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چکیده
تحقیق حاضر با هدف تعیین ترکیب گونهای روش صید پره در ساحل استان گلستان از مهرماه  7888تا
فروردین ماه  7882انجام گرفت .تعاونی های مختومقلی ،نیاز آباد ،یاشار ،شایان آیدین ،گلستان ،چارقلی،
نورگلستان و نمونه انتخاب گردید و عملیات نمونهبرداری به صورت هفتگی انجام شد .از مجموع  7581بار
پره کشی  129280کیلوگرم ماهی صید شد .میانگین صید ماهی در هر پرهکشی در سطح تعاونیها
 928/8کیلوگرم بود .کمترین میانگین صید ماهی در هر پره کشی متعلق به تعاونی یاشار با مقدار 901/5
کیلوگرم و بیشترین متعلق به تعاونی نور گلستان با مقدار  129/1کیلوگرم بود .ماهی کفال طالیی با
 %59/2و ماهی کلمه با  % 0/09از کل میزان صید ماهیان استخوانی به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی
را در بین گونههای هدف داشتند .در ماههای مختلف ترکیب گونههای صید شده تفاوت معنیداری
نداشت ( .)P<0/05در ماهی کفال طالیی  ،%10/15در ماهی سفید  %12/82نمونهها و در ماهی کپور
دریایی  %18/28نمونه ها بزرگتر از اندازه استاندارد صید بودند .همچنین برای ماهی قرهبرون %22
نمونههای صید شده کوچکتر از اندازه مجاز صید بودند .عالوه بر این ،فقط برای ماهی سفید میانگین طول
نمونههای صید شده با مقدار  Lm50مربوط به این گونه اختالف معنیداری نداشت .میزان صید ماهیان
استخوانی در استان گلستان در دهه اخیر نوسانات زیادی داشته و در سال  7882با  222تن کمترین
مقدار را در طول  70سال اخیر دارا بوده است.

مقدمه
صید با تورهای پره ساحلی ( )Beach seinesیکی از قدیمیترین روشهای فعال صید ماهی میباشد (شکل  ) 7که در سراسر
جهان به منظور صید گونه های نواحی گرمسیری و معتدله استفاده میگردد ( ;Lamberth et al., 1995; Gray et al., 2001
 .)McClanahan and Mangi, 2004از گذشته تا به حال صید به وسیله تورهای پره در سواحل ایرانی دریای خزر دارای اهمیت
بسیار زیادی بوده است و گونه های هدف این روش شامل ماهیان استخوانی مانند ماهی سفید ( ،)Rutilus frisii kutumماهی
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تعیین ترکیب صید تورهای پره ساحلی در جنوب شرقی دریای خزر

پیغمبری و همکاران

تعیین ترکیب صید تورهای پره ساحلی در جنوب شرقی دریای خزر ...

کفال طالیی ( ،)Liza aurataکپور دریایی ( ،)Cyprinus carpioماهی سوف ( ،)Perca fluviatilisماهی سیم ( Abramis

 )bramaو  ...میشود (فضلی و غنینژاد7889 ،؛ مقیم و همکاران7881 ،؛ دریانبرد و همکاران.)7888 ،

کشور جمهوری اسالمی ایران از طریق استان های گیالن ،مازندران و گلستان با دریای خزر مرتبط است و در دهه اخیر به طور
متوسط تقریباً  72000تن ماهی استخوانی در هر سال به وسی له این روش ،صید شده است .هر یک از استانهای مذکور به
ترتیب  %17 ،%15/9و  %78/8از میزان صید را در دهه اخیر به خود اختصاص دادهاند (سازمان شیالت ایران.)7820 ،
معموالً صید پره در نواحی کم عمق با بسترهای شنی انجام میشود که این مناطق محیطهای نوزادگاهی بسیار مناسبی برای
اجتماعات ماهیان هستند .این روش صید عالوه بر اینکه درصد بسیاری از ماهیان نابالغ گونههای هدف را صید میکند ،از آنجا
که قابلیت صید انتخابی پایینی نیز دارد صید ضمنی (دورریز) زیادی را تولید مینماید
( .)Hyndes et al., 1999; Blaber et al., 1995; Moreno and Castro, 1995; Cabral et al., 2000در این بین صید
ناخواسته ماهیان خاویاری (که با ارزش ترین ماهیان دریای خزر هستند) در اندازههای کوچک و نارس صدمات جبرانناپذیری
را به این ذخایر وارد کرده است به طوری که بر اساس گزارش مقیم و همکاران ( )7881صید  925عدد از بچهماهیان خاویاری
در یک پرهکشی در سال بهرهبرداری  7812-80نمونهای از این موارد است.
در سواحل ایرانی دریای خزر مطالعاتی در رابطه با صید با تورهای پره ساحلی صورت گرفته است (فضلی و غنینژاد7889 ،؛
مقیم و همکاران7881 ،؛ شعبانی وشعبانپور7881 ،؛ مهدوی ) 7820 ،اما هنوز هم اطالعات چندان زیادی درباره اثر صید با
تورهای پره ساحلی بر جوامع ماهیان در دست نیست .بنابراین تحقیق حاضر با اهداف زیر انجام گردید:
 تعیین ترکیب درصد صید در تورهای پره.


