
  

 

ی شمالی دریای عمان هاآببررسی صید کشتی لانگ لاینر در   

 استان سیستان و بلوچستان()
 

 سید احمد رضا هاشمی*1، سید امین الله تقوی مطلق2، مسطوره دوستدار2

 ترویج و آموزش، تحقيقات سازمان، كشور شيلاتي علوم تحقيقات ةمؤسس ،دور یهامركز تحقيقات شيلاتي آب -1

 ایران، چابهار كشاورزی،

 ایران، تهران كشاورزی، ترویج و آموزش، تحقيقات سازمان، كشور شيلاتي علوم تحقيقات ةمؤسس -2

 seyedahmad91@gmail.comمسئول:  سندهی*نو

 95/7/0011تاریخ انتشار:                               09/7/0011تاریخ پذیرش:                             92/5/0011تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 ماهمهرمرداد الي  یهاماهصيادی پایدار در  منظوربهنگ لاین لا یهايكشتدر جهت گسترش و ترویج صيد  در این تحقيق  

 صيد ةدریایي در سواحل دریای عمان توسط كشتي لانگ لاینر سيام سه انجام گرفت. طي دور یهاگشت، 1911سال 

طي عمليات . بودبا موفقيت صيد ماهي همراه  هایزیقلاب ردرصد این  91 انجام شد كه قلاب ریزیبار عمليات  19كشتي 

 متريسانت 133±92 ماهي گيدر با ميانگين طولعدد  93و از این مقدار  ماهي صيد شد عدد 11در حالت كلي  قلاب ریزی

 111 یبه ازاگيدر  يعدد ماه 9 و كيلوگرم 192ميانگين ميزان صيد ماهي گيدر  ند.كيلوگرم بود 31±29وزن و ميانگين 

بيشترین ميزان  (.>10/1P) داشت یداريمعنتفاوت  قلاب ریزیمختلف  یهادورهصيد ماهي گيدر طي  آمد. به دستقلاب 

صيد  یهاگونهو درصد صيد آن در مقایسه با سایر  درصد تشکيل داده 50با  يماهسفرهصيد ضمني روش لانگ لاین را 

مابقي درصد صيد ضمني را تشکيل  يماهكوسهگاليت، نيزه و  یهاگونه (.>10/1P) را نشان داد داریمعنيتفاوت ضمني 

( در )صيد هدف لانگ لاین رديگظرفيت گسترش كشتي لانگ لاینر جهت صيد ماهي كه  داداین تحقيق نشان  .دادنديم

 منطقه وجود دارد.

 لانگ لاینر هایكشتي، صيد ضمني، قلاب ریزی: ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه

 های صيد و صيادی و توليداتنياز بشر به تأمين غذا و تمایل به افزایش مصرف محصولات آبزی موجب افزایش فعاليت  

ميزان صيد جهاني  شده و این روند رو به فزوني به دليل افزایش جمعيت جهان، همچنان ادامه خواهد داشت. یپروریآبز

 یهاآبدرصد در  19ميليون تن( و  13دریایي ) یهاآبدرصد آن در  15ميليون تن بوده كه  19حدود  2111در سال 

از طریق صيد و ميزان كل توليد آبزیان شيلاتي در كشور ایران . (FAO, 2020است )ار داشته ميليون تن( قر 12داخلي )

هزار تن در سال  511 ميزان بيش از، به 1959هزار تن در سال  291جنوبي كشور از حدود  یهاآباز ذخایر  یبرداربهره

استان سيستان و بلوچستان دارای بيشترین ميزان صيد و بيشترین افزایش سالانه صيد  كه طي این مدترسيده  1911

 بوده است.

را به خود ميليارد دلار  193با ارزش تقریبي حدود صادرات بازار جهاني  درصد از 1ماهيان حدود ن و شبه تونماهياتون  

غذایي محسوب  باارزشاقتصادی مهم بوده و منبع  ازنظر ماهيان،ی وابسته به تونهاگونهماهيان و تون .دهنديماختصاص 

 ,FAOشوند )يمو مدیترانه یافت  اطلس ی آرام، هند،هاانوسياقگونه هستند كه در  02. این ماهيان شامل شونديم

حدود  دریایي جهاني ميليون تن بوده )كل صيد 2/0حدود  2111ماهيان تجاری در سال ميزان صيد جهاني تون .(2020

 31بيش از  افزودهارزشميليارد دلار و با  12حدود  افزودهارزش( و ارزش اقتصادی آن در اسکله و بدون ميليون تن 13

