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چکیده
در این تحقيق در جهت گسترش و ترویج صيد كشتيهای لانگ لاین بهمنظور صيادی پایدار در ماههای مرداد الي مهرماه
سال  ،1911گشتهای دریایي در سواحل دریای عمان توسط كشتي لانگ لاینر سيام سه انجام گرفت .طي دورة صيد
كشتي  19بار عمليات قلاب ریزی انجام شد كه  91درصد این قلاب ریزیها با موفقيت صيد ماهي همراه بود .طي عمليات
قلاب ریزی در حالت كلي  11عدد ماهي صيد شد و از این مقدار  93عدد ماهي گيدر با ميانگين طول  133±92سانتيمتر
و ميانگين وزن  31±29كيلوگرم بودند .ميانگين ميزان صيد ماهي گيدر  192كيلوگرم و  9عدد ماهي گيدر به ازای 111
قلاب به دست آمد .صيد ماهي گيدر طي دورههای مختلف قلاب ریزی تفاوت معنيداری داشت ( .)P<1/10بيشترین ميزان
صيد ضمني روش لانگ لاین را سفرهماهي با  50درصد تشکيل داده و درصد صيد آن در مقایسه با سایر گونههای صيد
ضمني تفاوت معنيداری را نشان داد ( .)P<1/10گونههای گاليت ،نيزه و كوسهماهي مابقي درصد صيد ضمني را تشکيل
ميدادند .این تحقيق نشان داد كه ظرفيت گسترش كشتي لانگ لاینر جهت صيد ماهي گيدر (صيد هدف لانگ لاین) در
منطقه وجود دارد.
واژههای کلیدی :قلاب ریزی ،صيد ضمني ،كشتيهای لانگ لاینر
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مقدمه
نياز بشر به تأمين غذا و تمایل به افزایش مصرف محصولات آبزی موجب افزایش فعاليتهای صيد و صيادی و توليدات
آبزیپروری شده و این روند رو به فزوني به دليل افزایش جمعيت جهان ،همچنان ادامه خواهد داشت .ميزان صيد جهاني
در سال  2111حدود  19ميليون تن بوده كه  15درصد آن در آبهای دریایي ( 13ميليون تن) و  19درصد در آبهای
داخلي ( 12ميليون تن) قرار داشته است ( .)FAO, 2020ميزان كل توليد آبزیان شيلاتي در كشور ایران از طریق صيد و
بهرهبرداری از ذخایر آبهای جنوبي كشور از حدود  291هزار تن در سال  ،1959به ميزان بيش از  511هزار تن در سال
 1911رسيده كه طي این مدت استان سيستان و بلوچستان دارای بيشترین ميزان صيد و بيشترین افزایش سالانه صيد
بوده است.
تونماهيان و شبه تونماهيان حدود  1درصد از صادرات بازار جهاني با ارزش تقریبي حدود  193ميليارد دلار را به خود
اختصاص ميدهند .تونماهيان و گونههای وابسته به تونماهيان ،ازنظر اقتصادی مهم بوده و منبع باارزش غذایي محسوب
ميشوند .این ماهيان شامل  02گونه هستند كه در اقيانوسهای آرام ،هند ،اطلس و مدیترانه یافت ميشوند ( FAO,

