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 چکیده

شوند و ماهیانی عمودی در آب قرار داده می صورتبهابزارهای صید انتظاری آبزیان هستند که  ترینمهمتورهای گوشگیر از 

فرایند صید از طریق تور گوشگیر، عمدتاً از شوند. کنند در اثر برخورد با تور، در آن گرفتار میها حرکت میکه به سمت آن

های تور است. سازوکار اصلی این تورهای صیادی، فریب ی چشمهلالابهی ماهیان در ششیآهای طریق گیر افتادن سرپوش

 طوربهمشخص  زمانمدت. اگر این ادوات برای یک استساختن ماهی نسبت به خطر )ابزار صید(  تفاوتیبدادن، مبتنی بر 

های لنگری ادوات در صید ساحلی هستند. دام ترینمهمگویند و از ت در یک محل بمانند، به آن تور گوشگیر ثابت میثاب

به کمک لنگرهای سنگین فلزی در بستر آب تثبیت شده و یا در نزدیکی بستر و دیگر سطوح آب با کمک سیستم  معمولاً

ی تورهای ریکارگبههای دریایی استان خوزستان، به عمق کم آب در صیدگاهگردند. با توجه ثابت می )بویه( و وزنه دارندهنگه

زی )مانند آبزی درشت )مانند شیر(، میانی گوناگون از دیرباز برای صید ماهیان سطحزیتور رهای گوشگیر لنگری در عمق

نتایج جایگزینی تورهای گوشگیر لنگری ترین )نظیر بیاح( رایج بوده است. مهم ایزی )مانند راشگو( و کرانهحلوا سفید(، کف

ی، حفظ ذخایر ماهیان تجاری و رونق اقتصادی جامعه صیادی طیمحستیزکشی برای صید ماهی، شامل بهبود وضعیت با ترال

 خواهد بود.
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 مقدمه

 ازیموردنی ادوات صید آبزیان، درجه تحرک )فعالیت( و میزان انرژی مصرفی بنددستهترین رویکردها در یکی از مهم  

ها ( مانند تورهای گوشگیر، قلابPassive gears. بر این اساس ادوات صیادی به انواع غیرفعال یا انتظاری )هاستآن

(Hooks) و تله( هاTrapsو در مقابل ابزارهای ) ( صید فعال یا تعقیبیActive gears( نظیر تورهای کششی )Trawls و )

 اصلی در ابزارهای انتظاری، زمان و در گروه فعال، انرژی و هزینه است شوند. سرمایه( تقسیم میPurse seinesای )محاصره

(Shahul, 2000.) 

 مورداستفادههستند که از دیرباز در سراسر جهان ترین ابزارهای صید انتظاری مهم ازجمله( Gillnetsتورهای گوشگیر )  

ساختن ماهی نسبت به خطر  تفاوتیب(، مبتنی بر Deception. سازوکار اصلی این تورهای صیادی، فریب دادن )اندقرارگرفته

هایی با یکدیگرند شناسی عملیات صید، واجد تفاوتروش ازنظر(. تورهای گوشگیر 7931)ابزار صید( است )پیغمبری و ایقانی، 

 (:FAO, 1980پذیر هستند )های ذیل تقسیمی به گروهطورکلبه( Entangling nets) گرفتار کنندهکه همراه با تورهای 

 

 (Set gillnets/ anchoredتورهای گوشگیر ثابت/ لنگری ) -

 (Fixed gillnets/ on stakes) دارملختورهای گوشگیر ثابت/  -

 (Driftnetsتورهای گوشگیر متحرک ) -

 (Encircling gillnetsای )تورهای گوشگیر احاطه -

 (Trammel nets) تعاملی یا اهیسه لاتورهای گوشگیر  -

 (Combined gillnetsتورهای گوشگیر ترکیبی ) -
 

های ردیف صورتبهرود( دام )اصطلاحی که در شمال کشور بکار می کهنیااساس کار تورهای گوشگیر ثابت عبارت است از   

