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 چکیده

صید انواع مختلف آبزیان  ربه منظوتوسط شناورهای کوچک و بزرگ ترالر ریای عمان دصید ترال در آبهای خلیج فارس و 
های استانداردسازی میزان و چگونگی فرار آبزیان مختلف از این تور و بررسی راه، مطرحمسائل شود. یکی از بکار گرفته می

و میزان فرار آبزیان از بخش های مختلف تور ترال طراحی گردید. چگونگی بررسی هدف این تحقیق با  این روش صید است.
مرحله تورکشی تمامی  شش ترال انجام شد. در پایانتور های مختلف پاکت در قسمت چهاربرداری با نصب عملیات نمونه

باالترین که نشان داد  مقایسه بین چهار پاکت،. مورد زیست سنجی قرار گرفتو  شد بررسیها داخل پاکتصید محتویات 
متر و کمترین میانگین طولی را سانتی 5/72با  (T. lepturusسر بزرگ ) اسبیبرای یالاز تور آبزیان خارج شده میانگین طولی 

گرم  226با ( S. tumbil) ماهی حسون ،بعالوه. ثبت رسیده استمتر به سانتی 2/5با  (S. insidiatorکج پوزه )پنجزاری 
ر تمامی مراحل گرم کمترین میانگین وزنی را د 7/1با  (P. semisulcatusی ببری سبز )باالترین میانگین وزنی و میگو
درصد( از پاکت نزدیک کیسه  52/64که بیشترین میزان فرار ) دهد  مینشان  ها پاکتبررسی تورکشی بخود اختصاص دادند. 

داری در میزان فرار آبزیان از چهار پاکت نصب شده بود دهنده اختالف معنیها نیز نشانصورت گرفته است. مقایسه بین پاکت
 .افتاداتفاق تور های نزدیک کیسه ر قسمتو بیشترین میزان فرار د
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 مقدمه
تن صید آبزیان در جنوب کشور، سهم استان  535865از 

درصد  40تن یعنی حدود  213659سیستان بلوچستان 
 ت ایاان، )سالنامه آماری شیال استکل صید جنوب کشور 

 40. در این میان روش صید تاال با اختصاص سهم (1394
-ای در بین انواع روشدرصدی در صید آبزیان جایگاه ویژه

های صید دارد. با وجود میزان صید باال توسط این روش، 
باخی اثاا ت زیست محیطی مانند صید ضمنی باال و اثاا ت 

شده  موجب ،از معایب عمده آن استکه  تخایبی با بستا
تا این روش صید در تمامی کشورهای جهان مورد است 

ای جهت گستادههای  پژوهشتوجه ویژه قاار گیاد و 
پذیای این روش صور ت استانداردسازی و اصالح انتخاب

سپاهی و همکاران، ؛ 1382پیغمبای و همکاران، ) گیاد
های موجود در منطقه چابهار عمدتاً تاالتورهای  .(1397

مجوز فعالیت  ماهی ماکبو  هی یال اسبیباای صید ما
ماهی عمده یعنی گونه چهار  اما عمدتاً ،کننددریافت می

ای و ، ماهی گوآزیم دم رشتهماهی یال اسبی، ماهی ماکب
. اگاچه روش صید تاال باای کنندرا صید میماهی حسون 

اما در مااحل  ،صید یک ماهی هدف طااحی شده است
های غیا هدف  مورد گونهی از مختلف صید، انواع متفاوت

خلیج فارس و آبهای بویژه در منطقه . صید قاار می گیاد
های با توجه به قاار گافتن در عاضکه دریای عمان 

باال، این موضوع به مقدار  ایتنوع گونهو  پایین جغاافیایی
های . واضح است که تمام فعالیتخورد بیشتای بچشم می

های هدف و غیا می با گونهصیادی نه تنها تاثیا مستقی
بلکه تاثیا مستقیم یا غیا  ،گذاردهدف تجاری می

دارد نیز بهمااه  کل اکوسیستم دریایی با را مستقیمی
(Rice and Gislason, 1996 .) 

