
 لزوم بكارگيري تورهاي گوشگير سطح با چشمه بهينه در صيد سنتي تونماهيان
 (مطالعات موردي)

 محمد درويشي  *١، سيد عباس حسيني ٢، سيامك بهزادي ١، علي ساالرپوري ١، محمد مومني ١، 
 غالمعلي اكبرزاده چماچايي ١، الهه عباسي ١ 

 
 ،تحقيقات سازمان كشور، شيالتي علوم تحقيقات موسسه عمان، درياي و فارسخليج اكولوژي پژوهشكده -١

  بندرعباس كشاورزي، و ترويج آموزش
و  آموزش ،تحقيقات سازمان كشور، شيالتي علوم تحقيقات موسسه هاي دور،مركز تحقيقات شيالتي آب -٢

 چابهار كشاورزي، ترويج
m.darvishi70@yahoo.com 

  
  ٢٤/١٠/٩٧تاريخ پذيرش:                                                                                                 ٢٠/١١/٩٧تاريخ دريافت 

  
  چكيده

طور شمار رفته كه بههاي جهان بهها از نظر صيد صنعتي در آبترين گونهماهيان از ماهيان مهم اقتصادي و با ارزشتون   
فارس و خليجهاي آرام، اطلس و هند پراكندگي دارند. خصوص در اقيانوسهاي درياهاي معتدله و گرمسيري بهوسيعي درآب

ها  در جنوب گردد. عمده صيد اين گونهمي ي و زندگي تعدادي از اين ماهيان محسوبريزدرياي عمان نيز محل مهاجرت، تخم
گيرد. يكي از راهكارهاي مديريت منابع اين ماهيان به عنوان كشور جمهوري اسالمي ايران توسط تور گوشگير سطح صورت مي

است. در حال حاضر مطالعات علمي بسيار اندكي  هاي اقتصادي، تعيين چشمه تور بهينه در ارتباط با طول بلوغ اين ماهيانگونه
هاي جنوب كشور، بلكه در مناطق پراكنش آنان ها، نه تنها در آبتور اختصاصي اين گونه ةسازي  چشمجهت استاندارد و بهينه

ود ندارد. بهينه نيز وج ةدر اقيانوس هند و آرام صورت گرفته است و حتي گزارشاتي در خصوص اجرايي نمودن تورهاي با چشم
  اين مقاله به بررسي روش صيد ياد شده، مطالعات انجام شده در منطقه و لزوم بكارگيري تورهاي بهينه اشاره دارد.

 
  فارس و درياي عمانتور بهينه، خليج ةماهيان، تور گوشگير، طول بلوغ، چشمتون هاي كليدي:واژه 

 
  
  
  
  



 ٣٨صفحه                                                                  ١، شماره ، سال دومفصلنامه ترويجي بوم شناسي منابع آبي
  مقدمه

 ).King, 1995(ريزي به آن داده شده باشد بار فرصت تخماز لحاظ مديريت ذخاير، بايد آبزي را صيد كرد كه حداقل يك   
درصد آبزيان در آن طول به رسيدگي جنسي رسيده باشند. اين  ٥٠اندازه بلوغ جنسي هر آبزي طولي است كه در آن حداقل 

ريزي به آبزي داده نشود خطرات زيست هي است اگر چنين فرصتي براي تخمدهند.  بدينشان مي 50LMطول را عموماٌ با 
طور مثال صيد بي رويه و كمتر از اندازه بلوغ جنسي در مناطق نزديك به نواحي صنعتي آورد. بهبار ميمحيطي فراواني را به

بي در بعضي از آنها شده است هاي ماهيان و افزايش سطح كمياشمالي سبب كاهش اندازه و كيفيت برخي ازگونه ةنيمكر
هاي زيادي است كه مقررات مربوط به تعديل ابزار صيد به عنوان بخشي از مديريت ). سال١٣٨٤زاده، (مجنونيان و ميراب