این ادوات  کهییازآنجاکنند. ها گیر میو ماهیان ضمن برخورد با ادوات فوق در چشمه ردیگیمعبور ماهیان قرار  درراهمتوالی 

(. در 7934گویند )گرگین، تورهای گوشگیر ثابت می هاآنمانند، به ثابت در یک محل می طوربهمشخص  زمانمدتبرای یک 

شود. در مورد تار، استقرار و کارکرد )سابقه کاربرد( تورهای گوشگیر ثابت )لنگری( پرداخته مینوشتار پیش رو به بررسی ساخ

 ذکرانیشااست.  شدهارائههای ماهی هدف های استان خوزستان همراه با گونهبر صیدگاه دیتأکی این ادوات با ریکارگبهاخیر، 

 دشدهیصهای تواند سبب ایجاد تداخل با دیگر روشمجاز(، میی صورت نگیرد )صیدهای غیردرستبهاست اگر این روش صید 

 شیازپشیبهای مختلف صید صیادی به وجود آورد و بدین منظور ساماندهی سریع روش ةیی را در جامعهاتنشو معضلات و 

 .رسدضروری به نظر می

 

 ساختار-1

منظور صید ماهیانی به عمودی در آب صورتبهکه  هستند های توری(، تورهای گوشگیر بافته0222) Shahulطبق تعریف   

شوند. فرایند صید با تور در اثر برخورد با تور، در آن گرفتار می. ماهیان شوندی، قرار داده مکنندیها حرکت مکه به سمت آن

ی یک طورکلبه. های تور استی چشمهلالابهها در ( آنOperculumهای آبششی )سرپوش رکردنیگ گوشگیر، عمدتاً از طریق

تور گوشگیر از سه بخش تشکیل شده است: الف( بدنه یا پیکره توری )بافته(؛ ب( طناب بویه؛ ج( طناب وزنه. در مورد انواع 

ی، آبادفیسشود )های سنگین فلزی برای ثابت کردن طناب وزنه روی بستر )یا عمق دلخواه( استفاده میلنگری، از لنگر

7939.) 

متر( است که روی طناب بویه )در بالا( و  742متر )حتی تا  05الی  71 معمولاًبخش بافته به شکل مستطیل به درازای   

 برحسبشود( و بکار برده می های بالا و پاییناتصال تور به طناب)اصطلاحی که برای  شدهزده( پشت نییدر پاطناب وزنه )
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 ةای )نمر( و یا پنبه05و  71 ةنایلونی )نمر هایمتر(. جنس بافته از نخ 6الی  5 ولاًمعمعمق محیط آبی، ارتفاع متغیری دارد )

نیروی شناوری و نیروی غرق شوندگی تعداد شناور و وزنه به ترتیب به پشت بالایی و  نیتأم منظوربه. است( 71الی  72

باشند گردد. در بعضی مواقع تورها دو یا سه جداره میبرابر وزن تور( متصل می 9الی  0لازم ) ةپایینی با در نظر گرفتن ذخیر

میانی  ةها دارای بافته ریز چشمه و جدارکه در حالت اول یکی درشت و دیگری ریز چشمه، در صورت سه جداره بودن، کناری

 (.7919درصد پیشنهاد شده است )پرادو،  42 تور، برابر یخوردگنیچ یا آویختگی درشت چشمه است. ضریب

 

 تقراراس-2

 (:7939ی، آبادفیسابزارهای شایع برای برقراری تورهای گوشگیر ثابت به شرح ذیل هستند )

 (هیدام پاهای چوبی )پایه -

 های چوبیمیخ -

 طناب هادی -

 لنگر -

 

 (He et al., 2021آن ) دهندهلیتشکهای آناتومی یک تور گوشگیر ثابت و بخش .7شکل 

ها بوده و از سرعت کار بیشتری برخوردار است. وزن از سایر روش ترزحمتها، کم دام ی لنگر برای استقرارریکارگبهروش   