)ارزش كل صيد دریایي  استدرصد ارزش صيد دریایي جهاني  1الي  1در حدود  كه شودتخمين زده ميميليارد دلار 

 ةنيدرزمده كشور برتر  (.McKinney et al., 2020) (2111در سال  افزودهارزشميليارد دلار بدون لحاظ  131 يجهان

، تایوان، اسپانيا، اكوادور، نونهيگهزار تن(،  951هزار تن(، ژاپن ) 051به ترتيب اندونزی ) 2111ماهيان در سال صيد تون

آرام  اقيانوس هند بعد از اقيانوس ماهيانتونتجاری صيد  ارزش .باشنديم نيپيليف، كریبایتي و آمریکا متحدهالاتیاكره، 

 (.McKinney et al., 2020گردد )يمار برآورد ميليارد دل 9/1حدود دارای بالاترین مقدار بوده و 

هزار تن در سال  91جنوب كشور از حدود  یهاآبماهي( در ماهي و منقارماهي، شبه تون)تون ماهيانتونميزان صيد   

هزار تن در سال  201بيش از  به جنوب كشور( یهاآبدرصد كل صيد  20درصد صيد سطح زیان درشت و  51) 1959

، ماهيانتونجنوب كشور( افزایش یافته است. كشور ایران با این ميزان صيد  یهاآبدرصد كل صيد  91)بيش از  1911

بيشترین ميزان  رد.را در اختيار دا درصد صيد اقيانوس هند 210-20جهان و نزدیک  ماهيانونتدرصد صيد  9-3حدود 

هزار تن(  91) يمسقطو هوور  هزار تن( 31هوور )هزار تن(، ماهي  01به ترتيب گيدر ) 1911در سال  ماهيانتونصيد 

 .(1911، سازمان شيلات ایران) بوده است

 

 ماهیانتون( لاین لانگ) لیطورشته قلاب ابزار صید 

)منوفيلامنت(  یارشتهتکشامل طناب اصلي  ماهيانتون (LL= Longlineیا لانگ لاین ) لیطورشتته قلاب آرایش ابزار   

فرعي به طناب اصتتتلي بين دو بویه وصتتتل  یهاطناب 3كه تعداد  استتتت متريليم 9از جنس پلي آميد كه دارای قطر 

 2 هاطنابكه قطر این  استو از جنس پلي آميد  یارشتتهتک. طناب فرعي، همانند طناب اصتلي، از نو  طناب شتوديم

برای طناب بویه  متريليم 3به قطر  لنياتيپلطناب  .شتتوديمبه قلاب وصتتل  ماًيمستتتقاستتت. هر طناب فرعي  متريليم

اد از فول هاقلاب. شونديمو طناب بویه برای استقرار ابزار صيد در عمق مناسب استفاده  هاهیبو(. 1شکل شود )يماستفاده 

. در هر مرحله قلاب (1911حسيني، شود )يماستفاده  9-3ژاپني با شماره  یهاقلاباز  معمولاًو  ستخت ساختهآبدیده و 
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 كه برای شناورهای قایق فایبرگلاس شوديمعدد قلاب استتفاده  911تا  311ریزی، برای شتناورهای صتيادی لنج تعداد 

 31تا  92كيلومتر و برای شتتناور لنج  12تا  9برای شتتناور قایق  هاقلابقلاب استتت. طول كل رشتتته  101تا  51 بين

و طول  3ژاپني با شماره  یهاقلابعدد،  011در كشتتي ستيام )یک و سته( و سرور تعداد قلاب حدود . رستديمكيلومتر 

برای صيد لانگ  مورداستفادهاصلي  یهاطعمهستاردین ماهيان و ماهي طلال از  .بود كيلومتر 01بيش از كل رشتته قلاب 

طعمه  یهادر حوضتتچهزنده  یهاطعمهكه  رنديگيمقرار  مورداستتتفادهزنده یا مرده  صتتورتبه هاطعمه. هستتتندلاین 

 .(1911حسيني، شوند )يم یدارنگهتازه  صورتبهدر مجاورت یخ  دارعایق یهاجعبهمرده در  یهاطعمهزنده و  صورتبه

و دریای عمان صورت گرفته است.  فارسجيخل یهادر آبشناورهای لانگ لاینر خصوصيات  موردمطالعات محدودی در   