هاي صيادي مطرح و در برحي از كشورها به مورد اجرا گذاشته شده است. در اين خصوص آنچه كه براي بسياري از فعاليت
هاي تورها و صيد گروه ةتور است. شناخت كارايي چشم ةوشگير مطرح است مراعات حداقل اندازه چشمادوات صيد تور گ

تور، تضمين  ةمختلف طولي و مقايسه آن با حداقل طول مجاز صيد و ارائه راهكارهاي مناسب براي هرگونه تغيير در اندازه چشم
دليل اينكه هاي صيد گوشگير به روش .)Gulland, 1983( بالغ استصيد پايدار و عالوه بر آن حفاظت از ذخاير ماهيان نا ةكنند

دقت مديريت و مورد پايش قرارگيرند و توسعه دهند، بايستي بهبرداري قرار ميهاي نابالع آبزيان را مورد بهرهحجم زيادي ازگونه
ها ضمانت اجرايي نداشته، كه با كنترل چشمهآنها نبايد مورد تشويق قرارگيرد. متاسفانه در بيشتر مواقع قوانين مربوط به 

   ).١٣٩٤رويه از ذخاير را به همراه دارد (حسيني و همكاران، افزايش تالش صيادي، صيد بي
    بلوغ يك ماهي مشخص باشد،اولين  طول درچه  چنان رسيدگي جنسي يك ماهي به اندازه مشخصي بستگي دارد. بلوغ يا   
پايدار  صيدمديريت اين طريق  از ونشده  آسيبي وارد كه به جمعيت ماهيان كوچكتر ردتعيين كوي نحرا به  توان چشمه تورمي

كه انتخاب پذيري  چرا نمايدكنترل مي را طولي نسل احياء ةانداز چشمه، ةواقع انداز در .Somavanish, 1980)راتضمين نمود (
 ةانداز و (حداكثر دور بدن) ارتباط دور بدن ماهي .)Gulland, 1983(دارد فيزيكي بدن ماهي ارتباط  ابعاد با، بيشتر صيد ةوسيل
در تور  ).Hameed and Boopendranath, 2000د (باشبهينه مي تور ةچشم ةانداز تعيين كننده درهاي شاخص از، تور ةچشم

نوع گونه، عوامل ديگري مانند رفتار و واكنش ماهي در اطراف تور، ساختار تور، ضريب آويختگي،  گوشگير بدون در نظر گرفتن
 ,.Holst et al)ها و همچنين ميزان ديد ماهي در پراكندگي طولي ماهيان صيد شده تاثير دارند قابليت كشساني چشمه

صيد)  پيشرفته هايروش با مقايسه تجهيزات (در و امكانات به نياز عدم و بودن سنتي خاطر به گوشگير روش به صيد .(1998
 منفرد و صورت به ماهي هايگونه صيد ترال، مثل هاييروش به نسبت كمتر انرژي و سوخت مصرف آن، صيد ميزان باالي و

 مردم از عظيمي بخش و نموده پيدا كشور مردم جنوب ميان در را خاصي جايگاه سنتي هايروش ساير با مقايسه اي درگله
  پردازند.مي صيد به روش اين طريق از منطقه

 ماهيان از برخي گزينشي صورت به تواندنمي لذا دارد، قرار ماهي هايگله مقابل در ديوار يك مانند گوشگير تور كه آنجايي از
 در باشد، گوشگير تور ةچشم ةانداز با متناسب بدنشان ترين قسمت دورعميق اندازه الًمعمو كه ماهياني بنابراين. كند را صيد

تور آن است كه آبزيان كوچكتر از اندازه و سن معيني بتوانند از تور فرار كرده  ةهدف از كنترل چشمشوند. مي گرفتار تور اين
جملگي  ).Laevastu and Favorite, 1998(برداري قرار گيرند زنده، بعد مورد بهره ةو با زاد و ولد عالوه بر افزايش تود

كنند كه اگر صيد ماهيان نابالغ شديد باشد در اين صورت فراواني يك طبقه سني، قبل از اينكه به محققين چنين استدالل مي
آن، حتي اگر صيد نشوند، ناكافي مي گردد. به هر حال اعمال مقرراتي از  ةسن بلوغ برسد كاهش يافته و تعداد ماهيان بالغ زند