 معمولاً شود. پس از برقراری دام، آجر( استفاده می)ی لنگر از سنگ جابهکیلوگرم بوده و گاهی  9تا  4/7 معمولاًلنگرها )فلزی( 

-(. دام7934گردند )گرگین، از تور خارج می دشدهیصماهیان از محل استقرار تورها بازدید شده و  روزشبانهدو بار در طول 

ی دارندگنگه)نوع کفی( و یا در نزدیکی بستر و دیگر سطوح آب با کمک سیستم  شدهتیتثبدر بستر آب  معمولاًهای لنگری 

 (.7931ی، قانیا وی( )پیغمبری آب انیمگردند )نوع بویه و وزنه، ثابت می

شود که با تکیه بر یکی از ادوات صید سنتی، در حاشیه خورها بهره گرفته می عنوانبهاین روش،  ةافتیرییتغگاهی از شکل   

(، اما با توجه به FAO, 1980رود )( به شمار میTrapsها )شناسی جزء تلهروش ازنظرگیرد. این ابزار جزرومد صورت می
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توان شوند، میاز سرپوش آبششی در تور گرفتار می عمدتاً اینکه سازوکار صید مبتنی بر فریب دادن است و همچنین ماهیان 

 آن را نوعی گوشگیر ثابت )از طریق پایه چوبی( نیز به شمار آورد.
 

 کارکرد-3

( هستند و در مقابل تورهای گوشگیر Inshore fishingترین ادوات در صید ساحلی )تورهای گوشگیر ثابت یکی از مهم  

کاربرد دارند.  (Offshore fishing) صید صنعتی و برای مناطق باز اقیانوسی و دور از ساحلدر  معمولاًشناور )دریفتری( 

توان با استفاده از این ادوات، می کهیطوربه؛ هاستآن( Selectivityگری )مزیت اصلی این ادوات، قابلیت انتخاب یا گزینش

 ,Shahulرا کاهش داد ) (By-catch) این طریق صید ضمنیهای مختلف را تعیین نمود و از ها و اندازهدامنه صید گونه

ترین این قرار دهند. مهم ریتأثتوانند کارکرد صید با استفاده از تورهای گوشگیر ثابت را تحت (. عوامل گوناگونی می2000

بافته است و حتی ضریب پشت زدن  هاآنی زیآمرنگتور، نرمی بافته، ضخامت نخ صیادی و  ةچشمه بافت ةعوامل انداز

 (.7939ی، آبادفیس)

هایی نظیر ماهی سفید، کلمه، سوف، برای گونه معمولاًای طولانی داشته و ها در صید ماهیان دریای خزر سابقهکاربرد دام  

های دریایی استان خوزستان که (. با توجه به عمق کم آب در صیدگاه7934روند )گرگین، به کار می ماهیان خاویاری و غیره

ی ریکارگبه(، 7913متر است )دهقان مدیسه،  52کمتر از  معمولاًمتر و در بحرکان  02کمتر از  معمولاًدر لیفه و بوسیف 

های هدف (. در جدول ذیل، گونه7936تورهای گوشگیر لنگری از دیرباز برای صید ماهیان مختلف رایج بوده است )حویزاوی، 

 ی، ارائه شده است:زیتور رهای اکولوژیک و عمق صید بر اساس گروه این ابزار

 

 های هدفشناختی گونههای بومی و گروهزیتور ر. کاربرد تورهای گوشگیر لنگری بر اساس عمق 7جدول 
 

تور عمق 

 یزیر

گروه  های هدفگونه

 *اکولوژیک

 سطحی
 Epipelagic طلال، شیر، قباد، چنگو، کوتر، خارو و صبور

 یآب انیم
Benthopela حلوا سفید، گیش، مقوا، پرستو و سارم

gic 

 کفی
 Demersal شوریده، راشگو، میش ماهی، شانک و عروس

 Littoral بیاح، مید و شورت 

 (7933* )معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان خوزستان، 

آغاز و  یبا آغاز فصل مهاجرت این ماهی به خور موساین روش صید در خوزستان عمدتاً باهدف صید ماهی حلوا سفید و    