تعیین نسبت وزنی و میزان صید ماهیان غیر استاندارد گونههای مهم تجاری.



تعیین درصد ماهیان خاویاری نابالغ صیدشده در تور پره در ماههای مختلف دوره بهرهبرداری.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه بخش جنوب شرقی دریای خزر و شمال خلیج گرگان (صیدگاههای غربی استان گلستان) را شامل میشد
(شکل )9که اغلب تعاونیهای پره استان گلستان در این منطقه وجود دارند.
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شکل .7نمای کلی توره پره.

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،2شماره  ،4بـهار 9312

به علت گستردگی تعاونی های پره در استان گلستان ،تعدادی از آنها (تعاونیهایی به نام مختومقلی ،نیاز آباد ،یاشار ،شایان
آیدین ،گلستان ،چارقلی ،نورگلستان و نمونه) انتخاب و عملیات نمونهبرداری به صورت هفتگی در طول ماههای مهر  7888تا
فروردین  7882انجام گرفت .طول تورهای پره مورد استفاده به طور متوسط برابر  7900متر و اندازه چشمه درقسمت کیسه
 80تا  88میلی متر (از گره تا گره مجاور) بود .برای هر تورکشی اطالعات مدت زمان تورکشی ،ساعت تورکشی ،میزان کل صید
ثبت و یادداشت گردید .اندازه و وزن ماهیان تجاری جمعآوری شده (توسط صیادان) به تفکیک گونه با دقت  70گرم و 7
میلیمتر ثبت گردید .با توجه به حجم تود ه صید ماهیان دورریز (شامل ماهیان غیر خوراکی ،ماهیان تجاری با اندازه های ریز و
ماهی های نارس و بچه ماهیان خاویاری) به روش نمونهبرداری تصافی تقریباً  90درصد از آن جداسازی و ماهیان صید شده به
تفکیک گونه شناسایی و زیستسنجی شدند (نادری جلودار و عبدلی )7888 ،و در نهایت اطالعات ثبت شده به کل توده صید
تعمیم داده شد .ماهیان شناسایی نشده نیز در فرمالین  1درصد ثابت و به آزمایشگاه ماهیشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان جهت شناسایی منتقل شدند .تالش صیادی نیز بر مبنای تعداد تورکشی برای هر تعاونی در نظر گرفته
شد ،بنابراین شاخص صید به ازای واحد تالش صیادی ( )CPUEبرای گونه های صید شده و همچنین هر تعاونی با استفاده از
فرمول زیر محاسبه گردید:

بر اساس گزارشات پیشین از طول بلوغ جنسی ) Lm50 ( 7انواع ماهیان استخوانی و خاویاری در سواحل جنوبی دریای خزر
(امینیان فتیده و همکاران7881 ،؛ دریانبرد و همکاران ،) 7888 ،میزان صید ماهیان با اندازه غیراستاندارد (کوچکتر از )Lm50
برای گونه های غالب محاسبه شد .برای ماهی قره برون طول بلوغ جنسی گزارش نشده است .از آنجا که سنین مختلفی برای
بلوغ جنسی ماهی قره برون گزارش شده است (ستاری و همکاران7889 ،؛ محمدی نظری و همکاران7881 ،؛ مجازی امیری و
رضایی توابع ،) 7882 ،به طور میانگین سن بلوغ جنسی این گونه  79سال در در نظر گرفته شد .همچنین بر اساس معادله

Length at maturity
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شکل .9نقشه مکان نمونهبرداری و موقعیت جغرافیایی تعاونی های پره مورد مطالعه در شمال خلیج گرگان (استان گلستان).

تعیین ترکیب صید تورهای پره ساحلی در جنوب شرقی دریای خزر ...

پیغمبری و همکاران

رشد فونبرتاالنفی این گونه که توسط  Bakhshalizadehو همکاران 2011 ،در آبهای ایرانی دریای خزر گزارش شده است،
طول بلوغ جنسی ماهی قره برون  787/1سانتیمتر محاسبه شد.