 .)2020ميزان صيد جهاني تونماهيان تجاری در سال  2111حدود  0/2ميليون تن بوده (كل صيد دریایي جهاني حدود
 13ميليون تن) و ارزش اقتصادی آن در اسکله و بدون ارزشافزوده حدود  12ميليارد دلار و با ارزشافزوده بيش از 31
ميليارد دلار تخمين زده ميشود كه در حدود  1الي  1درصد ارزش صيد دریایي جهاني است (ارزش كل صيد دریایي
جهاني  131ميليارد دلار بدون لحاظ ارزشافزوده در سال  .)McKinney et al., 2020( )2111ده كشور برتر درزمينة
صيد تونماهيان در سال  2111به ترتيب اندونزی ( 051هزار تن) ،ژاپن ( 951هزار تن) ،گينهنو ،تایوان ،اسپانيا ،اكوادور،
كره ،ایالاتمتحده آمریکا ،كریبایتي و فيليپين ميباشند .ارزش تجاری صيد تونماهيان اقيانوس هند بعد از اقيانوس آرام
دارای بالاترین مقدار بوده و حدود  1/9ميليارد دلار برآورد ميگردد (.)McKinney et al., 2020
ميزان صيد تونماهيان (تونماهي ،شبه تونماهي و منقارماهي) در آبهای جنوب كشور از حدود  91هزار تن در سال
 51( 1959درصد صيد سطح زیان درشت و  20درصد كل صيد آبهای جنوب كشور) به بيش از  201هزار تن در سال
( 1911بيش از  91درصد كل صيد آبهای جنوب كشور) افزایش یافته است .كشور ایران با این ميزان صيد تونماهيان،
حدود  9-3درصد صيد تونماهيان جهان و نزدیک  210-20درصد صيد اقيانوس هند را در اختيار دارد .بيشترین ميزان
صيد تونماهيان در سال  1911به ترتيب گيدر ( 01هزار تن) ،ماهي هوور ( 31هزار تن) و هوور مسقطي ( 91هزار تن)
بوده است (سازمان شيلات ایران.)1911 ،