ضمنی حاصل از تورهای میلیون تن صیدهای  27بیش از 
 ,.Alverson et alشوند )تاال ساالنه در جهان دورریز می

-های غیاصید گونه حاصلن حجم دورریز که ( ای1994

یادی در های ز، باعث به وجود آمدن نگاانیباشد میهدف 
 که با انتخابی صید موضوع سطح جهان شده است. از ایناو،
چشمه تور( در  ،مثال باایتغییااتی در ادوا ت صیادی )

کند و این اما اندازه مشخصی از ماهی را صید بتواند 

صید گونه میزان ی و باال رفتن ضمن کاهش صید موجب
 ، یکی از موضوعا ت مهم دنیای اماوز استهدف باشد

((Eayrs, 2007 . 
قابل پژوهش رغم اهمیت این موضوع، متاسفانه تاکنون به 

توجهی در رابطه با بارسی میزان صید انتخابی تور تاال در 
به بارسی ها  پژوهشآبهای ایاان انجام نشده است و غالب 

د ادوا ت صیادی محدود شده است )فخای و تاکیب صی
(. با توجه به 1392فایمانی و همکاران، ؛ 1390همکاران، 

در این راستا  حاضاپژوهش کافی، های  پژوهش فقدان
میزان و بارسی به منظور تحقیق این . گافته استانجام 

با از قسمت های مختلف تور تاال  نحوه خاوج ماهیان
چابهار انجام شده ساحلی های در آب پاکتنصب استفاده از 

 .است
 

 مواد و روش کار

ماههای در ماههای اردیبهشت و خاداد ) عملیا ت میدانی
چابهار )منطقه آبهای در منطقه( در  اهاصید تاالفعالیت 
عاشه کشتی  درعملیا ت نمونه باداری  انجام گافت. زرآباد(

، اسب بخار 11160با قدر ت موتور  3فادوس  تاالا
متا با  48تور تاال به طول ن مجهز به ت 170ظافیت

کمک تجهیزا ت الکتاونیکی صید شامل اکوساندر، موقعیت 
باداری شامل شش  یاب و رادار انجام شد. مناطق نمونه

هفتاد کیلومتای غاب نقطه در منطقه زرآباد واقع در 
 (. 1، شکل 1است )جدولچابهار بوده 

 2تقایبی  ادعدد پاکت به ابعچهار باای انجام این تحقیق 
x 2 طبق روش  متامیلی 5و اندازه چشمه  متاThomas 

تهیه و در نقاط مختلف تور تاال که ( 2017و همکاران )
بطوریکه  ،گادیدداشتند نصب چشمه های متفاوتی اندازه 

-میلی 10پاکت یک در ابتدای کیسه تور با اندازه چشمه 

 ه چشمهو پاکت دوم در انتهای شکم تور تاال با انداز متا
و پاکت سوم در میانه شکم تور تاال با اندازه متا میلی 12

و پاکت چهارم در ابتدای تور با اندازه  متامیلی 14 چشمه
اندازه پاکت مورد نظا نصب گادیدند.  متامیلی 16 چشمه

کوچک در نظا گافته شد تا تغییای در رفتار تور ایجاد 
 . (2شکل )های تور نگادد.  انسداد چشمه سببنشود و 
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 برداری در صید  تورترال آزمایشی: مختصات جغرافیایی ایستگاههای مختلف نمونه1جدول 
Table 1:  Geographical position of different sampling stations in the fishing operation of experimental trawl net. 

 مختصات منطقه تورریزی عمق مناطق نمونه برداری

 شاقی  25 ˚  15  ́شمالی و   59 ˚  58  ́ 94 1 ایستگاه

 شاقی  25 ˚  15  ́شمالی و   59 ˚  15́  96 2ایستگاه 

 شاقی  25 ˚  18  ́شمالی و   59 ˚  28́  70 3ایستگاه 

 شاقی  25 ˚  18  ́شمالی و   59 ˚  41́  68 4ایستگاه 

 شاقی  25 ˚  18  ́شمالی و   59 ˚  42́  68 5ایستگاه 

 شاقی  25 ˚  17  ́شمالی و   59 ˚  48́  64 6ستگاه ای

 

 

 
 ( در صید  تورترال آزمایشی در دریای عمانبرداری ). موقعیت ایستگاههای مختلف نمونه1شکل

Figure 1: The location of different sampling stations () in an experimental trawl net in the Oman Sea.   
 