 Murphy and به توانيدر نقاط مختلف جهان م شتتناورهای لانگ لاینر یهايژگیروی ورگرفته بازجمله مطالعات انجام

Elliot, 1954 Murphy, 1960; Lyne et al., 2000; Ward and Hindmarsh, 2007 ; Clarke et al., 2014; و 

Campling et al., 2017 ر در شمال دریای عمان نیلای لانگ هايكشت ديصوضعيت مطالعه به این تحقيق . دنمو اشتاره

ی یاری رسانده بردارشناخت و مدیریت صحيح و اصولي در بهره بهای اطلاعات پایه یآورجمعبا و همچنين پرداخته است 

 نماید.كه از این طریق به درک بهتر چگونگي برداشت بهينه كمک مي

 

 هامـواد و روش

 نوانعبهنواحي غربي استان  ،سيستان و بلوچستان و شمال دریای عماندر استان ماهي گيدر به وضعيت صيد  با توجه

 1911 مهرماهتا  1911 مردادماه از یبردارنمونه (.2شکل ) دیگرددریای عمان انتخاب  شمالبرداری در نمونه یهاستگاهیا

و عرض  20 13الي  20 11مایل در طول جغرافيایي  91بالاتر از  ةدر فاصلطبق برنامه سيام سه، تجاری  صيد شناورهای از

 ،(و طول وزن یريگاندازه) يسنجستیزشمارش و مورد  در ادامه هانمونهو  صورت پذیرفت 01 01الي   01 91جغرافيایي 

ه )بين طرفقلاب ریزی بر صيد ماهي گيدر از آزمون آناليز واریانس یک ريتأثها برای بيان جهت تحليل دادهقرار گرفتند. 

در درصد استفاده شد.  0دار ای دانکن در سطح معنيها با استفاده از آزمون چند دامنهميانگين ةچند دوره( مقایس

 گرفته شد. كمک SPSSو  Excel اكسل هایاز برنامه ،های حاصلداده ليوتحلهیتجز

 

 هایافته

درصد این قلاب ریزی با موفقيت صيد  91بار عمليات قلاب ریزی را انجام داد كه  19صيد،  ةطي دوركشتي سيام سه   

عمليات صيد این شناور را در دوره بررسي نشان  9ها صيد ماهي وجود نداشت شکل ماهي همراه بود و در سایر قلاب ریزی

 دهد. مي

 با ميانگين طول عدد ماهي گيدر 93عدد ماهي صيد شده و از این مقدار  11عمليات قلاب ریزی در حالت كلي  طي  

 9 و  كيلوگرم 192ميانگين ميزان صيد ماهي گيدر  .بودكيلوگرم  31±29وزن و ميانگين  متريسانت 133±92 چنگالي

 داریمعنيتفاوت قلاب ریزی مختلف  یهادورهطي صيد ماهي گيدر  آمد. به دستقلاب  111گيدر به ازای  يعدد ماه

درصد صيد آن  و درصد تشکيل داده 50با  يماهسفرهبيشترین ميزان صيد ضمني روش لانگ لاین را (. >10/1P)داشت 

مابقي  يماهكوسهگاليت، نيزه و  یهاگونه (.>10/1P)داشت  داریمعنيتفاوت صيد ضمني  یهاگونهدر مقایسه با سایر 

 .(3)شکل  دادنديمدرصد صيد ضمني را تشکيل 

در  فعال تنها هزار از این ناوگان 11 در حدود .ردهزار ناوگان لانگ لاینر فعال در جهان وجود دا 15، بيش از يطوركلبه  

اقيانوس هند بيش در . استتن  111درصد ظرفيت شناورها كمتر از  11بيشتر از  اطلس مشغول فعاليت هستند. انوسياق



 91صفحه                                                                 2 ةشمار، 3 ة، دورشناسي منابع آبيفصلنامه ترویجي بوم

ميزان صيد شناورهای لانگ لاینر  (.Campling et al., 2017) در حال صيد هستند شدهثبتشناور لانگ لاینر  1011از 

اقيانوس آرام و در  درصد آن در مناطق مركز و غرب 01هزار تن گزارش شده و بيش از  301در جهان حدود  ماهيانتون

درصد( و  92آلباكور )درصد(،  91درشت )چشم ماهي تون یهاگونه .رديگيمدرصد در اقيانوس هند صورت  19حدود 

 دهنديمهدف ناوگان لانگ لاینر سطحي را به خود اختصاص  یهاگونهدرصد( به ترتيب بيشترین ميزان صيد  91) دريگ