ابزار صید رشته قلاب طویل (لانگ لاین) تونماهیان
آرایش ابزار رشتته قلاب طویل یا لانگ لاین ( )LL= Longlineتونماهيان شامل طناب اصلي تکرشتهای (منوفيلامنت)
از جنس پلي آميد كه دارای قطر  9ميليمتر استتتت كه تعداد  3طنابهای فرعي به طناب اصتتتلي بين دو بویه وصتتتل
ميشتود .طناب فرعي ،همانند طناب اصتلي ،از نو طناب تکرشتتهای و از جنس پلي آميد است كه قطر این طنابها 2
ميليمتر استتت .هر طناب فرعي مستتتقيماً به قلاب وصتتل ميشتتود .طناب پلياتيلن به قطر  3ميليمتر برای طناب بویه
استفاده ميشود (شکل  .)1بویهها و طناب بویه برای استقرار ابزار صيد در عمق مناسب استفاده ميشوند .قلابها از فولاد
آبدیده و ستخت ساخته و معمولاً از قلابهای ژاپني با شماره  9-3استفاده ميشود (حسيني .)1911 ،در هر مرحله قلاب
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ریزی ،برای شتناورهای صتيادی لنج تعداد  311تا  911عدد قلاب استتفاده ميشود كه برای شناورهای قایق فایبرگلاس
بين  51تا  101قلاب استتت .طول كل رشتتته قلابها برای شتتناور قایق  9تا  12كيلومتر و برای شتتناور لنج  92تا 31
كيلومتر ميرستد .در كشتتي ستيام (یک و سته) و سرور تعداد قلاب حدود  011عدد ،قلابهای ژاپني با شماره  3و طول
كل رشتته قلاب بيش از  01كيلومتر بود .ستاردین ماهيان و ماهي طلال از طعمههای اصلي مورداستفاده برای صيد لانگ
لاین هستتتند .طعمهها بهصتتورت زنده یا مرده مورداستتتفاده قرار ميگيرند كه طعمههای زنده در حوضتتچههای طعمه
بهصورت زنده و طعمههای مرده در جعبههای عایقدار در مجاورت یخ بهصورت تازه نگهداری ميشوند (حسيني.)1911 ،
مطالعات محدودی در مورد خصوصيات شناورهای لانگ لاینر در آبهای خليجفارس و دریای عمان صورت گرفته است.
ازجمله مطالعات انجامگرفته برروی ویژگيهای شتتناورهای لانگ لاینر در نقاط مختلف جهان ميتوان به Murphy and
 Ward and Hindmarsh, 2007 ; Clarke et al., 2014; Murphy, 1960; Lyne et al., 2000; Elliot, 1954و
 Campling et al., 2017اشتاره نمود .این تحقيق به مطالعه وضعيت صيد كشتيهای لانگ لاینر در شمال دریای عمان
پرداخته است و همچنين با جمعآوری اطلاعات پایهای به شناخت و مدیریت صحيح و اصولي در بهرهبرداری یاری رسانده
كه از این طریق به درک بهتر چگونگي برداشت بهينه كمک مينماید.
مـواد و روشها
با توجه به وضعيت صيد ماهي گيدر در استان سيستان و بلوچستان و شمال دریای عمان ،نواحي غربي استان بهعنوان
ایستگاههای نمونهبرداری در شمال دریای عمان انتخاب گردید (شکل  .)2نمونهبرداری از مردادماه  1911تا مهرماه 1911
از صيد شناورهای تجاری سيام سه ،طبق برنامه در فاصلة بالاتر از  91مایل در طول جغرافيایي  20 11الي  20 13و عرض
جغرافيایي  01 91الي  01 01صورت پذیرفت و نمونهها در ادامه مورد شمارش و زیستسنجي (اندازهگيری وزن و طول)،
قرار گرفتند .جهت تحليل دادهها برای بيان تأثير قلاب ریزی بر صيد ماهي گيدر از آزمون آناليز واریانس یکطرفه (بين
چند دوره) مقایسة ميانگينها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح معنيدار  0درصد استفاده شد .در
تجزیهوتحليل دادههای حاصل ،از برنامههای اكسل  Excelو  SPSSكمک گرفته شد.
یافتهها
كشتي سيام سه طي دورة صيد 19 ،بار عمليات قلاب ریزی را انجام داد كه  91درصد این قلاب ریزی با موفقيت صيد
ماهي همراه بود و در سایر قلاب ریزیها صيد ماهي وجود نداشت شکل  9عمليات صيد این شناور را در دوره بررسي نشان
ميدهد.
طي عمليات قلاب ریزی در حالت كلي  11عدد ماهي صيد شده و از این مقدار  93عدد ماهي گيدر با ميانگين طول
چنگالي  133±92سانتيمتر و ميانگين وزن  31±29كيلوگرم بود .ميانگين ميزان صيد ماهي گيدر  192كيلوگرم و 9
عدد ماهي گيدر به ازای  111قلاب به دست آمد .صيد ماهي گيدر طي دورههای مختلف قلاب ریزی تفاوت معنيداری
داشت ( .)P<1/10بيشترین ميزان صيد ضمني روش لانگ لاین را سفرهماهي با  50درصد تشکيل داده و درصد صيد آن
در مقایسه با سایر گونههای صيد ضمني تفاوت معنيداری داشت ( .)P<1/10گونههای گاليت ،نيزه و كوسهماهي مابقي
درصد صيد ضمني را تشکيل ميدادند (شکل .)3
بهطوركلي ،بيش از  15هزار ناوگان لانگ لاینر فعال در جهان وجود دارد .در حدود  11هزار از این ناوگان فعال تنها در
اقيانوس اطلس مشغول فعاليت هستند .بيشتر از  11درصد ظرفيت شناورها كمتر از  111تن است .در اقيانوس هند بيش
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از  1011شناور لانگ لاینر ثبتشده در حال صيد هستند ( .)Campling et al., 2017ميزان صيد شناورهای لانگ لاینر
تونماهيان در جهان حدود  301هزار تن گزارش شده و بيش از  01درصد آن در مناطق مركز و غرب اقيانوس آرام و در
حدود  19درصد در اقيانوس هند صورت ميگيرد .گونههای تونماهي چشم درشت ( 91درصد) ،آلباكور ( 92درصد) و
گيدر ( 91درصد) به ترتيب بيشترین ميزان صيد گونههای هدف ناوگان لانگ لاینر سطحي را به خود اختصاص ميدهند
و نمونههای بزرگ این ماهيان ،بهطوركلي جهت استفاده از سوشيمي استفاده ميگردند .بزرگترین ناوگان لانگ لاینر
جهان در كشورهای تایوان ،ژاپن ،كره و چين قرار دارد (.)Campling et al., 2017