درخصوص ارتباط چشمه  كنند.دهند كه بسياري از صيادان از آن تمكين نميواهد نشان مياين دست دشوار بوده  و ش
زمان بارشد ماهيان جوان و قرارگرفتن آنان در دامنه انتخاب پذيري صيد، توان گفت، همتورگوشگير با مرگ و ميرصيادي مي

زايش رشد شانس فرار اين ماهيان بسياركمتر شده تا نمايند اما با افاين جمعيت در آغاز مرگ و ميرصيادي پائيني راتحمل مي
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جايي كه ديگر توانايي فرار از ابزار صيد را ندارند،كه دراين حالت در معرض بيشينه مرگ و ميرصيادي خواهند بود (درويشي، 

١٣٨٧ .( 
ن ماهيان به عنوان ماهيان در مقايسه با صيد جهاني حدود شش درصد و سهم تجارت توميزان ساالنه صيد و برداشت تون 

زيان) قريب به هشت درصد از مجموع داد و ستد در اين بخش بوده سومين تجارت سودآور جهان آبزيان (پس از ميگو و كف
 ژاپن، پردازند شامل اندونزي،ماهيان به صيد مياست. برطبق آمار سازمان خوار و بار جهاني، كشورهاي اصلي كه در زمينه تون

چين و اسپانيا هستند. ايران رتبه چهل و يكم جهان را در صيد انواع آبزيان و رتبه دوازدهم را در صيد اين  تايوان، فيليپين،
   .(FAO, 2008) ماهيان در دنيا استماهيان كشور حدود سه درصد برداشت تونگروه از آبزيان دارد. ميزان صيد تون

كنند. مهاجرت ماهيان بالغ به علت رف مناطق كم عمق مهاجرت ميريزي از مناطق عميق به طماهيان معموالً جهت تخمتون   
  توليد مثلي زودتر از ماهيان جوان صورت مي گيرد و معموالً مهاجرت ماهيان جوان از ماهيان بالغ جداست.  ةانجام دور

توان به دو دسته ماهيان ميماهيان را  كنند. از نظر جغرافيايي تونريزي ميهاي نزديك به سطح تخمماهيان اغلب در آبتون
كنند هاي گرم مهاجرت ميريزي به آبمناطق معتدله  و مناطق استوايي تقسيم بندي نمود. ماهيان مناطق معتدله براي تخم

). اين ماهيان توانايي انجام ١٣٧١دهند (شوقي، ريزي مهاجرتي صورت نميدر حالي كه ماهيان مناطق استوايي جهت تخم
 هاي طوالني و به منظورها را دارند. مهاجرت ها، حركات فصلي هستند كه اغلب در مسافتني در اقيانوسهاي طوالمهاجرت

  ).١٣٨٧گيرند (دقوقي،تغذيه و يا توليد مثل صورت مي
برد و تور، جنس نخ تور و عمق تورريزي ميزان صيد را باال مي ةچشم ةدر صيد به روش گوشگير، تفاوت در پارامترهاي انداز  

اند. كاربرد اين هاي ديگر نداشتهبه همين دليل است كه صيادان تا به حال تالشي جهت تغيير و يا جايگزيني اين روش با روش
ثيرات سوئي در حفظ ذخاير تأنكه هاي غير استاندارد در سواحل درياي عمان و خليج فارس عالوه بر ايروش با استفاده از چشمه

و اكوسيستم منطقه دارند، مقدار زيادي از صيد استحصالي آنان نيز ارزش پاييني برخوردار است، كه اثرات مزبور انجام اصالحاتي 
  سازد.هاي تور روش فوق را ضروري ميسازي چشمهدر جهت بهينه

 
  ماهيان در جهانهاي ماهيگيري تونروش   

-Pole-and) ماهيان در نقاط مختلف جهان به دو شيوه سنتي و صنعتي با كمك روش قالب و دستهاكثر تون و شبه تون    
line) اي، تور گردان پياله (Purse-seine)   و رشته قالب(Longline)، اي و قالب و دسته شوند. دو روش تور پيالهصيد مي

