی  67/51±1/13بهدست آمد.
میانگین طول چنگالی گونههای زرده ،بچه زرده ،گیدر ،هوور مسقطی،
سارم دهان بزرگ و کتو بهترتیب ،40/69±0/88 ،59/36±0/08
 36/0±92/95 ،50/0±68/61 ،74/0±71/48و  33/96±1/08سانتیمتر
بهدست آمد .دامنه طولی گونه گیدر با  51تا  135سانتیمتر ،بیشترین
مقدار را بین گونههای صید ضمنی بهخود اختصاص داد.

جدول  :3حداقل ،حداکثر و میانگین طول (±انحراف معیار) برخی از مهمترین گونههای صید ضمنی در تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور
معمولی در صیدگاههای شمالشرقی دریای عمان ،استان سیستان و بلوچستان
گونه
هوور معمولی
زرده
بچه زرده
گیدر
هوور مسقطی
سارم دهان بزرگ
کتو

حداقل طول (سانتیمتر)
32
38
21
51
23
17
25

حداکثر طول (سانتیمتر)
130
77
56
135
79
63
46

جداول  4و  5اطالعات مربوط به ترکیب گونهای ،میزان صید از
نظر تعداد و وزن (کیلوگرم) و میانگین صید ضمنی گونههای مختلف
را در تورهای گوشگیر هووری قایقی و لنج چوبی نشان میدهد .از
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میانگین طول±انحراف معیار
67/1±51/13
59/0±36/08
40/0±69/88
74/0±71/48
50/0±68/61
36/0±92/95
33/1±96/08

نوع طول
چنگالی
چنگالی
چنگالی
چنگالی
چنگالی
چنگالی
چنگالی

نظر ترکیب گونهای صید ضمنی ،در تورهای مورد استفاده توسط قایق
و لنج چوبی تفاوت معنیداری مشاهده شد .در صید با قایق ،کمترین
و بیشترین میزان صید مربوط به گونه کوسه باله سیاه با
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 35کیلوگرم و گونه زرده با  1622کیلوگرم در کل دوره تحقیق بود.
حداکثر صید در هر توراندازی مربوط به گونه زرده با  260کیلوگرم
در هر نوبت عملیات صید و توراندازی بود .بیشترین میانگین صید
( ±انحراف معیار) در هر بار توراندازی نیز مربوط به گونه زرده با
 47/71±9/26کیلوگرم در هر بار توراندازی بود .مقدار صید گونه هوور
معمولی توسط قایق ،در کل تحقیق  657کیلوگرم بود و میانگین صید
(±انحراف معیار) نیز بهمیزان  10/97±0/79کیلوگرم در هر بار توراندازی
بهدست آمد .تنوع گونهای صیدضمنی در تورهای گوشگیر سطحی ماهی

هوور معمولی در لنجهای چوبی کمتر از قایق بود .هوور معمولی 2028
کیلوگرم از کل صید لنج و صید را بهخود اختصاص داد .بیشترین میزان
صید ضمنی لنج چوبی مربوط به گونه گیدر با  90013کیلوگرم درکل
دوره مطالعاتی و میانگین صید(±انحراف معیار)1250/186±18/61
کیلوگرم در هر بار توراندازی بهدست آمد .کوسه باله سیاه با
 17/88±3/47کیلوگرم صید در هر بار توراندازی ،کمترین میانگین
صید را در تورهای گوشگیر هووری لنج چوبی بهخود اختصاص داد.

شکل  :2ترکیب فراوانی طولی هوور معمولی بهعنوان گونه هدف صید در تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور معمولی در صیدگاههای شمالشرقی
دریای عمان (سیستان و بلوچستان)

شکل  :3ترکیب فراوانی طولی مهمترین گونههای صید ضمنی در تور گوشگیر سطحی ماهی هوور معمولی در صیدگاههای شمالشرقی دریای
عمان ،استان سیستان و بلوچستان
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صدوقنیری و همکاران

بررسی ترکیب گونهای ،ترکیب فراوانی طولی و میزان صید ضمنی در تورهای گوشگیر....