این روش صید در اغلب نقاط  ها،خور ةیابد. باوجود و انتشار صیادان در حاشینیز خاتمه می یزیرپس از پایان فصل تخم

 .محدود گردیده است با شرایطی همآن و به شش ماه اول سال ممنوع استان توسط شیلات خوزستان
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 صیادان از تور لنگریچرایی استفاده -0

صرف مصید تعقیبی مثل صید با انواع تورهای ترال و پرساین مستلزم  یهااستفاده از تورهای گوشگیر در مقایسه با روش  

مراتب کمتر از کنند بهمصرف سوخت شناورهایی که از این نوع دام برای صید استفاده می ةهزین جهیسوخت کمتر است. درنت

استفاده در رالر و پرساینر است. ضمن اینکه ساخت و استفاده از تورهای گوشگیر نسبتاً ساده بوده و قابلی شناورهای تهزینه

های بزرگ و و حتی معیشتی است و با کمک شناورهای پارویی تا موتور لنج یصنعتمهی)سنتی(، ن ماهیگیری خرد

های دریایی، ها، پهنه، دریاچههاساحلی، رودخانه یهاتوان از این تورها در آبقابل صید است. همچنین می یصنعتمهین

 .(7919)پرادو،  ای، منفرد و پراکنده بهره جستمنظور صید ماهیان گلهاقیانوسی و به

در مقایسه با تور ترال کمتر  فارسجیدر تور گوشگیر نسبت به مناطق دیگر خل زیدورر یهاتعداد گونهاست که  ذکرانیشا  

های تعداد گونه فارسجی(. علاوه بر این در سواحل خوزستان نسبت به سایر مناطق خل7939است )اسکندری و همکاران، 

-های پرخطر میهای مطلوب صید با روش(. لذا جایگزینی روش7934اند )اسکندری و همکاران، دورریز بیشتری گزارش شده

ماهیان )صید ضمنی(، در فصل  ةیرویکرده و از صید ب یطیمحستیجلوگیری از عواقب نامطلوب ز به درخوریتواند کمک 

 صید میگو جلوگیری کند.

در صید  دشدهیمیانگین طولی ماهیان صکه  نشان داده شد ،Malinen (0229)و  Olinشده توسط انجام ةمطابق بامطالع  

 ةلیوسساله در فصل صید میگو و ماهی بهای از این گونه ماهیان همههگوشگیر بیشتر از صید ترال است. لذا مقادیر عمد

 شوند.صورت صید ضمنی صید میشناورهای ترالر به
 

 

 (Olin and Malinen, 2003های ترال و گوشگیر )به روش دشدهیص. توزیع طولی ماهیان 0شکل 

با  این موضوع است که ادوات صیادی گوشگیر در صید ماهیان ةدهندهای طولی صید در این نمودار نشانفراوانی کلاسه  

سن  ترکمکه ماهیان ریزتر و  نسبت به تور ترال متر(سانتی 75الی  72طولی  ة)بیشترین فراوانی در محدود طول بیشتر

نتایج توسط  . اینکرده استتر عمل ، موفقمتر(سانتی 1الی  4طولی  ة)بیشترین فراوانی در محدود کندبازاری را صید می

 ,Lokkeborg and Bjordalشده است ) دیهای مختلفی از ماهیان نیز تائسایر محققان در گونهط گرفته توسمطالعات انجام

1992; Huse, et al., 2000.) 