ر مسقطي، تون زرد باله كوچك، آلباكور، تون باله آبي) و روش رشته قالب جهت به منظور صيد ماهيان نزديك به سطح (هوو
ــت، تون زرد باله بزرگ، منقار  ــم درش ــمالي و جنوبي بزرگ، تون چش به دام انداختن ماهيان در اعماق پايين (تون باله آبي ش

شيوه ساير  شمشير ماهيان) كاربردهاي فراواني دارند.  صيد از قبيل قماهيان و  ، گوشگير (Troll lines)هاي تعقيبي البهاي 
ماهيان به خصوص در اقيانوس نيز جهت صيد تون (Harpoons)و نيزه  (Handlines)هاي دستي قالب ،(Driftnets)شناور 

  .(Garcia, 1994)گيرند هند مورد استفاده قرار مي
شوند. همان گونه كه اشاره گرديد ابزار و ادوات هاي درياي عمان نيز به دو شيوه سنتي و صنعتي صيد ميتون ماهيان در آب    

ترين تور گيرد كه بزرگماهيان به روش صيد سنتي عمدتاً توسط تور گوشگير سطح صورت ميمورد استفاده در صيد تون
متر، سانتي ١٩و  ٦/١٤حدود  ةچشم ةهووري و گيدري به ترتيب با مشخصات انداز ماهيان دو نوع تور گوشگيراختصاصي تون

). طول تورگوشگير سطح بسته به اندازه شناور ١٣٨٦شوند (كيمرام و همكاران، بسته به فصل صيد و منطقه پراكنش استفاده مي
ارد. صيادان سنتي جهت صيد ماهي، تور را در محل كيلومتر نيز درازا د ١٠و قدرت موتور (قايق يا لنج)، متفاوت بوده و گاهي تا 

نمايند. صيد آوري ميمناسب صيد قرار داده و پس از استقرار تور سطحي، صبح زود صيد حاصله را كه در تور گرفتار شده جمع
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هاي گذشته گيرد و تعداد آنها در سالهاست كه توسط شناورهاي كالس لنج و قايق صورت ميماهيان به روش گوشگير سالتون

 هاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان با افزايش روبرو بوده استبه خصوص در استان
  ).١(شكل  

 
  

  
  . عمليات صيد با گوشگيرسطح در شناور لنج١شكل 

 
  سابقه صيد تون ماهيان در ايران

ماهيان در بندرعباس يعني دهه ها پيش و قبل از ساخت اولين كارخانه كنسرو تونماهيان درايران به سالسابقه صيد تون   
هاي پارويي و با ها ماهي با استفاده از تو رهاي گوشگير (انتظاري) صيد و توسط قايقگردد. در آن سالاول قرن حاضر  بر مي

ها نگهداري ماهي در گرديد. در آن سالشد، ولي به نگهداري صحيح ماهي كمتر توجه ميحداقل امكانات به ساحل حمل مي
دريا توسط نمك به خاطرجلوگيري از فساد آن، امري مرسوم بود. با توسعه ساخت موتورهاي دريايي، ساخت شناورهاي صيادي 

 اعماق بيشتر فراهم گرديد. ماهيان در فواصل دور از ساحل وموتوردار رونق گرفت و امكان صيد انواع تون
هاي اخير با روند رو به تزايدي همراه بوده است و با حضور و فعاليت شناورهاي ميزان صيد تون ماهيان در كشور طي سال  

بيني هاي غير ساحلي افزايش يافته است و در راستاي اهداف كمي پيشهاي دور دست، سهم برداشت از آبصيادي در صيدگاه
  هاي دريانوردي و صيادي شناورها اقدام شده است.ريزي افزايش قابليتمه چهارم توسعه، نسبت به برنامهشده در برنا