جدول  :4ترکیب گونه ای ،میزان صید از نظر تعداد و وزن و میانگین صید در تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور معمولی مورد استفاده توسط قایق در
صیدگاههای شمالشرقی دریای عمان ،سیستان و بلوچستان
گونه
صید هدف
هوور معمولی
صید ضمنی
زرده
بچه زرده
بنیتو مخطط (دنتانی)
طالل
گالیت معمولی
نیزه ماهی سیاه
سارم دهان بزرگ
کتو
کوتر ساده (دم زرد)
کوتر مواج (دم سیاه)
یال اسبی سربزرگ
کوسه باله سیاه

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
(کیلوگرم) ±انحراف معیار

657

351

2

27

10/0±97/79

1622
1407
61
48
100
59
79
134
86
62
40
35

521
2643
26
98
35
9
58
116
45
73
52
12

3
2
2
2
3
6
2
5
3
1
2
2

260
141
12
8
16
15
12
25
13
3
10
8

47/9±71/26
41/6±38/36
5/0±54/93
4/0±81/59
8/1±33/06
9/1±83/53
6/0±58/83
12/1±18/89
6/0±61/75
5/1±16/04
5/1±71/01
4/0±37/86

جدول  :4ترکیب گونه ای ،میزان صید از نظر تعداد و وزن و میانگین صید در تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور معمولی مورد استفاده توسط لنج چوبی در
صیدگاههای شمالشرقی دریای عمان ،سیستان و بلوچستان
گونه
صید هدف
هوور معمولی
صید ضمنی
زرده
بچه زرده
گیدر
هوور مسقطی
گالیت
نیزه ماهی
کوسه باله سیاه
کوسه دم دراز

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
(کیلوگرم) ±انحراف معیار

2028

508

6

315

57/11±94/78

1715
1057
90013
834
8086
12918
161
93

564
1631
8219
174
947
695
38
9

2
6
7
37
11
13
7
12

420
369
7820
254
981
1556
41
43

100/30±88/36
75/28±51/74
1250/186±18/61
139/38±01/74
212/40±78/06
349/62±13/42
17/3±88/47
23/7±25/08

