
45
پاییز و زمستان 1400

چکيده 
صيد با تور ترال کف تقريباً يک چهارم از صيد 
آبزيان را در جهان تشکيل می دهد، اما ممکن 
است اثرات تخريبی قابل توجه و ناخواسته ای 
بر روی زيستگاه ها، موجودات زنده بستر دريا 
و ديگر آبزيان داشته باشد. اقدامات مديريتی 
و همچنين اقدامات و همکاری های داوطلبانه 
را  تأثيرات  اين  حدودی  تا  می تواند  صيادان 
پايدار  صيد  اهداف  تحقق  به  و  دهد  کاهش 
مديريت  و  حفاظت  همچنين  و  مسئوالنه  و 
زيست محيطی کمک کند. از جمله اين موارد 
تور  عملکرد  و  طراحی  در  تغييرات  می توان 
و مديريت  زمانی  و  ترال، کنترل های مکانی 
برد.  نام  را  و صيد سهميه ای  تالش صيادی 
دست يابی يا عدم دست يابی به اهداف از پيش 
تور  اثرات  کاهش  در خصوص  شده  طراحی 
ترال ميگوگير بستگی به اين دارد که تا چه 
اندازه مديريت صنعت صيد و صيادی به اهداف 
يافته است و چه زيرساخت های  خود دست 
بالقوه  بصورت  سخت افزاری  و  نرم افزاری 
اين  دارد.  وجود  حاضر  حال  در  بالفعل  و 
دستورالعمل هايی  و  راهنمايی ها  پژوهش 
شيوه ها  و  روش ها  بهترين  شناسايی  برای 
ارائه می کند  با تور ترال  برای مديريت صيد 
و نشان می دهد که بهترين شيوه ها و احتمال 
کاهش اثرات تور ترال به اهداف و اولويت های 
مديريت محلی، منطقه ای و ملی و همچنين 
ارزش ها، دانش و نگرش های اجتماعی و منابع 

برای اجرا، بستگی دارد. 
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مقدمه 
 18 عمان  درياي  و  فارس  خليج  آبهاي  در 
پنائيده  ميگوهای  خانواده  از  ميگو  گونه 
که  اند،  شده  شناسايي   )Penaeidae(
داراي  که  گونه   5 از  اقتصادي  برداري  بهره 
هستند،  بيشتر  فراواني  و  تر  درشت  اندازه 
اقتصادي  گونه  مهمترين  مي گيرد.  صورت 
سبز  ببري  ميگوي  صيادي،  و  صيد  نظر  از 
 De Haan,( ا)Penaeus semisulcatus(
1844( مي باشد که در بيشتر زيستگاه هاي 
شود  مي  يافت  عمان  درياي  و  فارس  خليج 
آبهاي  در  آن  صيد  و  پراکنش  بيشترين  اما 
ساحلي استان بوشهر مي باشد )نياميمندی 
1386(. آبزيان همچون ساير موجودات زنده 
می کنند،  تخم ريزی  خاص  زمان  يک  در 
مراحل نوزادی و جوانی را می گذرانند، تغذيه 
کرده و مکانهای خاصی را برای زيست خود 
از  مراحلی  يا  مرحله  چنانچه  برمی گزينند. 
زندگی آنها مختل يا متوقف شود، پی آيند آن 
کاهش يا نابودی ذخيره و زيان های بيشماری 
خواهد بود که در بيشتر مواقع قابل پيش بينی 
 Loneragan( و قابل برگشت نخواهند بود