 
  نحوه عملكرد تورهاي گوشگير 

گيرند. تورهاي گوشگير، متشكل از يك ديواره ساده تور هستند كه به صورت عمود نسبت به سطح آب يا بستر دريا قرار مي  
هاي مختلف آب قادر به صــيد انواع ماهيان ســطح زي و يا ه چشــمه و موقعيت اســتقرار خود در اليهاين تورها بســته به انداز

ستم مختلف آبي، اعم از رودخانه، درياچه و دريا امكان پذير زي، بويژه گونهكف سي ستفاده از آنها در اكو ستند. ا هاي مهاجر، ه
سته به نوع نخ بكار رفته در آنها به شگير ب ست. تورهاي گو شده كه به هر يك از آنها صورت بخش ا شكيل  هاي مجزا از هم ت
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شود. معموالٌ تور مورد نظر از اتصال چند طاقه به هم تشكيل شده است. بسته به نوع تور گوشگير و شناور، يك طاقه گفته مي

  نج بزرگ نوسان دارد.طاقه در شناورهاي ل ٤٥هاي مورد استفاده بين دو طاقه در شناورهاي قايق تا بيش از تعداد طاقه
  توان به انواع زير تقسيم كرد:هاي مختلف آب، ميتورهاي گوشگير را متناسب با ساختمان و موقعيت استقرار آن دراليه   
  تورهاي گوشگير سطحي شناور  -
 تورهاي گوشگير عمقي ثابت (گوشگيركف)  -
 تورهاي گوشگير سه اليه يا تور ترامل  -
  
شود. طناب بااليي طناب حمايت مي ةولي متشكل از يك ديواره توري است كه از باال و پايين به وسيلهر تور گوشگير معم   

شود تا لبه بااليي ها سبب مياند. وجود اين بويههاي معين نسبت به يكديگر قرار گرفتهمجهز به تعدادي پويه است كه در فاصله
نامند. به طناب پاييني كه به مي» بويه«يا طناب » طناب بااليي» ح تور سبك شده و باال كشيده شود. اين طناب را باصطال

اند. وجود هاي معين از يكديگر قرار گرفتهحاشيه زيرين تور بسته شده، تعدادي وزنه سربي يا سيماني متصل است كه در فاصله
ده شود. اين طناب را نيز در     اصطالح شود كه حاشيه پايين تور سنگين شده و به پايين كشيها در طناب پاييني باعث ميوزنه

  ).٢نامند (شكل مي» طناب تحتاني«يا » طناب وزنه« 
    
  

  )١٣٨١. ساختمان كلي تورگوشگير (برگرفته از:  ايران، ٢شكل   
    
شود كه تور در آب به ها (نيروي غرق شوندگي) باعث ميها (نيروي شناوري) و وزنهوجود دو نيروي مخالف ناشي از بويه   

ها بيشتر انتخاب شود، تور به حالت ها نسبت به نيروي غرق شوندگي وزنهصورت قائم قرار گيرد. مثالٌ اگر نيروي شناوري  بويه
رود و بر بستر دريا ها غلبه كند، تور پايين ميها بر نيروي شناوري بويهيروي غرق شوندگي وزنهآيد، بر عكس اگر نشناور در مي

  گيرد.قرار مي
توان متعلقات ديگري را براي ايمني و آساني كاربرد، به تورهاي گوشگير اضافه كرد. از آن عالوه بر تجهيزات ياد شده مي   

ها به تعداد هاي موجود در طناب بااليي هستند، اشاره كرد. اين بويه) كه بزرگتر از بويههاي راهنما (نشانهتوان به بويهجمله مي
هاي مياني آن، براي آسان پيدا كردن تور يا جلوگيري از فرو رفتن بيش از حد آن (در كم در ابتدا و انتهاي تور يا در بخش

توان در ابتدا و انتهاي آن شب مورد استفاده قرار گيرد، مي شود. چنانچه تور درتورهاي گوشگير شناور سطح) به تور اضافه مي
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شوند بايد از هاي مخصوص نصب كرد. در تورهايي كه به صورت ثابت در آب نصب ميهاي مياني تور چراغيا حتي در بخش