خصوص زمانی که مقادیر زیادی از ماهیان جوان که زنده کافی و ظرفیت تولیدمثلی به ةتود تواند از حفظماهیان دورریز می  

در غرب اسکاتلند نسبت  نمونهعنوان (. بهTaiwo, 2013جلوگیری کند ) هستند،کوچک ی زهای کفعمدتاً شامل گونه
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 73 حدودبا میانگین طول  یزهای کفنهد که عمدتاً شامل گونشوزیادی از ماهیان به همراه صید ترال میگو، دورریز می

 یاصورت چندگونهخوزستان نیز به علت اینکه ماهیگیری به یها(. در آبStratoudakis et al., 2001) هستندمتر سانتی

 (.7934افراد دورریز شده با دیگر مناطق جهان مشابهت دارد )اسکندری و همکاران،  ةدر خصوص انداز باًیاست، تقر

 

 تور گوشگیر لنگریی ریکارگبه معایب-5

تواند می جهیدرنتدر این روش صید، احتمال اسیدی شدن و افزایش میزان قند خون در بدن را داشته که  گرفتارشدهآبزیان   

(. به همین دلیل در بسیاری از منابع شاخص آسیب از صید را در Marine et al., 2001منجر به افت کیفیت آبزی گردد )

 نیترمهم(. یکی از Esaiaseen et al., 2013اند )توسط ادوات صیادی گوشگیر نامناسب تشخیص داده دشدهیصماهیان 

توسط  دشدهیص ةدرون تور از ماهیان زند دشدهیص ةمشکلات در این خصوص، عدم توانایی تشخیص ماهیان مرد

( گزارش شد: توجه 7934توسط امینی خواهان و همکاران ) گرفتهانجام. مطابق با مطالعه استدر اغلب موارد  کنندگانمصرف

: تیمار که 7تواند کمک شایانی به تشخیص دو تیمار )و ناظران صیادی به فاکتور بافت و ظاهر آبشش می کنندگانمصرف

سی دو عامل گذرد( کند. لذا با بررکمی از صید آن می زمانمدت: تیمار که 0زیادی از مرگش گذشته و صید شده   زمانمدت

را از ماهیان مرده تشخیص داد تا بدین طریق  دشدهیص ةبه میزان زیادی ماهیان تاز توانیمها تازگی بافت و کیفیت آبشش

شاهد کاهش صیدهای غیرقانونی از منابع  جهیدرنتبا کاهش خرید و سودآوری کاذب، مانع روند برداشت غیرمجاز شده و 

 دریایی بود.

 
 توصیة ترویجی

کشی تواند سبب کاهش چشمگیر ترالهر چه بیشتر تورهای گوشگیر می ةی و توسعریکارگبه، شدهارائهبا توجه به مطالب   

قاچاق، بهبود  صورتبههای استان گردد. روند کاهشی صید ترال خواه با مجوز صید و خواه برای صید ماهیان در صیدگاه

و رونق اقتصادی جامعه صیادی را در پی خواهد داشت. کما اینکه  ی، حفظ ذخایر ماهیان تجاریطیمحستیزوضعیت 

توان درمجموع میکاهد و ی بالا، مصرف سوخت توسط شناورهای صیادی را نیز مینشگریگزی این ادوات علاوه بر ریکارگبه

دهد؛ اما اگر کمتری دارد و سایر آبزیان را کمتر مورد هدف قرار می ضمنینسبت به ترال، صید  گوشگیرگفت؛ روش صید 

تواند منجر به کاهش ذخایر صید، از ابزارآلات و تور غیراستاندارد برای انجام این کار استفاده شود، می یهامطابق با سایر روش

( از تعبیر FAOجهانی ) خواروباران که در تعاریف سازم طورهمانشود می در پی آن کاهش تدریجی میزان صید و آبزیان

ها از برای پیشروی بیشتر در دریا و دهانه خورتری تمایل افزونصیادان  حالدر( استفاده شده است. Death wallدیوار مرگ )

را به چرخه زیستی وارد کرده و حتی منجر به گیر  یریناپذصدمات و خسارات جبران تواندیاین امر م دهند.خود نشان می

نظرانه با معیشت صیادان توان با دیدگاهی تنگها شود. علاوه بر این نمیتر نظیر دلفینتادن و از بین رفتن آبزیان بزرگاف

صورت قانونی مجوز صید بهصدور ذخایر آبزیان منطقه را مشخص کرده و بر اساس آن مبادرت به  ستیبایبرخورد کرد. لذا م

 نمود.
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