ر ناوگان لانگ لاین نیتربزرگ. گردنديمجهت استفاده از سوشيمي استفاده  يطوركلبهبزرگ این ماهيان،  یهانمونهو 

 (.Campling et al., 2017) كشورهای تایوان، ژاپن، كره و چين قرار دارد جهان در

 

 

 لانگ لاینر سيام و سرور یهايكشتتوسط  شدهگرفتهبکار  ماهيانتونابزار صيد لانگ لاین سطحي )شناور(  .1شکل 

 

 

 
 

 (سيستان و بلوچستاندریای عمان )استان  شمالي یهاآبدر ( سياه ة)ستار یبردارنمونه یهاستگاهیاموقعيت  . 2 شکل
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 توسط كشتي سيام سه گشت دریایيدر لانگ لاین صيد كشتي عمليات  .9شکل 

  

 

 ميزان عمليات قلاب ریزی موفق و صيد ضمني كشتي لانگ لاین در گشت دریایي توسط كشتي سيام سه .3شکل 

31%

69%

عملیات قالب ریزی 

شکست موفقیت

75%

2%

2%

21%

صید ضمنی 

سفره کوسه  نیزه گالیت
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 در منطقه ماهیانتونصید لانگ لاین سنتی 

ميزان صيد  .استمختلف دچار نوسان  هایزماندر منطقه، در  ماهيانتونصيد گونه گيدر در روش صيد لانگ لاین   

این های صيد، زمانبسته به مختلف نشان داد كه  یهاماهقلاب در  111وزني )كيلوگرم( بر واحد تلاش صيادی در هر 

ی به ازا كيلوگرم 119 كه ميانگين است، متفاوت برای این گونهقلاب  111ی به ازا كيلوگرم 193تا كيلوگرم  29ميزان از 

كه در فصل بهار و تابستان  رسديمبه نظر  CPUEنوسانات زماني  بر اساس. (1911حسيني، )ثبت شده است قلاب  111

فراواني صيد ماهي گيدر در هر نقطه قلاب  برای صيد ماهي گيدر در منطقه بيشتر است. ماهيانتونكارایي صيد لانگ 

صيد مربوط به شاخص  یهايفراواندر نوسان بوده است كه بيشتر قلاب  111ی به ازا عدد ماهي 10/9تا  1/1ریزی از 

ميانگين ميزان صيد گونه گيدر در كشتي  .(1911حسيني، )بوده است قلاب  111ی به ازا ماهي عدد 1/1-19/1صيد 

 ماهيان در منطقه نبوده است.سه كمتر از ميانگين ميزان صيد لانگ لاین تونلانگ لاینر سيام 

ه قرار گرفته و چنين نتيجبررسي  مورد هاكوسهشکل قلاب لانگ لاین و ميزان صيد تون ماهي و  در مطالعات دیگری  

 ,Yokota et al., 2006; Kerstetter and Graves) ابدیيمكاهش  يماهزهينشکل ميزان صيد  J یهاقلابدر  شد كه

 شيومگرگرا مطالعه نمودند و گزارش كردند كه نرخ صيد در زمان  هاكوسهو  ماهيانتونرابطه بين نرخ صيد  (.2006

 یريقرارگمحل همچنين  (.Ward et al., 2004) ابدیيمدر زمان غروب افزایش  ژهیوبه و (Crepuscular periods) هوا

شکل،  ريتأث(. et al., 2003 Kirbyدر تحقيق دیگری مورد آزمایش قرار گرفت ) ماهيانتونقلاب لانگ لاین و ميزان صيد 

 Gilman et al., 2003; Ward etاست ) رگذاريتأث ماهيانتونبر ميزان صيد  اندازه، حالت طعمه قلاب ابزار لانگ لاین

al., 2004.)  ماهيان باشد تا شانس موفقيت قلابدیدن گله تون بر اساسعمليات قلاب ریزی در روش لانگ لاین بایستي 

 ریزی افزایش یابد.
 

 در جهان ماهیانتون لانگ لاین() لیطورشته قلاب صید 

درصد،  91با  روش صيد پرساین كه  دهديم نشان 2121در سال  جهانصيد  به تفکيک ابزار ماهيانتوناطلاعات صيد   

سترش جهت گ لانگ لاین() لیطورشته قلاب  روش صيد. را به خود اختصاص داده است ماهيانتونميزان صيد  بيشترینب

هزار تن  011ماهيان تجاری را شامل شده )درصد صيد تون 11ماهيان مدنظر بوده و حدود تون افزودهارزشو بالا بردن 

 31ميليارد دلار از  1ي گيرد )بيش از دربرمماهيان تجاری را درصد ارزش اقتصادی تون 21و بيش از  ميليون تن( 2/0از 

ميليون  2/0هزار تن از  231ماهيان تجاری را شامل شده )درصد صيد تون 3روش صيد تور گوشگير حدود  ميليارد دلار(.