شکل  .1ابزار صيد لانگ لاین سطحي (شناور) تونماهيان بکار گرفتهشده توسط كشتيهای لانگ لاینر سيام و سرور

شکل  .2موقعيت ایستگاههای نمونهبرداری (ستارة سياه) در آبهای شمالي دریای عمان (استان سيستان و بلوچستان)
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شکل  .9عمليات صيد كشتي لانگ لاین در گشت دریایي توسط كشتي سيام سه
صید ضمنی
گالیت

نیزه

کوسه

عملیات قالب ریزی
سفره

موفقیت

شکست

21%
75%

31%

2%
2%
69%

شکل  .3ميزان عمليات قلاب ریزی موفق و صيد ضمني كشتي لانگ لاین در گشت دریایي توسط كشتي سيام سه
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صید لانگ لاین سنتی تونماهیان در منطقه
صيد گونه گيدر در روش صيد لانگ لاین تونماهيان در منطقه ،در زمانهای مختلف دچار نوسان است .ميزان صيد
وزني (كيلوگرم) بر واحد تلاش صيادی در هر  111قلاب در ماههای مختلف نشان داد كه بسته به زمانهای صيد ،این
ميزان از  29كيلوگرم تا  193كيلوگرم به ازای  111قلاب برای این گونه ،متفاوت است كه ميانگين  119كيلوگرم به ازای
 111قلاب ثبت شده است (حسيني .)1911 ،بر اساس نوسانات زماني  CPUEبه نظر ميرسد كه در فصل بهار و تابستان
كارایي صيد لانگ تونماهيان برای صيد ماهي گيدر در منطقه بيشتر است .فراواني صيد ماهي گيدر در هر نقطه قلاب
ریزی از  1/1تا  9/10عدد ماهي به ازای  111قلاب در نوسان بوده است كه بيشتر فراوانيهای صيد مربوط به شاخص
صيد  1/1-1/19عدد ماهي به ازای  111قلاب بوده است (حسيني .)1911 ،ميانگين ميزان صيد گونه گيدر در كشتي
لانگ لاینر سيام سه كمتر از ميانگين ميزان صيد لانگ لاین تونماهيان در منطقه نبوده است.
در مطالعات دیگری شکل قلاب لانگ لاین و ميزان صيد تون ماهي و كوسهها مورد بررسي قرار گرفته و چنين نتيجه
شد كه در قلابهای  Jشکل ميزان صيد نيزهماهي كاهش ميیابد ( Yokota et al., 2006; Kerstetter and Graves,
 .)2006رابطه بين نرخ صيد تونماهيان و كوسهها را مطالعه نمودند و گزارش كردند كه نرخ صيد در زمان گرگوميش
هوا ( )Crepuscular periodsو بهویژه در زمان غروب افزایش ميیابد ( .)Ward et al., 2004همچنين محل قرارگيری
قلاب لانگ لاین و ميزان صيد تونماهيان در تحقيق دیگری مورد آزمایش قرار گرفت ( .)Kirby et al., 2003تأثير شکل،
اندازه ،حالت طعمه قلاب ابزار لانگ لاین بر ميزان صيد تونماهيان تأثيرگذار است ( Gilman et al., 2003; Ward et
 .)al., 2004عمليات قلاب ریزی در روش لانگ لاین بایستي بر اساس دیدن گله تونماهيان باشد تا شانس موفقيت قلاب
ریزی افزایش یابد.
صید رشته قلاب طویل (لانگ لاین) تونماهیان در جهان
اطلاعات صيد تونماهيان به تفکيک ابزار صيد جهان در سال  2121نشان ميدهد كه روش صيد پرساین با  91درصد،
ببيشترین ميزان صيد تونماهيان را به خود اختصاص داده است .روش صيد رشته قلاب طویل (لانگ لاین) جهت گسترش
و بالا بردن ارزشافزوده تونماهيان مدنظر بوده و حدود  11درصد صيد تونماهيان تجاری را شامل شده ( 011هزار تن
از  0/2ميليون تن) و بيش از  21درصد ارزش اقتصادی تونماهيان تجاری را دربرمي گيرد (بيش از  1ميليارد دلار از 31