نتایج
میزان صید ماهیان استخوانی تعاونیهای پره مورد مطالعه در فصل صید  7888-82در جدول  7ارائه شده است .از مجموع
 7581بار پره کشی  129280کیلوگرم ماهی صید شد .میانگین صید ماهی در هر پرهکشی در سطح تعاونیها  928/8کیلوگرم
بود .کمترین میانگین صید ماهی در هر پره کشی متعلق به تعاونی یاشار با مقدار  901/5کیلوگرم و بیشترین متعلق به تعاونی
نور گلستان با مقدار  129/1کیلوگرم بود .آنالیز دادهها نشان داد که کفال طالیی با  %59/2و ماهی کلمه با  %0/09از کل
میزان صید ماهیان استخوانی به ترتیب فراوانترین و کمترین گونههای هدف بودند (شکل.)8
جدول  .7میزان صید ماهیان استخوانی تعاونیهای پره مورد مطالعه (تعاونی های مختومقلی ،نیاز آباد ،یاشار ،شایان آیدین ،گلستان ،چارقلی ،نورگلستان
و نمونه) در طول ماههای مهر  7888تا فروردین .7882

نام شرکت
مختومقلی
نیاز آباد
یاشار
شایان آیدین
گلستان
چارقلی
نور گلستان
نمونه

تعداد پره کشی
729
728
782
782
725
918
711
911

 CPUEگونههای صید شده

میزان صید ماهیان استخوانی (بر حسب کیلوگرم)
ماهی سفید

کفال

کپور

کلمه

سایر

جمع

CPUE
هر تعاونی صیادی

70282
77012
71112
72022
90218
10072
71812
12118

90221
91952
71181
72220
88091
87297
28898
98072

218
958
979
712
119
958
291
810

1
8
7
7
75
91
98
1

9880
9885
8970
8252
8525
2987
8571
1191

81220
81212
88208
19825
28099
18750
87888
85528

978/2
989/8
901/5
980/2
889
875
129/1
812/1

772/8

758/2

9

0/02

97/70

شکل  . 8ترکیب صید ماهیان استخوانی بر حسب درصد در تورهای پره در طول عملیات نمونهبرداری.
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از آزمون کایاسکور ( )Chi-squareبرای بررسی ترکیب گونهای ماهیان صید شده در ماههای مختلف استفاده شد .برای بررسی
نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف یک نمونهای ( )One sample Kolmogrov-Smirnovاستفاده گردید.
همچنین برای مقایسه میانگین طول نمونههای صید شده با  Lm50آنها ،آزمون  tیک نمونهای ( )One sample T testبه کار
رفت .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSS 21و  Microsoft Excelاستفاده گردید.

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،2شماره  ،4بـهار 9312

شکل .1ترکیب صید (بر حسب وزن) ماهیهای نمونه برداری شده از تعاونیهای پره مورد مطالعه از مهر  7888تا فروردین .7882
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در شکل  1ترکیب گونهای زیر نمونههای به دست آمده در طول ماه های مختلف ارائه شده است .نتایج آزمون کایاسکور نشان
داد که به طور کلی در ماههای مختلف ترکیب گونههای صید شده تفاوت معنیداری نداشت (.)P>0.05
همچنین آنالیز داده های فراوانی طولی ماهی کفال طالیی نشان داد که بیشترین میزان صید آن از طول بلوغ این ماهی (92/5
سانتیمتر گزارش شده است) بیشتر بوده و بیشترین فراوانی این ماهی در دامنه طولی  80تا  85سانتیمتر مشاهده شد
(شکل .)5در شکل  2نیز میزان صید ماهیان با اندازه استاندارد و غیراستاندارد برای این گونه در ماههای مختلف نمونهبرداری
ارائه شده است.

پیغمبری و همکاران

تعیین ترکیب صید تورهای پره ساحلی در جنوب شرقی دریای خزر ...

شکل  .2میزان صید نمونه های صید شده با اندازه استاندارد و غیراستاندارد ماهی کفال طالیی (بر حسب درصد) در طول دوره نمونهبرداری.