(. ISSF, 2020; McKinney et al., 2020) گردديمماهيان تجاری را شامل درصد ارزش اقتصادی تون 9و بيش از  تن(

لاین  روش صيد لانگ لهيوسبهماهيان بيشتر تون افزودهارزشكه محصولات با كيفيت بالا و  دهديماین اعداد و ارقام نشان 

. دهدينمماهيان تجاری را تشکيل صيد تور گوشگير سهم بالایي از صيد و تجاری جهاني تون و روش ندیآيم به دست

د ابزار صي عنوانبهكه همچنان تورهای گوشگير  دهديمی جنوب كشور نشان هاآبماهيان در ي سهم ابزار صيد تونبررس

درصد  3ماهيان را به خود اختصاص داده است )تور گوشگير حدود درصد صيد كل تون 11غالب در منطقه بوده و بيش از 

ی صيد پرساین، قلاب ابزارهاو همچنين  ماهيان در اقيانوس هند(د توندرصد صي 21ماهيان در جهان و نزدیک صيد تون

 (.0شکل دارند ) شدههيتخلكششي و نيز لانگ لاین، سهم اندكي در ميزان صيد 

 صيد تن كل ميليون 2/0 از ميليون تن 3/1) تجاری ماهيانتون جهاني صيد درصد 21 از بيش دارای گيدر ماهي  

 19 حدود) دهديم اختصاص خود به را ماهيانتون بازار اقتصادی ارزش درصد 91 از بيش و داده تشکيل را( ماهيانتون

 تجاری پس از ماهيانتونتجاری جهان بوده و بيشترین گردش مالي  یهاگونه نیترباارزشو جزء  (ميليارد 31 از ميليارد

هزار تن صيد ماهي گيدر  01 ایران با (.ISSF, 2020 ;McKinney et al., 2020دهد )يمبعد هوور مسقطي را تشکيل 



 همکاران و هاشمي/  ..................................ی شمالي دریای عمانهاآببررسي صيد كشتي لانگ لاینر در          99صفحه 

 ةنيدرزمدرصد صيد این گونه در جهان را داشته )رتبه ششم جهاني و رتبه سوم اقيانوس هند  3حدود  1911در سال 

ر تن در هزا 315درصد صيد اقيانوس هند را به خود اختصاص داده )كل اقيانوس هند  13صيد ماهي گيدر( و بيش از 

. استان سيستان و بلوچستان با حدود وجود ندارد يچنانآنآوری این گونه برای كشور سهم ( ولي در بحث ارز2111سال 

گفت  توانيم درواقعو ( 1911)سازمان شيلات ایران، داراست  درصد صيد این گونه در كشور را 10هزار تن بيش از  01

رساین پ لهيوسبهبيشترین ميزان صيد ماهي گيدر در جهان نماد استان سيستان و بلوچستان در دریا ماهي گيدر است. 

 ,ISSFاست )درصد صيد این گونه با تور گوشگير  9درصد( صورت گرفته و تنها حدود  11درصد( و لانگ لاین ) 01)

2020;McKinney et al., 2020.) 

 

 ترویجی ةتوصی

لاین  ميزان صيد لانگميانگين ميزان صيد گونه گيدر در كشتي لانگ لاینر سيام سه كمتر از ميانگين از آنجا كه    

بنابراین ظرفيت گسترش كشتي لانگ لاینر جهت صيد ماهي گيدر )صيد هدف لانگ  در منطقه نبوده است ماهيانتون

از ماهي گيدر در ایران و نيز اقيانوس هند، این گسترش  هیرويبلاین( در منطقه وجود داشته ولي با توجه به وجود صيد 

ب . علاوه بر این عمليات قلاماهيان همراه باشدو با حذف شناورهای سنتي گوشگير تون اطيبااحتظرفيت صيد بایستي 

 ماهيان باشد تا شانس موفقيت قلاب ریزی افزایش یابد.دیدن گله تون بر اساسریزی در روش لانگ لاین بایستي 
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