  
 تور ترال آزمایشی و محل نصب  در قسمت های مختلف تور. 2شکل 

Figure 2: Experimental trawl net with the position of pockets in different parts of the net. 

 6صبح آغاز و تا  6عملیا ت تور ریزی در طول روز از ساعت 
آوری ساعت تور جمع 2-3و بعد از ها  یافتعصا ادامه 

از ها بار تور ریزی، آبزیان به دام افتاده در ها  پس. گادید
 ،ها گونهشناسایی عاشه شناور تخلیه و پس از  درپاکت 

سپس  و  شدندزیست سنجی کل  و طول یوزنهای  داده
  . گادیدندثبت مابوطه های  در فاموزن  -های طول داده

ماهیان صید شده طبق فامول جهت بارسی فااوانی طولی 
بندی شدند تا تقسیمهای طولی کوچکهاستورجس به گاو

 (:1390همتا و زارع چاهوکی، بی)
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R = Rmax - Rmin 

 

ها، تعداد دسته= Kها و تعداد نمونه= nکه در این فامول 
R = دامنه تغییاا ت وI باشد.ها میفاصله دسته 
چنین باای محاسبه درصد وقوع ماهیان صید شده در هم 

 (1395سپاهی و همکاران )مول فاهای مختلف از ایستگاه

 :شد محاسبه

 
ز آبزیان از فامول ذیل رصد فاار ها یک ادر پایان د

 محاسبه شد:

 
های اول و دوم  با توجه به اینکه پاکت ،ذکا است شایان

سوم و چهارم  هایو پاکتای فااوانی گونهدارای بیشتاین 
 صید شده فاقد ماهیدارای فااوانی کمتا یا در مواردی 

از نظا و دوم اول ها تنها پاکت پاکتبین مقایسه در ودند، ب
اسبی سا بزرگ و ساردین روغنی به دلیل غالب گونه یال

 مورد مقایسه قاار گافتند. بودن  صید 
های به عنوان داده شده حاصلزیست سنجی های داده

  Rو  Excelافزارهای اولیه در کامپیوتا ثبت و توسط نام
. باای تعیین تفاو ت ندیل قاار گافتمورد تجزیه و تحل

اختالف ها و تعیین  طولی آبزیان جمع شده داخل پاکت
  و آزمون چند دامنهتحلیل واریانس یک طافه از  آنهابین 

 دانکن استفاده گادید. 
 

 نتایج
 1 شماره ها نشان داد که در پاکتنتایج بارسی پاکت

از ن ماهیابیشتاین درصد فاار  (یک کیسه تورنزد )پاکت
در . گونه ثبت شده است 9که تعداد  تور حاصل شده بود

این پاکت بیشتاین درصد ماهیان صید شده مابوط به 
و در رتبه دوم ماهی یال  درصد( 63/64) ساردین روغنی

 نهمچنین، کمتایبود.  درصد( 13/41) اسبی سا بزرگ

درصد( ثبت  6/0) ماهی گوازیمدرصد فااوانی صید باای 
ماهی  مابوط به بیشتاین میانگین طولی ،وهبعال، شده است

متا و کمتاین میانگین سانتی 5/50با  سا بزرگ اسبییال
ه متا بودسانتی 2/5با  کج پوزهپنجزاری  مابوط بهطولی 

 .(2)جدول  است
تعداد شش گونه  2در بارسی فاار آبزیان در پاکت شماره 

 ماهی ثبت شده است که بیشتاین درصد فااوانی ماهیان
مابوط به ساردین روغنی  1صید شده همانند پاکت شماره 

درصد و در رتبه دوم ماهی یال اسبی سا بزرگ  21/59با 
درصد بوده است. باالتاین میانگین طولی ثبت  36/22با 