بحث
اطالعات مستند محدودی در مورد وضعیت ترکیب گونهای و
مقدار صید ضمنی در تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور معمولی
در صیدگاههای شمالشرقی دریای عمان وجود دارد .بهطورکلی تحقیقات
بسیار کمی بر روی روشهای صیدی که توسط ناوگان و جامعه صیادی
سنتی مورد استفاده قرار میدهند صورت پذیرفته است ،در حالیکه
بخش اعظم مقدار صید صورت گرفته از آبهای خلیجفارس و دریای
عمان توسط روشهای سنتی صید و بهخصوص تورهای گوشگیر انجام
میپذیرد .میزان صید ضمنی در تورهای گوشگیر نسبت به روشهای
دیگر صید متفاوت است .صیدضمنی یک مشکل جدی در صید تجاری،
سنتی و تفریحی در سرتاسر جهان بهشمار میرود .صید ضمنی ،صید
اتفاقی گونههای غیرهدف و گروههای سنی مختلف میباشد که این
صید ضمنی میتواند از بیمهرگان تا پستانداران دریایی باشد .صید
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اتفاقی میتواند باعث کاهش جمعیت گونههایی شود که هدف صید
نمیباشند ،همچنین میتواند باعث اثرات تخریبی در اکوسیستم،
تخریب پویایی شبکه غذایی اکوسیستم و کاهش ذخایر شود (پارسا،
 .)1391بهطورکلی در مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری مانند خلیج
فارس و دریای عمان بهدلیل تنوع گونهای باال ،استفاده از روشهایی
که انتخابی عمل نماید و یک گونه خاص را صید نماید به سختی
امکانپذیر است .از نظر متخصصان و مدیران شیالتی ،بحث صید ضمنی
یکی از موضوعات چالش برانگیز در فرآیند بهرهبرداری از ذخایر آبزیان
است .طبیعتاً بخشی از موضوعات مرتبط با صید ضمنی متوجه جامعه
صیادی میشود که منجر به اعمال قوانین و محدودیتهایی در زمینه
نحوه و میزان بهرهبرداری از ذخایر آبزیان میگردد که درنتیجه تاثیرات
منفی بر روی نحوه بهرهبرداری از ذخایر از طریق مرگ و میر آبزیان
جوان و زیر اندازه استاندارد هدف صید میشود ( Hallو همکاران.)2000 ،
از معایب روش صید با تور گوشگیر میتوان بهوجود صید
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ضمنی در آنها اشاره کرد که حجم زیادی از گونههای آبزیان را مورد
بهره برداری قرار میدهد و بایستی بهدقت مدیریت و مورد پایش قرار
گیرند و توسعه این روش نباید مورد تشویق قرار گیرد .بهدلیل عدم
کنترل اندازه چشمه تورهای گوشگیر و افزایش تالش صیادی ،صید
بیرویه صورت میگیرد که این خود نبود مدیریت در صید را آشکار
میسازد ( Mendoncaو  .)2014 ،Pereiraدر این مطالعه ،بیشترین
گونههای صید ضمنی تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور معمولی
مربوط به گونههای تون ماهیان بود )2001( Abdulqader .میزان
صید ضمنی تور گوشگیر ماهی شیر ()Scomberomorus commerson
را در آبهای بحرین مورد مطالعه قرار داد و اظهار داشت که 85
درصد صید ضمنی این نوع از تورها مربوط به کوسه شیری
( )Rizoprionodon acutusاست و پیشنهاد دادند که ذخایر کوسهها
و ماهی شیر برای صید پایدار میبایست حفظ گردد .در مطالعهای که
پارسا و همکاران ( )1391بر روی ترکیب صید ضمنی تورهای گوشگیر
مولتی فیالمنت شیری در صیدگاههای استان بوشهر انجام دادند اظهار
داشتند که بیشترین صید ضمنی این نوع تورها مربوط به ماهیان
سطحزی و بهخصوص تون ماهیان میباشد .بیشترین میزان صید
ضمنی مربوط به گونه هوور معمولی ،سارم ،سوکال و کوتر ماهیان بود و
نتایج آنها موید چند گونهای بودن ترکیب صید ضمنی در این نوع
تورها بود و ماهی شیر که گونه صید هدف این نوع تورها است مقدار
بسیار ناچیزی از میزان صید و در حدود  4درصد بهخود اختصاص داد
که با نتایج تحقیق حاضر در مورد تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور
معمولی همسو میباشد .نتایج تحقیق صورت گرفته بر روی تورهای
گوشگیر ماهی شیر در منطقه شهرستان دیر (استان بوشهر) نشان داد
که ترکیب صید ضمنی این نوع تورهای گوشگیر شامل گونههای زرده
با  42درصد ،هوور با  19درصد ،کوسه ماهی 19درصد ،سارم  8درصد،
شیر  7درصد ،سوکال  3درصد و دیگر گونهها نیز در مجموع  2درصد از
کل صید است (خدادادی و همکاران .)1382 ،در مجموع ترکیب
گونهای صید ضمنی شامل  15گونه بود که بیشتر گونههای سطحزی
و تون ماهیان بودند .اصوالً تنوع گونهای آبزیان در ستون و الیههای
سطحی آب نسبت به بستر آب کمتر است و به طبع آن ترکیب صید
ضمنی نیز شامل گونههای کمتری خواهد بود .در روشهای صیدی
مانند صید ترال و تورهای گوشگیر سه جداره یا ترامل نت که بهصورت
کفی صورت میپذیرد ،ترکیب گونهای بهمراتب بیشتر خواهد بود .در
بررسی که توسط  Goncalvesو همکاران ( )2007بر روی میزان صید
ضمنی تورهای ترامل نت در جنوب اروپا انجام شد ،در مجموع 137
گونه بهعنوان ترکیب گونهای صید ضمنی شناسایی شد .در مطالعه حاضر
بیشترین میزان صید ضمنی مربوط به ماهیان سطحزی و بهخصوص
تون ماهیانی مانند گیدر ،زرده ،بچه زرده و هوور
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مسقطی بود .گونههای دیگری مانند کتو ،سارم دهان بزرگ ،کوتر ساده
و کوتر مواج نیز در ترکیب صیدضمنی مشاهده شدند .نکته مهم در
بحث صیدضمنی مشاهده شده در روشهای صید مختلف ،نوع گونههای
صید شده میباشد .در برخی روشها مانند صید ترال کف ،بخش
زیادی از صید ضمنی مربوط به گونههای است که زیر اندازه استاندارد
صید می شوند و فشار زیادی را بر روی ذخایر آبزیان وارد ساخته و
کاهش صید و ذخایر را در بلندمدت میتواند بههمراه داشته باشد .در
صید با تورهای گوشگیر تنوع گونهای صید ضمنی بسیار کمتر از ترال
میباشد و حتی اندازه طولی گونههای صید شده بهصورتی میباشد
که این مقدار صید به دریا دورریز نمیشود و از نظر اقتصادی برای
صیادان سودده خواهد بود ،ولی از دیدگاه بحثهای مدیریتی و
تحقیقاتی این صید ضمنی میتواند نسلهای ذخایر را در طوالنی
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
صید ضمنی تورهای گوشگیر ماهی هوور معمولی مشاهده شد .کوسه
ماهیان بهدلیل زندهزا بودن و نرخ تولیدمثل پایینتر نسبت به ماهیان
استخوانی ،نیازمند توجه و مدیریت بیشتری جهت کاهش صید آنها
در روشهای صید مختلف است Moazzam .و  ،)2014( Nawazبه
بررسی ترکیب و میزان صید ضمنی تورهای گوشگیر صید تون ماهیان
در آبهای نزدیک ساحل و دور از ساحل پاکستان پرداختند .نتایج
مطالعه آنها نشان داد که عالوه بر تون ماهیان ،گونههای مختلفی
ترکیب صید ضمنی را تشکیل میدهند و غالبترین گونهها شامل سارم
دهان بزرگ ،ماهی شیر ،کوتر ماهیان ،گالیت یا دلفین ماهی ،بادبان
ماهی ،کوسه دم دراز و برخی دیگر از سپرماهیان بود .ابعاد تور گوشگیر
و تعداد طاقههای توری که شناورهای گوشگیر در هر بار دریاروی و
عملیات صید مورد استفاده قرار میدهند میبایست مورد کنترل و
محدودیت قرار گیرد .در حال حاضر مدیریت و کنترل قانونمندی در
مورد نحوه صحیح صید با تورهای گوشگیر اعمال نمیگردد و مالکان
شناورهای صیادی تا جاییکه توان مالی آنها اجازه دهد میتوانند به
تعداد طاقههای تور مورد استفاده خود در هر سفر دریایی اضافه نماید.
درست است که اندازه چشمه تور ،شماره نخ و همچنین ارتفاع تور
گوشگیر در میزان صید نقش دارد ،ولی نمیتوان طول تور را که یک
فاکتور مهم و اساسی در فرآیند صید است را نادیده گرفت .مطالعات
انجام شده درخصوص تورهای گوشگیر نشان میدهد که هر شناور
صیادی قایق و لنج گوشگیر در حدود  40-80طاقه تور  200یاردی
که حدود  4-8کیلومتر طول دارد را در هر سفر دریایی و عملیات صید
مورد استفاده قرار میدهد و با توجه به وسعت حوزه آبی خلیجفارس و
دریایعمان ،نیاز اساسی است که در اینخصوص برنامهریزی دقیقی
انجام شود .تورهای گوشگیر یکی از بهترین روشهای صید آبزیان
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صدوقنیری و همکاران