    .)et al., 1998
در  پروتئين  مهم  منبع  يک  عنوان  به  ميگو 
اصلی  غذای  عنوان  به  خانواده ها  از  بسياری 
داخل کشور  باالی  تقاضای  مصرف می شود. 
دريايی  ميگوی  صيد  ميگو،  برای  جهانی  و 
تبديل  رقابتی  و  سودآور  بسيار  بازاری  به  را 
افزايش تالش  با  بيشتر صيادان  است.  کرده 
صيادی، افزايش بهره برداری و سود بيشينه را 
در اولويت قرار می دهند که اين مسئله خود 
باعث رقابت و استفاده از روش ها و ابزارهای 
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مختلف جهت پيشی گرفتن از يکديگر شده 
است. به عنوان مثال در روش صيد تجاری، 
تعداد  افزايش  زمان سفرهای صيادی،  مدت 
مکان های  در  صيد  و  صيادی  شناورهای 
ممنوعه يا حفاظت شده، ميزان تالش صيادی 
را افزايش می دهند. همچنين با پيشرفت های 
ابزار  و  تکنيک ها  زمينه  در  گرفته  صورت 
ماهيگيری امکان بهره برداری بيشتر از گونه 
هدف بر اساس رفتار و ترجيحات زيستگاهی 
با  صيادان  ميگو،  صيد  مورد  در  دارد.  وجود 
صيادی  تالش  ميگو  ترال  تور  از  استفاده 
زياده خواهی  می رسانند.  حداکثر  به  را  خود 
در صنعت ماهيگيری دريايی اغلب منجر به 
شيوه های ماهيگيری ناپايدار، صيد غيرمجاز، 
ارايه آمار نادرست، آلودگی و تخريب زيستگاه 
دريايی، کاهش شديد گونه های هدف و تأثير 

منفی بر اکوسيستم می شود.
دهنده  نشان  فارس  خليج  فعلي  وضعيت 
آبزيان  اکوسيستم  بر  است که  آسيب جدي 
افزايش  است.  آمده  وارد  ذخائر  همچنين  و 
به  صيادان   گرايش  و  ابزار  تنوع  برداشت، 
موجب  استاندارد،  غير  و  ريز  آبزيان  صيد 
از  است.  شده  آبي  حوزه  اين  ذخائر  کاهش 
آنجاييکه تنها روش صيد ميگو در آب های 
استان بوشهر، صيد با تور ترال کف می باشد 
و تور ترال جزو ادوات صيد فعال و تعقيبی 
مقدار  ميگو  صيد  همراه  آيد،  می  شمار  به 
زيادی از گونه های آبزی ديگر نيز به صورت 
های  گونه  صيد  گردند.  می  صيد  ناخواسته 
ناميده می شود  غير هدف که صيد ضمنی 
يکی از تهديدات ذخاير آبزيان به ويژه ماهيان 
می باشد )Cosgrove et al., 2019(. بنابر 
گزارش Queirolo  و همکاران )2011( صيد 
ضمنی بالغ بر 40 درصد از کل صيد آبزيان 
دريايی را تشکيل می دهد که تقريبا يک سوم 
از آن متعلق به صيد ضمنی تور ترال ميگو 
می باشد. امروزه که رويکرد اکولوژيکی صيد و 
صيادی اهميت ويژه ای پيدا کرده است، صيد 
ضمنی تور ترال کف به يکی از نگرانی های 
جامعه  شيالتی،  مديران  پژوهشگران،  مهم 
صيادی و سياست گزاران تبديل شده است و 
تأثير بسيار جدی در امنييت غذايی، اشتغال 

بعد  در  همچنين  و  محلی  جوامع  اقتصاد  و 
باالی صيد ضمنی  ميزان  است.  داشته  ملی 
کاهش  و  کيفيت  کاهش  باعث  تواند  می 
صيد  ميگوی  صادراتی  و  اقتصادی  ارزش 
شده شود همچنين باعث از بين رفتن گونه 
های غير هدف قبل از رسيدن به طول اولين 
بلوغ جنسی می شود. نگراني ديگري که در 
ارزش  با  ماهيان  بچه  دورريز  صيد  خصوص 
اقتصادي وجود دارد اين است کـه از بين اين 
گونه ها بعضي مانند حلوا سفيد و شوريده در 
ليست خطر IUCN قرار دارند. افزايش فشار 
صيادي روي گونه هاي تجاري سبب کاهش 
ميزان صيد اين گونه ها در آينده خواهـد شد. 
فشار روي گونه هاي غيرتجاري نيز به برهم 
شود.  می  منجر  اکوسيستم  تعادل  خوردن 
اقداماتی در جهت حفظ  بنابراين الزم است 
ذخاير آبزيان، پايداری صيد، صيد مسئوالنه و 

پايداری محيط زيست آنها انجام گردد. 