ميليارد دلار) .روش صيد تور گوشگير حدود  3درصد صيد تونماهيان تجاری را شامل شده ( 231هزار تن از  0/2ميليون
تن) و بيش از  9درصد ارزش اقتصادی تونماهيان تجاری را شامل ميگردد (.)ISSF, 2020; McKinney et al., 2020
این اعداد و ارقام نشان ميدهد كه محصولات با كيفيت بالا و ارزشافزوده بيشتر تونماهيان بهوسيله روش صيد لانگ لاین
به دست ميآیند و روش صيد تور گوشگير سهم بالایي از صيد و تجاری جهاني تونماهيان تجاری را تشکيل نميدهد.
بررسي سهم ابزار صيد تونماهيان در آبهای جنوب كشور نشان ميدهد كه همچنان تورهای گوشگير بهعنوان ابزار صيد
غالب در منطقه بوده و بيش از  11درصد صيد كل تونماهيان را به خود اختصاص داده است (تور گوشگير حدود  3درصد
صيد تونماهيان در جهان و نزدیک  21درصد صيد تونماهيان در اقيانوس هند) و همچنين ابزارهای صيد پرساین ،قلاب
كششي و نيز لانگ لاین ،سهم اندكي در ميزان صيد تخليهشده دارند (شکل .)0
ماهي گيدر دارای بيش از  21درصد صيد جهاني تونماهيان تجاری ( 1/3ميليون تن از  0/2ميليون تن كل صيد
تونماهيان) را تشکيل داده و بيش از  91درصد ارزش اقتصادی بازار تونماهيان را به خود اختصاص ميدهد (حدود 19
ميليارد از  31ميليارد) و جزء باارزشترین گونههای تجاری جهان بوده و بيشترین گردش مالي تونماهيان تجاری پس از
بعد هوور مسقطي را تشکيل ميدهد ( .)ISSF, 2020 ;McKinney et al., 2020ایران با  01هزار تن صيد ماهي گيدر
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در سال  1911حدود  3درصد صيد این گونه در جهان را داشته (رتبه ششم جهاني و رتبه سوم اقيانوس هند درزمينة
صيد ماهي گيدر) و بيش از  13درصد صيد اقيانوس هند را به خود اختصاص داده (كل اقيانوس هند  315هزار تن در
سال  )2111ولي در بحث ارزآوری این گونه برای كشور سهم آنچناني وجود ندارد .استان سيستان و بلوچستان با حدود
 01هزار تن بيش از  10درصد صيد این گونه در كشور را داراست (سازمان شيلات ایران )1911 ،و درواقع ميتوان گفت
نماد استان سيستان و بلوچستان در دریا ماهي گيدر است .بيشترین ميزان صيد ماهي گيدر در جهان بهوسيله پرساین
( 01درصد) و لانگ لاین ( 11درصد) صورت گرفته و تنها حدود  9درصد صيد این گونه با تور گوشگير است ( ISSF,
.)2020;McKinney et al., 2020
توصیة ترویجی
از آنجا كه ميانگين ميزان صيد گونه گيدر در كشتي لانگ لاینر سيام سه كمتر از ميانگين ميزان صيد لانگ لاین
تونماهيان در منطقه نبوده است بنابراین ظرفيت گسترش كشتي لانگ لاینر جهت صيد ماهي گيدر (صيد هدف لانگ
لاین) در منطقه وجود داشته ولي با توجه به وجود صيد بيرویه از ماهي گيدر در ایران و نيز اقيانوس هند ،این گسترش
ظرفيت صيد بایستي بااحتياط و با حذف شناورهای سنتي گوشگير تونماهيان همراه باشد .علاوه بر این عمليات قلاب
ریزی در روش لانگ لاین بایستي بر اساس دیدن گله تونماهيان باشد تا شانس موفقيت قلاب ریزی افزایش یابد.

شکل  .0درصد صيد تونماهيان با ابزارهای مختلف در ایران ،اقيانوس هند و جهان سال 2121
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