-سانتی 52 با شده در این پاکت متعلق به ماهی یال اسبی

متا و کمتاین میانگین طولی همانند پاکت اول باای 
 (.3)جدول متا بوده است سانتی 75/6کج پوزه با  پنجزاری

که در روی بدنه تور و به سمت دهانه  3در پاکت شماره 
و شماره  1تور تاال قاار داشت، به نسبت دو پاکت شماره 

، تعداد ماهی کمتای صید شده و بیشتاین فااوانی ماهی 2
صید شده مابوط به ماهی یال اسبی سا بزرگ به میزان 

  (.4د بود )جدول درص 66/16
نزدیک  Squareکه در موقعیت  4اما در پاکت شماره 

تنها دو قطعه ماهی حسون  ،دهانه تور تاال نصب شده بود
متا صید شده است )جدول سانتی 5/33با میانگین طولی 

5 .) 
روغنی و ماهی  فااوانی طولی ساردین 4و  3های  در شکل

 2شماره  و 1شماره یال اسبی سا بزرگ در پاکت های 
همانطوری که مشاهده می شود،  مقایسه شده است.

و ماهیان  1شماره پاکت کوچکتا در  طولی ماهیان با اندازه
مشاهده می شود.  2 شماره با اندازه بزرگتا در پاکت

در کالسه  1شماره  پاکتبعالوه، بیشتاین فااوانی ماهیان 
و بیشتاین فااوانی طولی  متا  سانتی 5/16 – 17طولی 

 متا  سانتی 17 – 5/17در کالسه طولی  1شماره  پاکت
 (. 3است )شکل 
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 1های صید شده در پاکت انواع گونه :2جدول
Table 2: Different kinds of caught species in pocket 1. 

 میانگین طولی نام علمی 

 متر( )سانتی

 میانگین وزنی

 )گرم(

 1درصد موجود در پاکت 

 Sardinella longiceps 12/17 9/38 63/64 ساردین روغنی 

 Trichiurus lepturus 5/50 51/179 41/13 یال اسبی سا بزرگ

 Nemipterus japonicus 4/10 3/12 6/0 سلطان ابااهیم

 Sepia pharaonis 33/14 13/7 65/3 ماهی ماکب

 Saurida tumbil 21 99 82/1 حسون )گیجار بزرگ(

 Chirocentrus nudus 5/8 8/6 82/1 خارو باله سفید

 Selar crumenophthalmus 18 4/64 14/9 گیش چشم درشت 

 Secutor insidiator 2/5 8/3 04/3 زاری کج پوزه پنج

 Penaeus semisulcatus 7 7/1 21/1 میگوی ببای سبز

 

 2های صید شده در پاکت انواع گونه :3جدول 
Table 3: Different kinds of caught species in pocket 2. 

میانگین طولی  نام علمی 

 )سانتی متر(

 میانگین وزنی

 )گرم(

 2درصد موجود در پاکت 

 Sardinella longiceps 93/16 112 21/59 ساردین روغنی

 Trichiurus lepturus 52 76/119 36/22 یال اسبی سا بزرگ

 Secutor insidiator 75/6 85/4 63/2 زاری کج پوزه پنج

 Upeneus sulphureus 25/13 39/34 52/10 جامهبز ماهی زرد 

 Saurida tumbil 51/25 25/143 63/2 حسون )گیجار بزرگ(

 Selar crumenophthalmus 20 78 63/2 گیش چشم درشت

 

 3های صید شده در پاکت انواع گونه :4جدول
Table 4:  Different kinds of caught species in pocket 3. 

 ین طولیمیانگ نام علمی 

 متر( )سانتی 

 میانگین وزنی

 )گرم(

درصد موجود در 

 3پاکت 

 Trichiurus lepturus 5/72 5/212 66/16  یال اسبی سا بزرگ

 Saurida tumbil 33 226 50 حسون )گیجار بزرگ(

 Fistularia petimba 5/53 2/78 33/33 لب لوله ماهی قهوه ای

 
 

 4کت های صید شده در پاانواع گونه :5جدول
Table 5: Different kinds of caught species in pocket 4. 