تور ترال 
به  بزرگی  ماهيگيری  تور  گوفه،  يا  ترال  تور 
شکل قيف است که از دوطرف به تخته هايی 
متصل می شود و به منظور صيد گونه هدف 
به دنبال شناور در بستر دريا کشيده می شود.  
به  که  شده  تشکيل  جزء  چند  از  ترال  تور 
ساک)کيسه(،  بدنه،  بال،  از:  عبارتند  ترتيب 
تخته )درب ترال( و طناب های مربوط به آن. 
با تغييرات و اصالحات انجام شده در ساختار 
اين  مکانيسم  يافته اند.  زيادی  تکامل  آنها، 
تعقيبی  و  فعال  صيد  ادوات  جزو  که  تورها 
در  آب  کردن  فيلتر  معموال  می روند،  بشمار 
مسير تور است و آبزيان موجود در مسير خود 
از  ترال همواره  تور  با  را صيد می کند. صيد 
روش های صيد بحث برانگيز و قابل تامل بوده 
تورهای  از  صيد  برای  که  شناورهايی  است. 
ترال استفاده می کنند، معموالً از موتورهايی 
بر  می تواند  که  هستند  برخوردار  پرقدرت 
صيد  و  تور  مجموعه  از  حاصل  مقاومت 
نوع  اين  غلبه کند.  مقابل آب  آن، در  درون 
شناورها را ترالر می نامند. صيد ترال تأثيرات 
مستقيم و غيرمستقيم بر اکوسيستم دريايی 
و همچنين تنوع زيستی دارد، زيرا اين روش 

تور ترال یا گوفه، 
تور ماهیگیری 

بزرگی به شکل 
قیف است که 
از دوطرف به 

تخته هایی متصل 
می شود و به 

منظور صید گونه 
هدف به دنبال 
شناور در بستر 

دریا کشیده 
می شود.  
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ماهيگيری تعداد زيادی از گونه های غيرهدف 
و آبزيان نابالغ از گونه های ارزشمند تجاری را 
جمع آوری و از بين می برد، به طور مکانيکی 
کف دريا را مختل می کند و به طيف وسيعی 
آسيب  ماهيان  و  دريا  اعماق  موجودات  از 
می رساند. ترال کف روش مهم و اصلی صيد 
ميگو در آب های جنوب ايران )خليج فارس و 
دريای عمان( و همچنين در ديگر نقاط جهان 
می باشد . هرچند که استفاده بسيار گسترده و 
بدون کنترل از تورهای ترال در آب های خليج 
فارس نگرانی های بسياری را درباره پايداری 
اين روش و تأثيرات آن بر روی اکوسيستم ها 

و زيستگاه ها ايجاد کرده است. 

صيد ضمنی 
مقدار صيد ضمنی بسيار بيشتر از صيد ميگو 
و ديگر گونه های تجاری صيد شده در ترال 
است. اکثر صيدهای ضمنی، که شامل ماهيان 
بقايای موجودات  و  ماهيان،  بچه  غيرتجاری، 
بازگردانده  دريا  به  هستند،  دريا  بستر  در 
از تور ترال کف به دليل  می شوند. استفاده 
های  گونه  صيد  باعث  بودن  انتخابی  غير 
های  روش  از  همواره  و  شود  می  هدف  غير 
صيد بحث برانگيز و قابل تامل بوده است. از 
تغيير  ترال،  تور  اندازه چشمه  کاهش  طرفی 
جنس نخ های تور ترال از پلی آميد به پلی 
اتيلن و افزايش تالش صيادی موجب افزايش 
چشمگيری در ميزان صيد ضمنی در تورترال 
ذخاير  روند  کاهش  با  همچنين  است.  شده 
ميگو در سالهای اخير، نسبت صيد ضمنی به 
صيد ميگو افزايش قابل توجهی داشته است 
هدف  غير  های  گونه  صيد  افزايش  اين  که 
می تواند در زمره صيد بی رويه قرار گيرد و 
همچنين باعث کاهش سرعت بازسازی ذخاير 
آنها می گردد. باال بودن ميزان صيد ضمنی 
تواند تنوع گونه ای، سالمت اکوسيستم  می 
به خطر  را  ها  اکولوژيک ساير گونه  روابط  و 
اندازد که اين امر می تواند باعث تهديد و به 
انداختن تنوع گونه ای، امنيت غذايی،  خطر 
پايداری صيد و صيادی، امنيت شغلی و امنيت 
اقتصادی-اجتماعی گردد. از طرفی روش صيد 
ترال ميگو از بعد زيست محيطی و پايداری در 
پايينترين وضعيت نسبت به ديگر روش های 