  كنند.لنگر استفاده كرد براي اين كار معموالٌ ابتدا و انتهاي تور را به وسيله طناب، با يك لنگر مرتبط مي
تنها اختالف موجود ميان تورهاي گوشگير معمولي و سه اليه آن است كه تورهاي سه اليه به جاي يك ديواره تور از سه اليه    

هاي كوچكتر است. ضمناٌ ارتفاع تور اليه هاي بزرگتر و اليه مياني داراي چشمهاند. دو اليه جانبي داراي چشمهساخته شده
گيرند تورهاي جانبي روبروي يكديگر قرار مي ةانبي به مراتب بلندتر است. در تورهاي سه اليه چشممياني نسبت به ديواره ج

  ). ١٣٨١(ايران، 
هاي چشمه تور است هاي برانشي آنها در البالي نخنحوه گير كردن ماهي در تور گوشگير عمدتاٌ ناشي از گير كردن سرپوش  

هاي تورگير كند تواند در چشمههاي مختلف ماهي از جمله پوزه آن نيز مييد، قسمتاما به دليل صيد غير انتخابي اين ابزار ص
  ).٣(شكل 

  
  

  
  

  . حاالت متفاوت صيد ماهي توسط ابزار صيد گوشگير٣شكل 
  )Sparre & Venema, 1992(بر گرفته از : 

A  ،حالت پوزه گير شدنB  ،حالت گوشگير شدنC  حالت تنه گير شدن وD دن يك ماهي در تورهاي با حالت تور پيچ ش
  هاي مختلف چشمه تور اندازه
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  مطالعات صورت گرفته در منطقه

 ,Roger)گيرند هاي دريايي، در باالي شبكه غذايي قرار ميزي در اكوسيستمتون ماهيان، به دليل تغذيه از ماهيان سطح   
 ، از اكوسيستم، اثر نامطلوبي بر شبكه غذايي دارند(Top predatory)حذف چنين شكارچيان رده باال  .(1994

 (Essington et al., 2002).  
سانتي متر) چنين  ٣/٧٣ماهيان استان هرمزگان و تعيين سايز بلوغ گونه هوور (رسي بر روي ذخاير تون)، از بر١٣٨٢درويشي (

هاي كوچكتر از سايز بلوغ جنسي % ماهيان هوور صيد شده توسط شناورهاي سنتي در اندازه ٦٠نتيجه گيري كرد كه بيش از 
ور گوشگير بكار رفته در صيد اين آبزي برشمرد. در ايران جهت صيد هاي تاند كه علت اين امر را غير استاندارد بودن چشمهبوده

هايي به با چشمه ١٢٠ /D ٣٠به طور معمول از دو نوع تور با شماره نخ ،اختصاصي ماهي هوور با استفاده از تور گوشگير سطح
  ).١٣٨٦همكاران، شود (كيمرام و )، به صورت كشيده استفاده مي٤متر (شكل ميلي ١٤٦و  ١٤٠طول 
         

    
  متري مورد استفاده در شناور لنجميلي ١٤٠نمونه تور هووري با چشمه  .٤شكل 

  
اي در خصوص بررسي تورهاي گوشگير هاي منطقه اقيانوس هند و غرب اقيانوس آرام نه تنها هيچ مطالعهسفانه در آبمتأ   

ماهيان نيز بسيار محدود است. اين كه كدام ماهيان و شبه تونهووري صورت نگرفته است، بلكه اين اطالعات در مورد ساير تون
داكثر دور بدن ماهي در نظر گرفته شود، بستگي زيادي به گونه و شكل ظاهري تواند به عنوان حقسمت از بدن يك ماهي مي

) و در ماهي شير ١٣٨٣ماهي دارد. حداكثر دور بدن براي ماهي زرده و هوور در ابتداي باله پشتي اول (درويشي، 
(Scomberomorus commerson) ١٣٨٧دست آمده است (درويشي،ابتداي باله پشتي دوم به در.( 

