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 هاترين يافتهمهم 

گونه بی  86 گونه استخوانی 66 گونه شامل 28توسط لنج میگوگیر،  مرتبه توراندازی 90در این مطالعه طی 

درصد از  7/98و  6/96، 7/79ترتیب مهره بهگونه غضروفی شناسایی شد. ماهیان استخوانی، غضروفی و بی 5مهره، 

و  28/0، 6/26مهره از نظر عددی نیز ماهیان استخوانی، غضروفی و بی .ا به خود اختصاص دادندوزن کل صید ر

های صنعتی نسبت صید ضمنی به هدف در فصل از تعداد کل صید را به خود اختصاص دادند. برای کشتی 08/92

، 97/26ترتیب هدف به، تجاری و های دورریز ریز، دورریز درشتگونهبرآورد شد.  87/5صید استان هرمزگان 

و  6/8، 95/9، 62/61درصد از وزن کل صید را به خود اختصاص دادند. این گونه همچنین  16/96و  6/92، 22/82

های نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر فشار زیاد صیادی روی گونه درصد از کل تعداد صید را تشکیل دادند 17/65

های مرسوم های حاضر در ترال میگو برای اجرای مدلر مورد گونه. دبودتجاری در این منطقه تجاری و غیر

 مدت بسیار اندکی وجود دارد.پایش جمعیت اطالعات زیستی و بلندجمعیتی برای 

 

 

 فارسولوژیکی، صید ضمنی، خلیجتور ترال، میگو، عوامل اک کلیدي: هايواژه

 یوسف پیغمبری، احسان کامرانی، اصغر مجاهدیسیدحسینی، هادی رییسی، مسلم دلیری، عباس سید :)گان(نويسنده

 

 

 

 

 

 

 

 ی استان هرمزگانهادگاهیصضمنی حاصل از تورهای ترال میگو در بررسی اثر عوامل اکولوژیکی روی جوامع صید  عنوان:
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 اهمیت موضوع

توجه انواع آبزیان در این دریا تنوع قابل های قدیم اهمیت زیادی داشته است وصید و صیادی در خلیج از زمان

معطوف شود. ای از طرف کشورهای حاشیه آن بدان های شیالتی توجه ویژهبرداریباعث شده است تا از منظر بهره

که میزان صید ماهی طوریرویه هر ساله در حال کاهش است، بهعلت صید بیمتأسفانه ذخایر آبزیان خلیج فارس به

(. این موضوع در Valinasab et al., 2006تن رسیده است ) 27820تن به  990000در این منطقه در دهه اخیر از 

ی اخیر منجر به افزایش میزان صید نشده است. تاکنون تحقیقات هاحالی است که حتی افزایش تعداد شناور در سال

های ایرانی خلیج فارس های سنتی میگوگیر در آبمعدودی در رابطه با صید با تورهای ترال میگو توسط لنج

 .های میگو استان هرمزگان( انجام شده است)صیدگاه

 

 

 مقدمه )شرح مساله(

های گوناگون صیادی به ادوات صیادی مورد استفاده وابسته است و در مقادیر صید ضمنی تولید شده در روش

؛ 9116لی، )کن آیدمیدست بهگیرد حجم زیادی از صید ضمنی وسیله تور ترال صورت میی که بههای صیدروش

صید ضمنی حاصل از تورهای ترال میلیون تن  87(. بیش از 8007؛ ایرز، 8006کلهر،  ؛8008و همکاران،  روچت

اد صید دورریز و افزایش دانش (. این حجم زی9112شود )آلورسون و همکاران، صورت ساالنه در جهان دورریز میبه

شود، باعث به وجود هدف )صید ضمنی( میهای غیرحیط که منجر به صید گونهدر مورد فشار تور ترال بر روی م

 های زیادی در سطح جهان شده است.آمدن نگرانی

تجاری  هدف که فاقد ارزشهای غیرشند )صید اتفاقی( و گونهباکه دارای ارزش تجاری میهای غیرهدف گونه

باشند ترین چالش در صیادی با جوامع دارای تنوع گوناگونی باال مانند نواحی گرمسیری میباشند )دورریز( مهممی

 (.8099؛ بیلیدو و همکاران، 8007؛ واالمسلی و همکاران؛ 9629)پیغمبری، 

هایی را بر روی منظور کاهش صید ضمنی محدودیتعنوان استتراتژهای مدیریتی بهسازمان شیالت ایران به

های زمانی و مکانی اعمال کرده است. همچنین ترالرهای کفروب سابقا مورد تعداد ترالرها، ادوات صیادی و محدودیت

 گرفت که در حال حاضر ممنوع شده است.استفاده قرار می

(، CPUEازای واحد تالش )شاخص صید به توانند براند که عوامل اکولوژیکی میمحققین زیادی بیان کرده

های صید شده تأثیرگذار باشند. اما تحقیقات انجام شده در این زمینه در داخل ترکیب صید و فراوانی طولی گونه

تواند با ارائه نتایج بدست ( و تحقیق حاضر می9618؛ دلیری، 9626کشور بسیار محدود بوده )صفایی و همکاران، 

 ای برای تحقیقات بیشتر را فراهم نماید.اشد و زمینهآمده بسیار مفید ب
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 (ها، جداول و ساير مستنداتر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 و بندرعباس ساحلی صیدگاه های میگوی استان هرمزگان و در آبهای در 19 آبان و مهر ماههای طی برداری نمونه

 (.9 شکل) شد انجام توراندازی بار 66 طی قشم و هرمز جزایر

 

 

 .های استان هرمزگانهای میگوگیر در صیدگاهوسیله لنجههای کلی صید ضمنی ایجاد شده بویژگی -4-9

 

، تجاری و هدف های دورریز ریز، دورریز درشتبرآورد شد. گونه 92/5صید ضمنی به هدف در این مطالعه  ضریب

 درصد از وزن کل صید را به خود اختصاص دادند. 16/96و  6/92، 22/82، 97/26ترتیب به

 

 .میزان بیومس و تعداد صید ضمنی تولید شده با استفاده از ضریب آندرو -9-4جدول 

 ضمنینوع صید 
ضریب وزنی صید 

 (r) ضمنی به هدف

بیومس تولید شده 

 (sصید ضمنی )تن( )

ضریب عددی صید 

 (r) ضمنی به هدف

تعداد صید ضمنی 

 (s) تولید شده

 90666062 05/0 96/8260 02/9 تجاری

 66/821776726 5/9 26/7562 82/6 دورریز ریز

 52/2186822 06/0 08/2681 26/9 دورریز درشت

 92/856862058 7/9 61/92297 92/5 نیکل صید ضم
 

 

 