صيد قرار دارد.

تاثير ترال بر بستر و رسوبات دریا 
بااليی  های  اليه  مجدد  آشفتگی  باعث  ترال 
است  ممکن  همچنين  و  شود  می  رسوب 
اليه بااليی بستر را مخلوط يا دفن کند. اين 
يا  ها  ايجاد گودی  با  اختالل شديد می تواند 
ويژگی  رسوب   روی سطح  عميق  شيارهای 
توازن  همچنين  و  شيميايی  و  فيزيکی  های 
تغييرات  دستخوش  را  دريا  بستر  زيستگاه 
رسوبات  مجدد  آشفتگی  کند.  ناپذير  جبران 
همچنين می تواند باعث تغيير در عمق نفوذ 
اکسيژن و تخريب کلی زيستگاه های کف دريا 
شود. مطالعات متعدد نشان داده اند که عواقب 
صيد ترال در مناطق نسبتاً مرتفع و پيچيده 
بستر دريا مانند صخره های مرجانی، شن و 
 Wells et( ماسه های موج دار آشکارتر است
هنوز  ترال  اثرات  که  چند  هر   .)al., 2008
روی بستر گلی کامال آشکار و مشهود است 
از لحاظ فيزيکی،  را  تواند زيستگاه ها  و می 
شيميايی و بيولوژيکی، تحت تأثير قرار دهد 
)Simpson and Watling, 2006(. صيد 
ممکن  گلی  بستر  دارای  زيستگاه  در  ترال 
مرگ  يا  حذف  با  را  زيستگاه  ساختار  است 
آبزيان ساکن رسوب که ناهمگونی فيزيکی در 
افزايش  با نقب زدن و تغذيه  رسوبات نرم را 
 Simpson and( دهد  کاهش  دهد،  می 
واتلينگ  و  سيمپسون   .)Watling, 2006
)2006( اثرات ترال ميگو را بر روی زيستگاه 
قرار دادند.  بررسی  را مورد  دارای بستر گلی 
آنها دريافتند که تور ترال با ايجاد حفره ها و  
تخلل رسوبی باعث اختالالت رسوبی در بستر 
که  را  رسوب  سطح  حفره ها  شود.  می  دريا 
در معرض ستون آب قرار می گيرند، افزايش 
واکنش های  افزايش  باعث  می دهند که خود 
شيميايی با اکسيژن، فلزات و ساير عناصر در 

.)Aller, 1982( محلول می گردد
خراشيدن و شخم زدن بستر دريا توسط ترال 
کف بوسيله تخته های جانبی، زنجيرها و در 
برخی شرايط تماس متناوب کيسه تور، ايجاد 
می شود. ترال به طرق مختلف بر شار مواد 
ترال  صيد  گذارد.  می  تأثير  رسوب  مغذی 
می تواند مواد آلی تازه را از موقعيت طبيعی 

تاثیر تور ترال میگوگیر بر زيست بوم دريايی .../ کشاورزی فرد، شريفی نیا، ...