میانگین طولی  نام علمی 

 متر( )سانتی

 میانگین وزنی

 )گرم(

 4درصد موجود در پاکت 

 Saurida tumbil 5/33 4/227 100 حسون )گیجار بزرگ(
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در مورد ماهی یال اسبی سابزرگ، فااوانی طولی این 
دامنه بیشتای را بخود اختصاص  2ماهی در پاکت شماره 

. بیشتاین فااوانی طولی ماهی یال اسبی در پاکت دهد  می
و  متا  سانتی 39-48های طولی  مابوط به کالسه 1شماره 

ی است و بیشتاین فااوانی طولی این متا  سانتی 75-66
 57-66مابوط به کالسه طولی  2ماهی در پاکت شماره 

 (. 4ی است )شکل متا  سانتی
سی میزان فاار آبزیان در ها پاکت نشان دهنده این بار

موضوع است که درصد فاار آبزیان از بخش های نزدیک 
بطوریکه  است، ها بوده کیسه تور بیشتا از بقیه بخش

فاار می کنند.  از تور درصد آبزیان از این بخش 65حدود 
های جلویی و دهانه تور نزدیک اما ها چه به بخش

 (. 5یابد )شکل  ار آبزیان نیز کاهش می، میزان فادشوی می
تحلیل واریانس یک طافه میانگین طولی  6جدول شماره 

مختلف را  ماهیان یال اسبی سا بزرگ بین پاکت های
تفاو ت  مشاهده می شود،همانگونه که . دهد  مینشان 

 های نصب شده با تور تاال وجود داردمعناداری بین پاکت
(001/0>p)  تحلیلی تعقیبی بین نتایج  .(6)جدول

اول و شماره های مختلف نشان داد که بین پاکت  پاکت
پاکت دوم تفاو ت معناداری وجود دارد. این نتایج نشان 

های اولیه  دهد که کمتاین میزان فاار آبزیان در قسمت می
و نزدیک دهانه تاال و بیشتاین میزان فاار آبزیان در ناحیه 

 .(7افتد )جدول  کیسه تور اتفاق می
 
 

  
های  ( در پاکتS. longiceps. فراوانی طولی ساردین روغنی )3شکل 

 2و  1شماره 
Figure 3: The length frequency of S. longiceps in pockets 1 

and 2. 

( در T. lepturus. فراوانی طولی یال اسبی سر بزرگ )4شکل

 2و  1های  شماره  پاکت
Figure 4: The length frequency of T. lepturus in pockets 1 

and 2. 
 

 
 های مختلف ترال ترال آزمایشیدرصد فرارآبزیان از قسمت :5شکل 

Figure 5: Aquatic escape rate in different parts of the experimental trawl. 
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 های مختلفپاکت در بینماهی یال اسبی سر بزرگ . تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین طولی 6جدول
Table 6: One-way variance analysis to compare the mean length of T. lepturus between different pockets. 

P F میانگین انحراف استاندارد  

001/0>p 437/13 

 1پاکت  63/20 02/2

 2پاکت  52/20 32/2

 3پاکت  1/49 01/5

 
 

 رصد فرار آبزیان در جیب های مختلف : نتایج تحلیل تعقیبی د7جدول 
Table 7: Pursuit analysis results. 

 P تفاوت میانگین گروه 

 پاکت دوم پاکت اول

 پاکت سوم

 پاکت چهارم

10811/0 

464/28- 

864/12- 

000/1 

001/0>p 

55/0 

 

 پاکت سوم پاکت دوم

 پاکت چهارم

572/28- 

972/12- 

000/1 

000/0>p 

 

 447/0 600/15 پاکت چهارم پاکت سوم

 
 بحث

تور تاال اتفاق نمی افتد بلکه از کیسه فاار آبزیان تنها از 
 صور ت گیادممکن است نیز های مختلف تور  بخش

(Dremiere et al., 1999 .) باای نخستین بار تحقیقی در
های مختلف تور تاال  شرابطه با وضعیت فاار ماهیان از بخ