)، بدون در نظر گرفتن خاصيت كشساني نخ تور در گوشگير ماهي هوور وبراساس روابط خطي موجود بين ١٣٨٣درويشي (  
 ٨/٢١ر ترين چشمه پيشنهادي را براي صيد ماهي هوومتر)، مناسبسانتي ٧٣طول چنگالي با دور بدن ماهي در طول بلوغ (

 هاي جنوب كشور،سازي چشمه تور اين ماهي در آبمتر به صورت كشيده پيشنهاد داد. در بررسي ديگري بر روي بهينهسانتي
متر محاسبه گرديد كه به ميلي ١٧٠بهينه پيشنهادي،  هاي تور،  چشمهبا در نظر گرفتن كاهش شاخص درصد كشيدگي نخ

نتايج تحقيق ياد شده همچنين نشان داد كه با افزايش  ).١٣٨٣ته باشد (درويشي، رسد قابليت اجرايي بيشتري داشنظر مي
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تورهايي كه قادر به صيد ماهي هوور هستند، دامنه و ميانگين طولي ماهيان صيد شده افزايش و درصد ماهيان  ةچشم ةانداز

ريزي كرده مناسب براي صيد ماهيان تخم ترين تورهاي صيد ماهي هوور نيز از مطلوبيتيابد اما حتي اصلينابالغ، كاهش مي
هاي پيشنهادي (كه بر مبناي طول در اولين بلوغ ارائه برخوردار نيستند. اين كه حذف تورهاي رايج و بكارگيري تور با چشمه

با اين  باشند، بايد به صورت عملياتي و ساخت و بكارگيري توراند)، چه مقدار در كاهش ماهيان نابالغ هوور موثر ميگرديده
سازي تور گوشگير )، بدون اشاره به روش خاصي در بهينه٢٠١٢و همكاران ( Abdussamadها مورد بررسي قرار گيرد. چشمه

متر سانتي ١٢تا  ١٠هايي بين ياد شده كه اندازه ةهاي رايج در منطقهاي غرب هند، پيشنهاد دادند كه چشمهماهي هوور در آب
  متري تبديل شوند. سانتي ١٥هاي تور هبه صورت كشيده دارند به چشم

هاي استان هرمزگان و بر اساس روابط خطي موجود تور ماهي شير در آب ةسازي چشمدر مطالعه ديگري كه بر روي بهينه   
متر به صورت كشيده ارائه سانتي ٢/١٥ترين چشمه پيشنهادي بين طول چنگالي و دور بدن ماهي شير صورت پذيرفت، مناسب

تورهاي گوشگير رايج دراستان هرمزگان كه جهت صيد ماهي شير بكار  ةچشم ة). درحال حاضر انداز١٣٨٧درويشي، شد (
)، كه به طور حتم نتيجه بكارگيري آنان، استحصال ٥باشند (شكل متر به صورت كشيده ميسانتي ١٢تا  ٩روند غالبا بين مي

  درصد بااليي از ماهيان نابالغ شير است. 
  

    
  . تورگوشگير شير ماهي با چشمه غيراستاندارد٥شكل 

  
Dudley    ) ٦/١)، رابطه ١٩٩٢و همكاران FL(cm) -٢١٧/٠Girth(cm) =را براي ارتباط طول چنگالي با دور برانش  ٥/٠

متري (حالت كشيده)، را براي ميلي١٧١ ة)، براساس اين ارتباط، چشم٢٠٠٥و همكاران (  Grandcourtماهي شير ارائه دادند.
پيشنهادي يادشده، براساس  ةفارس (حوزه امارات متحده عربي) پيشنهاد دادند. چشمهاي جنوب خليجذخايرماهي شير در آب

عليرغم گذشت بيش از دو دهه،  سانتي مترطول چنگالي) ارائه شده بود. ٣/٨٦اولين طول بلوغ جنسي براي ماهيان ماده (
گونه هاي كشور عمان هنوز هيچدر آب تور پيشنهادي در اين منطقه وجود ندارد ةمبني بر كاربردي شدن چشم گزارشي

هاي تورگوشگير جهت صيد ماهي شير صورت نگرفته است، به همين علت تورهاي رايج ساماندهي درخصوص تعديل چشمه
  ).Claereboudt et al.,2005(اند، صيد كنند جنسي نرسيدهتوانند تعداد زيادي از ماهيان جواني را كه به اندازه بلوغ مي
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اي و حتي جهاني، در مورد استانداردسازي تورهاي گوشگير سطح كه همان گونه كه اشاره شد مطالعات انجام شده منطقه    

سفانه هيچ گزارشي مبني بر اجرايي شدن بكارگيري تورهاي پيشنهادي متأروند، بسيار محدود بوده و ماهيان بكار ميدر صيد تون
  وجود ندارد. 