اکثر صیدهای 
ضمنی، که شامل 
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بازگردانده 
می شوند.
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خود در سطح مشترک رسوب-آب به داخل 
اليه های زيرسطحی دفن کند، که اين امر 
تجزيه مواد آلی را از جمعيت های هوازی و 
يوکاريوتی به سمت متابوليسم بی هوازی و 
 Mayer et al.,( پروکاريوتی سوق می دهد
1991(. تور ترال همچنين می تواند جريان 
رو به باال مواد مغذی و معدنی را در آب منافذ 
بين بافتی رسوب افزايش دهد، که منجر به 
ورود مواد مغذی به ستون آب در يک پالس 
بزرگ به جای مکانيسم های معمولی کندتر 
 .)Pilskaln et al., 1998( و ثابت می شود
تواند  می  زمان  يک  در  مغذی  مواد  فراوانی 
تغييراتی در ميزان و نوع توليد اوليه داشته 
اين   .)Pilskaln et al., 1998( باشد 
تغييرات بيوژئوشيميايی در رسوبات ناشی از 
تعليق مجدد ترال می تواند يک اثر آبشاری 
ای  گونه  ترکيب  همچنين  و  باشد  داشته 
منطقه را تغيير دهد. ترال يک منطقه را از 
تغيير  بيولوژيکی  و  فيزيکی  شيميايی،  نظر 
می دهد و اين تغييرات اثرات چشمگيری بر 

موجودات ساکن در اين مناطق دارد.

تخریب زیستگاه ها و تغيير اكوسيستم 
شبکه غذايی و اکوسيستم مناطق تحت صيد 
ترال به دليل روش مخرب صيد ترال و تلفات 
توسط  هدف  و  های صيد ضمنی  گونه  زياد 
صيد تجاری ميگو به شدت مختل می شود. 
اعماق  های  زيستگاه  ساختار  دادن  دست  از 
دريا می تواند منجر به تغيير موجودات ساکن 
آن زيستگاه ها شود. ولز و همکاران )2008( 
دريافتند که استفاده از ترال باعث ازبين رفتن 
گونه های غالب و جايگزين شدن گونه های 
ديگر از موجودات شد. به طور کلی، گونه هايی 
با ويژگی های زندگی مشابه، از جمله: اندازه 
کوچک، طول عمر کوتاه، مرگ و مير باال، و 
 McEachran( توده  زيست  سريع  گردش 
and Fechhelm, 1998(، در مناطق تحت 
تخريب  کنند.  می  پيدا  غالبيت  توسط  ترال 
زيستگاه های ناشی از ترال ها بر کل ترکيب 
اکوسيستم تأثير می گذارد و به طور بالقوه تنوع 

گونه ها را کاهش می دهد.
تماس  رساندن  حداکثر  به  برای  ها  ترال 
خود با بستر دريا به منظور تالش برای صيد 

بيشتر ميگو طراحی شده اند، با اين حال، اين 
روش صيد زيستگاه های دريا را تخريب می 
کند. انواع مختلف زيستگاه های بستر دارای 
ترال  صيد  برابر  در  متفاوتی  پذيری  انعطاف 
هستند. به منظور درک چگونگی واکنش انواع 
مختلف کف به صيد ترال ميگو، ولز و همکاران 
)2008( مطالعه ای را برای شناسايی تفاوت ها 
بين زيستگاه های شنی،  در ساختار جامعه 
صدفی و صخره ای در مناطق ترال و غيرترال 
در خليج مکزيک انجام دادند. آنها تفاوت هايی 
و  کردند،  پيدا  زيستگاه  ويژگی های  در  را 
جامعه  ساختار  در  تفاوت هايی  بنابراين، 
زيستی بين مناطق تحت ترال  و غيرترال ، که 
اکوسيستم  بر  تواند  می  ترال  می دهد  نشان 
اعماق دريا تأثير بگذارد. الگوهايی که آنها از 
ماهيگيری ترال مشاهده کردند به طور خاص 
نشان داد که زيستگاه های پيچيده تر، مانند 
سنگ،  صدف-قلوه  پيچيده  های  زيستگاه 
به اثرات فعاليت های ماهيگيری مانند ترال 
 .)Wells et al., 2008( حساس تر هستند
تخريب زيستگاه های پيچيده در نتيجه ميزان 
پناه گاه گونه های ساکن را کاهش می دهد و 
می تواند منجر به از دست رفتن تنوع گونه ها و 