با تاال  Toddتحقیق شد.  انجام Todd (1908)توسط 
تور ساختار  ،بعالوه .دار و با ابعاد کوچک انجام شد شاهین

توسعه بیشتای یافته است. از اخیا های  تاال در طول سال
انجام  مجدداًباید این تحقیق  Margettsبه عقیده  ،ایناو
  (.Margetts, 1952)شود 

با یک Margetts (1952 )مطالعه صور ت گافته توسط 
های  بارسی میزان فاار آبزیان از بخش تاال صید ماهی و

ماهیان فاار مختلف تور تاال نشان داد که بیشتاین تعداد 
های نزدیک به آن  های اطااف ساک تور یا بخش از بخش

با ( که از این نظا Margetts, 1952منطقه بوده است )
 مطابقت دارد.  پژوهش حاضا

جهت Nakashima (1990 )توسط تحقیق دیگای 
یزان و وضعیت فاار ماهیان در تورهای تاال بارسی م

صیادی با استفاده از سونار و پاکت صور ت گافت. در این 
هایی  تحقیق قسمت های مختلف تور تاال توسط پاکت

پوشش داده شد تا ماهیان خارج شده صید و مورد بارسی 
قاار گیاند. نتیجه این مطالعه نشان داد که ها چه از 

تعداد  ،رویم میپیش تور کیسه سمت دهانه تور به سمت 
که با  یابد ماهیان خارج شده و فاار کاده افزایش می

 همخوانی دارد.تحقیق حاضا 
های مابعی با  اثا چشمه در مورددر تحقیق دیگای که 

صور ت  (2016) و همکاران Bayseصید تاال توسط 
گافت، مشاهده شد که بیشتاین فاار ماهیان از بخش های 

صور ت می گیاد. همانگونه که مشاهده  تورکیسه نزدیک 
درصد در تور تاال  52/64بیشتاین درصد فاار با شود  می

که با باشد تور میساک در نزدیکی و در قسمت پاکت اول 
 قبلی مطابقت دارد.  ا تتحقیق
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خود بیان  ( در تحقیق2005) Herrmannهمانطوریکه 
باعث متورم تاال  افزایش حجم صید در کیسهکند، می
های چشمهبیشتا بخشی از و در نتیجه بازشدگی آن دن ش

گادد. در نتیجه امکان فاار ماهیان بیشتای تور می کیسه
 (. Herrmann, 2005شود )از بخش کیسه تور فااهم می

 مبا توجه به کم بودن تااک تاال اما در ابتدای ورودی تور
طناب های تور از همدیگا و از ماهیان و فاصله زیاد رشته 

با توجه به  کشیدگی بیشتا چشمه های تور ویی،س
می شود تا میزان فاار آبزیان از  سبب، سنگینی ساک

نتایج حاصل از قسمت های ابتدایی تور خیلی کمتا باشد. 
این تفاو ت در امکان فاار  هدهند این تحقیق بخوبی نشان

 های مختلف تور تاال است.  آبزیان از بخش
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Abstract 

The trawl fishing is used in the waters of the Persian Gulf and the Sea of Oman to catch 

different kinds of aquatic animals by small and large trawler. One of the most important 

subjects is the rate and process of aquatic escapement during fishing and standardization of 

the nets. This research was designed to investigate fish escapement from different parts of the 

trawl. Sampling was carried out with four small pockets attached in different parts of the net. 

After six hauling operations, aquatic animals from all of the pockets were identified and 

measuring. Compare between pockets showed that T. lepturus with mean length of 72.5 cm 

had the highest value and S. insidiator with 5.2 cm length had the lowest one. In addition, S. 

tumbil with mean weight of 226 g had highest level while P. semisulcatus with the value of 

1.7 g had lowest mean weight. Study of pockets showed highest escapements (64.52%) which 

was happened in the pocket close to cod end. Comparison between four pockets showed 

significant difference on amounts of aquatic escapement and the most escapements happened 

in the pockets close to cod end.  
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