بیشترین فراوانی ماهیهای سفید صید شده در دامنه طولی  85تا  10سانتیمتر مشاهده شد (شکل .)1به طور کلی اندازه
نمونه های صید شده کمتر از طول بلوغ این ماهی (تقریبا  85-82سانتیمتر) بود ،نسبت ماهیان صید شده با اندازه استاندارد و
غیراستاندارد در طول نمونهبرداری نیز در شکل  8ارائه شده است.
تجزیه و تحلیل داده های فراوانی طولی ماهی کپور دریایی نیز نشان داد که بیشترین میزان صید این ماهیان از طول بلوغ این
ماهی ( 88سانتیمتر) بیشتر بوده است و بیشترین فراوانی این ماهی در دامنه طولی  10تا 50سانتیمتر مشاهده شد (شکل  2و
شکل .)70
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شکل  . 5نمودار فراوانی طولی (طول چنگالی) ماهی کفال طالیی صید شده در طول نمونهبرداری.

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،2شماره  ،4بـهار 9312

مجله بوم شناسی آبزیان
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ماهیان صید شده با اندازه استاندارد

شکل  .8میزان صید نمونه های صید شده با اندازه استاندارد و غیراستاندارد ماهی سفید (بر حسب درصد) در طول دوره نمونهبرداری.

شکل  . 2نمودار فراوانی طولی (طول چنگالی) ماهی کپور دریایی صید شده در طول نمونهبرداری.
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5

فراوانی نسبی بر حسب درصد



پیغمبری و همکاران

تعیین ترکیب صید تورهای پره ساحلی در جنوب شرقی دریای خزر ...

همچنین آنالیز داده های حاصل از فراوانی طولی قره برون نشان داد که بیشترین میزان صید این ماهیان در تورهای پره از
طول بلوغ محاسبه شده این ماهی ( 787/1سانتیمتر) کوچکتر و در دامنه طولی بین  80تا  85سانتیمتر بوده است (شکل
.)77

شکل  .77نمودار فراوانی طولی (طول چنگالی) ماهی قرهبرون صید شده در طول نمونهبرداری.

نتایج آزمون  tیک نمونهای نیز نشان داد که فقط برای ماهی سفید میانگین طول نمونههای صید شده با مقدار  Lm50گزارش
شده مربوط به این گونه اختالف معنیداری ندارد (جدول .)9
5
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شکل .70میزان صید نمونههای صید شده با اندازه استاندارد و غیراستاندارد ماهی کپور دریایی (بر حسب درصد) در طول دوره نمونهبرداری.
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مجله بوم شناسی آبزیان

جدول .9مقایسه میانگین طول نمونههای صید شده گونه های کفال طالیی ،ماهی سفید ،کپور دریایی و قرهبرون با مقدار طول بلوغ جنسی آنها با
استفاده از آزمون  tیک نمونهای.