يا فراوانی آن منطقه ترال شده شود.
ترال همچنين توانايی تاثير بر اکوسيستم به 
روش های ديگر هم دارد. ترال با کاهش تعداد 
می شوند.  ميگوها  افزايش  باعث  شکارچيان، 
گزارش   )2012( همکاران  و  سالسيدو-گوارا 
کردند که صيد ميگو در خليج الپاز تأثيرات 
مثبتی بر جمعيت ميگو دارد زيرا صيد ضمنی  
کاهش  را  ميگو  شکارچيان  ميزان  ترال  تور 
حذف  که  داد  نشان  مطالعه  اين  می دهد. 
شکارچی تأثير مثبت قوی بر جمعيت ميگو 
نتايج  اين  تاثيرات منفی ترال دارد.  ندر کنار 
بسيار نگران کننده هستند زيرا فعاليت های 
انسانزاد در يک اکوسيستم هميشه به نتايج 
مورد انتظار ختم نمی شود. با کاهش هدفمند 
تعداد شکارچيان ميگو به نفع آنها، ترال يک 
چرخه تغذيه ای از باال به پايين ايجاد می کند. 
اين چرخه می تواند شبکه غذايی اکوسيستم را 
از تعادل خارج کنند و باعث ايجاد اثرات منفی 
فشار  تحت  وجود،  اين  با  ای شوند.  گسترده 
شديد ماهيگيری ميگو، زيست توده ميگو و 

صید میگو 
در خلیج الپاز 

تأثیرات مثبتی 
بر جمعیت میگو 
دارد زیرا صید 

ضمنی  تور ترال 
میزان شکارچیان 

میگو را کاهش 
می دهد.
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شکارچی طبق انتظار به شدت کاهش می يابد 
.)Salcido-Guevara et al., 2012(

ترال كف و اثرات آن بر گياهان دریایی و 
اكوسيستم ساحلی 

اشکال  مهمترين  از  يکی  همواره  کف  ترال 
سواحل  در  فيزيکی  اختالالت  و  آشفتگی 
بوده است. از دير باز نگرانی های بسياری در 
ارتباط با تأثير تور ترال ميگو بر بستر دريا و 
گياهان و جانوران دريايی به ويژه در مناطق 
ساحلی، وجود داشته است و اين نگرانی ها 
آن  تأثيرهای  و  روش  اين  پايداری  مورد  در 
اکوسيستم ها و زيستگاه ها توسط  بر روی 
پژوهشگران و حتی توسط خود صيادان بيان 
 .)Rijnsdorp et al., 2020( است  شده 
در  بستر  مساحت  نسبت  به  تاثيرات  اين 
مناطق  در  تا%80>  از %1<  ترال  معرض 
می  گفته  است. حتی  متغير  مختلف جهان 
فيزيکی  تاثير  مهمترين  کف  ترال  که  شود 
 Kaiser( انسان بر فالت قاره در جهان است
بر بستر  ترال کف  تاثيرات   .)et al., 2018
دريا در سواحل به حدی است که باعث انجام 
مطالعات و بحث های علمی زيادی در بين 

پژوهشگران شده است.  

قبل از ترال

بعد از ترال

شکل 1- تخريب بستر دريا توسط تور ترال.