 چنانچه این تورها بهصورت.بهخصوص ماهیان سطحزی درشت میباشد
 نه تنها آسیبی به ذخایر،استاندارد و در محلهای مناسب استفاده شوند
 بهدلیل. بلکه راندمان باالیی از صید را بهدنبال خواهند داشت،نمیرساند
عواملی از قبیل مرگ و میر باالی موجودات و گونههای غیرهدف آبزی
 به بعد استفاده از این تورها1992  از سال،در تورهای گوشگیر سطحی
 کیلومتر در دریاهای بزرگ ممنوع2/5 در سطح وسیع و طول بیشتر از
 جهت دستیابی به صید پایدار و کاهش صید.)2000 ،FAO( شده است
ضمنی میبایست تمامی ارکان صنعت شیالت در کشور همکاری و تبادل
) بهاجراCo-management( نظر داشته باشند و نوعی مدیریت مشارکتی
 مدیریت مشارکتی نیز به مفهوم همکاری همه جانبه تمامی عوامل.درآید
 بهعنوان نتیجهگیری.و بخشهای مرتبط با فرآیند صید و صیادی است
کلی این تحقیق میتوان اظهار داشت با وجود اینکه تورهای صیادی
مورد بررسی در این تحقیق بهعنوان تورهای گوشگیر سطحی مخصوص
صید ماهی هوور معمولی در صیدگاههای چابهار و آبهای همجوار
 ولی میزان پایینی از صید این تورها را گونه هوور،شناخته می شوند
معمولی بهعنوان گونه هدف بهخود اختصاص میدهد و بخش اعظم
 این موضوع لزوم.صید این تورها بهعنوان صیدضمنی محسوب میگردد
توجه بیشتر به شیوه صحیح کاربرد این نوع تورها را در جهت کاهش
 بحث استانداردسازی تورهای گوشگیر در.صیدضمنی نمایان میسازد
مناطق صید توسط این روش از طریق رعایت الزاماتی از قبیل تعیین
اندازه مناسب چشمه تور جهت صید گونه خاص و استفاده از شماره
 آموزش صحیح.نخ مناسب تور گوشگیر میبایست مورد توجه قرار گیرد
جامعه صیادی ناوگان صید سنتی نیز میتواند در مدیریت و کاهش صید
ضمنی از طریق فعالیت در صیدگاههای مناسب آبهای دریای عمان و
 اقداماتی مانند کاهش.استفاده از تورهای گوشگیر استاندارد موثر باشد
تعداد طاقههای تور گوشگیر مورد استفاده توسط قایقها و لنجها و نیز
ممنوعیت صید در مناطقی که مقدار صید ضمنی باال است میتواند در
جهت کاهش و مدیریت صید ضمنی در شناورهای گوشگیر مورد
 ترویج روشهای صید جایگزین مانند صید با رشته.استفاده قرار گیرد
قالب یا النگالین میتواند اقدام بسیار موثری در جهت کاهش صیدضمنی
.و حفظ ذخایر آبزیان در آبهای خلیجفارس و دریایعمان باشد
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