شد، بهترين )، با تعيين انتخاب پذيري هفت چشمه توري كه صيد ماهي شير در آنان ديده مي١٣٩٤حسيني و همكاران (
)، با استفاده از رابطه دور سر با طول چنگالي ماهي ١٣٧٣متر تعيين كردند. عابدي (ميلي ١٦٢چشمه براي صيد اين گونه را 
متر مشخص نمود. اين ميلي ٢٣٠ذخاير اين گونه را  ترين چشمه براي صيد پويا ازمناسب ١٦/٠گيدر و تعيين ضريب تناسب 

متر است ميلي ١٩١در حالي است كه در حال حاضر حداكثر چشمه مورد استفاده براي صيد اين ماهي در آبهاي جنوب كشور 
  شود.كه اين چشمه نيز به ندرت بكار گرفته مي

يا چند گونه خاص در آن زيست نمايند. از طرفي بكارگيري امروزه شايد كمتر محيط دريايي وجود داشته باشد كه تنها يك     
شود. بنا به عبارتي هنگامي كه يك ابزار ماهيگيري براي ابزارهاي ماهيگيري اختصاص به صيد يك يا تعداد معدودي گونه نمي

نند به عنوان صيد ضمني در تركيب صيد ديده تواهاي متعدد ديگري نيز ميرود، گونهاستحصال يك يا چند گونه هدف بكار مي
هاي خليج فارس و زي در آباي ماهيان سطحشوند. تور گوشگير سطح نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با وجود تنوع گونه

ابراين در شوند. بنماهيان هستند نيز به وفور در صيد ديده ميدرياي عمان، ماهيان متعددي كه از لحاظ فرم بدني شبيه به تون
  تورهاي صيد اين ماهيان بايد به مورد ياد شده نيز توجه نمود.سازي بهينه

  
  توصيه ترويجي

اكثر كارشناسان معتقدند كه صيد ماهي در جهان از نظر مديريت در سطحي نيست كه بتواند پايداري اكولوژيكي اين منابع    
را تضمين كند. كاهش ميزان صيد و از بين رفتن موجودي منابع صيد شاهدي بر عدم كفايت محيط زيست دريايي است. در 

به رعايت حداقل چشمه مجاز جهت مديريت صيد گوشگير بر كسي پوشيده  حال حاضر لزوم اجراي قوانين و مقررات مربوط
فارس و درياي هاي مختلف آنان در خليجريزي گونهماهيان كه تخمگردد براي حفظ ذخاير توننيست. از اين رو توصيه مي

به علت مشترك بودن ذخاير  عمان به اثبات رسيده است، از تورهاي بهينه شده به جاي تورهاي رايج استفاده گردد. از طرفي
گردد. المللي كشورهاي ذينفع توصيه ميهاي مشترك حفاظتي با مشاركت بينها با كشورهاي همجوار انجام طرحاين گونه

باالي حذف و كنار گذاشتن تورهاي رايج و بكارگيري  ةشايد يكي از مشكالتي كه باعث اجرايي نشدن اين قوانين باشد، هزين
هاي بزرگتر باشد. از اين رو الزام به اجراي اين قوانين، ممكن است با موضع گيري ماهيگيران به عنوان تورهاي با چشمه

برداران اصلي صيد مواجه گردد. آن چه در اين ميان مهم بوده و در اجراي اين خط مشي نقش كليدي دارد، توانمندي و بهره
  باشد.قاطعيت بخش اجرايي در مديريت صيد مي
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