انواع مختلفی از اثرات فيزيکی بر  ترال کف 
بستر دريا و زيستگاه های بنتوزی به ويژه در 
تغييرات در ساختار  دارد که شامل  سواحل 
فيزيکی بستر دريا )درهم شکستن يا از بين 
و  آبزی، خراشيدن  گياهان  گونه های  بردن 
معلق کردن رسوبات  و...(،  بستر  شخم زدن 
به  دسترسی  کاهش  باعث  توانند  می  )که 
برای موجودات فتوسنتز کننده، مدفون  نور 
از  و  گونه های کفزی، مدفون کردن  کردن 
بين بردن مناطق تخمريزی و تاثير منفی بر 
ميزان تغذيه و متابوليسم موجودات شوند.(، 
با  تواند  می  کف  )ترال  شيميايی  تغييرات 
مخلوط کردن رسوبات بستر و زير بستر دريا 
با اليه آب بينابينی شده می تواند باعث تغيير 
انتقال  و  ترکيب شيميايی رسوبات شده  در 
ها  آالينده  پذيری مجدد  و زيست دسترس 
بنتوزی  جوامع  در  تغيير  کند.(،  تسهيل  را 
)جوامع بنتوزی در بستر دريا تا عمق حدودا 
قرار  صيد  ابزار  تأثير  تحت  متر  سانتی   30
بنتوزهای  از  زيادی  بسيار  تعداد  گيرند.  می 
تغيير  يا دفن می شوند.( و  سطح-زی خرد 
در اکوسيستم )استفاده از تور ترال می تواند 
بر ترکيب جوامع بنتوزی و زيستگاه آنها تأثير 
 .)Collie et al., 2000( می باشد ،).بگذارد
موردی(  مطالعه  و  آزمايش   59( مطالعات 
ترال  يکبار  انجام  اند که  داده  نشان  گذشته 
ميانگين  طور  به  تواند  می  مدت  کوتاه  کف 
کفزی  موجودات  درصدی  کاهش 31  باعث 
ميزان کاهش  بنتوزی( گردد. حتی  )جوامع 
تواند  می  سواحل  بستر  جنس  براساس 
متفاوت باشد. برای نمونه در بسترهای گلی 
تا 51 درصد می تواند باعث کاهش موجودات 

 .)Kaiser et al., 2018( کفزی گردد

شکل 2- شمايی از تاثير تور ترال بر بستر دريا.
 

ترال کف در اکوسيستم های حساس مانند 
گياهان دريايی، مرجان ها و اسفنج ها باعث 

ترال کف همواره 
یکی از مهمترین 
اشکال آشفتگی 
و اختالالت 
فیزیکی در 
سواحل بوده 
است.

 

 

 

تاثیر تور ترال میگوگیر بر زيست بوم دريايی .../ کشاورزی فرد، شريفی نیا، ...
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می شود که اين زيستگاه ها به راحتی تخريب 
به  کف  ترال  آنجاييکه  از  و  شود  مختل  و 
صورت ساليانه و ممتد انجام می شود، بازيابی 
اين اکوسيستم ها بسيار کند و آهسته انجام 
اين  ازاينرو   .)Clark et al., 2016( گيرد 
روش صيادی می تواند باعث کاهش يا نابودی 
نسل آبزيانی )از جمله ميگو ببری( شود که 
اکوسيستم  به  وابسته  آنها  زندگی  چرخه 
گياهان دريايی می باشند، شود و در نتيجه 
سبب به خطر افتادن معيشت صيادان محلی 
با  همکاران1400(.  و  فرد  )کشاورزی  گردد 
توجه به اينکه در بعضی از مطالعات گزارش 
شده است که صيد ميگو با تور ترال تاثيرات 
مخرب و جبران ناپذيری بر زيست بوم خليج 
فارس گذاشته است ولی هنوز اين مسئله به 
طور کامل و جامع مورد مطالعه قرار نگرفته 
است. به عنوان مثال، عدم وجود سری داده ها 
در مورد کميت و کيفيت صيد ضمنی، کمبود 
اطالعات در مورد نقش گونه های صيد ضمنی 
و  اکوسيستمی  و  شناختی  زيست  لحاظ  از 
روش-شناختی  های  محدوديت  همچنين 
مانند عدم وجود سايت های الگو، کنترل شده 
يا حفاظت شده از صيد ترال، بررسی و تعيين 
موجود  های  سياست  و  ها  استراتژی  نقص 
جهت کاهش صيد ضمنی از جمله اين موارد 

می باشد.

نتيجه گيری 
ارزيابی مبتنی بر عملکرد نشان می دهد که 
تاثيرگذاری روش ها و شيوه های مختلف جهت 
زيستگاه ها  روی  بر  ترال  تور  اثرات  کاهش 
ويژگی های  به  بستگی  زنده،  موجودات  و 
و  دانش  و همچنين  اکوسيستم،  ماهيگيری، 
منابع  و  امکانات  اولويت ها،  صيادان،  نگرش 
نياز  بنابراين  دارد.  ملی  يا  منطقه ای  محلی، 
ماهيگيری،  مديريت  اهداف  همه  که  است 
که  اقتصادی-اجتماعی  و  محيطی  زيست 
ممکن است تحت تاثير صيد با تور ترال قرار 
اينرو پيشنهاد می  از  گيرد، شناسايی گردد. 
گردد که با استفاده از داده های موجود، ميزان 
تاثيرات تور ترال بر اکوسيستم های مختلف 
ساير  و  های حساس  زيستگاه  شود؛  ارزيابی 

تور  تاثيرات  با  رابطه  در  مهم  های  زيستگاه 
ترال، ارزيابی و پهنه بندی شوند؛ و اقدامات 
جايگزين و پيشنهادی ارزيابی و بررسی شوند. 
در اين صورت می توان شناسايی کرد که کدام 
روش ها و اقدامات در کاهش اثرات تور ترال 
همگام با حفظ بازدهی شيالتی موثر است و 
به مديريت شيالتی، صنعت صيد و صيادی 
بهترين  که  کرد  برداران کمک  بهره  ديگر  و 

شيوه های بالقوه در منطقه را بکار گيرند. 

یافته ترویجی 
تجربيات  و  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر 
گذشته می توان راه حل هايی برای کاهش 

اثرات مخرب تور ترال پيشنهاد داد از جمله:
* مهمترين راه حل بالقوه برای کاهش اثرات 
مخرب صيد ترال ميگو اين است که دانش و 
بايد  با صيد ميگو  ارتباط  نگرش صيادان در 
حل  زيادی  حد  تا  مشکل  اين  کند.  تغيير 
خصوص  در  گيران  ماهی  که  اگر  می شود 
صيد  کاهش  همچنين  و  ترال  تور  تأثيرات 
ضمنی مسئوالنه رفتار کنند. همچنين هنگام 
تدوين برنامه های مديريتی برای صيد ترال 
ميگو، دانش و نگرش ماهی گيران بايد در نظر 

گرفته شود
* ارزيابی و پهنه بندی مناطق پرخطر تا کم 
خطر از لحاظ پتانسيل يابی برای استفاده يا 

عدم استفاده از تور ترال
* ممنوعيت صيد ترال در صيدگاه هايی که 
نسبت صيد ضمنی به صيد ميگو باال می باشد 

)با استناد به اطالعات دوره 5-10 ساله(
افزايش مقدار صيد بر شناور در روز )40   *
کيلوگرم بر شناور در روز( به 60 کيلوگرم بر 

شناور در روز جهت کاهش دوره صيد
* نظارت دقيق، اصولی و مستمر بر ارايه آمار 

صيد ميگو
عمق  حداقل  برای  مقرراتی  و  قانون  بايد   *

ترال تنظيم و اجرا شود
* برای اطمينان از پايداری منابع دريايی، ما 
نياز به يک رويکرد احتياطی داريم که در کنار 
تالش برای استفاده کامل از صيد ضمنی، بايد 

کاهش صيد ضمنی را مد نظر قرار داد
* استفاده از ابزار کاهنده صيد ضمنی

نیاز است که همه 
اهداف مدیریت 

ماهیگیری، 
زیست محیطی 

و اقتصادی-
اجتماعی که 

ممکن است تحت 
تاثیر صید با تور 
ترال قرار گیرد، 
شناسایی گردد.
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مديريت  به  متمرکز  مديريت  تغيير   *
نظارت  با  صيادی  جامعه  بر  مبتنی 

مديريت شيالت 
* برای مديريت ترال ميگو، موفقيت هر 
ترال  اثرات  کاهش  جهت  اقدامات  گونه 
به اجرای صحيح و حاکميت قابل قبول 
بر اساس تجربيات، اجرای  بستگی دارد. 

قوانين بايد قوياً اعمال شود
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