گونه

92/5
85- 82
88
787/1

85/8±2/1
88/75±9/02
15/87±1/19
82/95±1/98

77
90
78
99/5

58
58
51
785

P>0/05
P<0/05
P>0/05
P>0/007

بحث
فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر جامعه صیادی و عدم نظارت و کنترل از سوی مراجع ذیربط و همچنین شفاف نبودن
قوانین و عدم تضمین رعایت آنها ،منجر به بهرهبرداری بیش از حد از ذخایر شده است .هر چقدر بهرهبرداری افزایش یابد این
فشار به صورت کاهش صید انتخابی ابزار صید بروز میکند که خود باعث افزایش صید ضمنی میگردد .در صید به روش پره
به دلیل محدودیتهای ابزار صید ،امکان صید تمام ماهی ها با اندازه بازاری وجود ندارد و به غیر از آنها ماهیان غیراستاندارد
نیز صید میشوند.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ترکیب گونهای ماهیان صید شده در طول ماههای نمونهبرداری اختالف معنیداری نداشت که
می توان چنین استنباط کرد که تأثیر تغییرات زمانی بر ترکیب صید تورهای پره در سواحل غربی استان گلستان معنیدار
نیست .همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد که صید با تور پره تهدیدی جدی برای ذخایر ماهی سفید به شمار میآید
و پیشنهاد می گردد که مسولین و محققین شیالتی با انجام مطالعات گسترده تری اندازه چشمه تور پره را برای صید این گونه
مهم و با ارزش اقتصادی بهینه کنند.
یکی از عواملی که باعث آسیب جدی به ذخایر آبزیان میشود ( growth-overfishingصید بسیار زیاد ماهیانی که هنوز برای
تولید بهینه بسیار کوچک هستند) میباشد .این موضوع یکی از دغدغههای اصلی مدلهای ارزیابی ذخایر مانند مدل تولید به
ازای بازسازی ( ) Yield-per-recruitاست ،به طوری که هدف این مدل تعیین حداقل یا متوسط اندازه یا سنی است که به تولید
بهینه منجر میشود (دلیری و همکاران .) 7829 ،همانطور که قبال بحث شد صید با تورهای پره ساحلی عالوه بر اینکه صید
ضمنی (دورریز) زیادی را تولید مینماید ،درصد بسیاری از ماهیان نابالغ گونههای هدف را نیز صید نیز میکند .در تحقیق
حاضر صید ماهیان نابالغ محسوس است ،به طوری که در مجموع  %12/82درصد ماهیان سفید صید شده از تعاونیهای
نمونهبرداری شده دارای اندازه استاندارد و  %50/21درصد اندازه غیراستاندارد بودند.
نتایج تحقیق حاضر با دادههای به دست آمده توسط سایر محققین تقریباً مطابقت دارد ،به طوری که غنی نژاد و همکاران
( ) 7889فراوانی ماهی سفید غیر استاندارد را در سواحل جنوبی دریای خزر  %20و شعبانی و شعبانپور ( )7881این رقم را
برای سواحل استان گلستان  % 51/8محاسبه کردند .با توجه به نتایج موجود می توان بیان کرد که تورهای پره برای ماهی
سفید انتخابی عمل نمیکنند.
داده های حاصل از زیست سنجی ماهی سفید در تحقیق حاضر نشان داد که بیشترین فراوانی این ماهی در دامنه طولی  85تا
 10سانتیمتر بوده است .شعبانی و شعبانپور نیز ( ) 7881بیان کردند که بیشترین فراوانی طولی این ماهی متعلق به دامنه
طولی  81-82سانتیمتر است.
در تحقیق حاضر درصد ماهیان استاندارد و غیراستاندارد کفال طالیی در فصل مذکور به ترتیب  10/15و  92/95درصد بود .در
فصول صید  7812-80و  7887-89درصد ماهیان غیراستاندارد کفال طالیی برای کل سواحل جنوبی دریای خزر به ترتیب
 %99و  %92/8بوده است( .فضلی و غنی نژاد .)7889 ،غنی نژاد و همکاران ( )7889نیز درصد ماهیان غیر استاندارد کفال
طالیی در سواحل گلستان را برای سالهای  7880-87و 7887-89به ترتیب  %82/2و  %72/2اعالم کردند .همچنین شعبانی
6
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کفال طالیی
ماهی سفید
کپور دریایی
قره برون

طول بلوغ
(سانتیمتر)

میانگین طول±خطای معیار
(بر حسب سانتیمتر)

حداقل طول

حداکثر طول
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منابع
امینیان فتیده ،ب ،.حسینزاده صحافی ،ه ،.شعبانی ،ع ،.یغمایی ،ف . 7881 .بررسی خصوصیات تولیدمثلی ماهی سفید
( ) Rutilus frisii kutumدر دریای خزر .مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان .شماره  .12صفحات -759
.711
پیغمبری ،س .ی .7887 .بررسی کارایی برخی ابزارهای کاهنده صید ضمنی در تورهای ترال میگو در خلیج فارس .رساله
دکتری شیالت-گرایش تولید و بهرهبرداری ،دانشگاه تربیت مدرس 779 .صفحه.
دریانبرد ،غ .ر ،.شعبانی ،ع ،.کیمرام ،ف ،.گرگین ،س .7888 .تولیدمثل و بلوغ جنسی کفال طالیی ( )Liza aurataدر
آب های ایرانی دریای خزر .مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی .شماره  .78صفحات .7-78
7

Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir at 5:27 +0430 on Tuesday March 26th 2019

و شعبانپور ( ) 7881درصد ماهیان غیراستاندارد کفال طالیی را در فصل صید سال  7881-85در سواحل استان گلستان
 %92/7و برای کل سواحل جنوبی دریای خزر  % 91/1تعیین کردند .همچنین در تحقیق حاضر بیشترین فراوانی ماهی کفال
طالیی در دامنه طول  80تا  85سانتیمتر مشاهده شد که با مطالعه شعبانی و شعبانپور ( )7881که آنها نیز بیشترین
فراوانی را در طبقه طولی  80-89سانتیمتر گزارش کرده بودند ،همخوانی دارد .براساس گزارش غنی نژاد و مقیم ()7819
بیشترین فراوانی طولی (بر حسب طول چنگالی) این ماهی در فصل صید  7828-22در طبقه طولی  98سانتیمتر و در سال
بهرهبرداری  7822-10در طبقه طولی  89سانتیمتر مشاهده شد.
همچنین در مورد ماهی کپور نیز در تحقیق حاضر درصد ماهیان استاندارد بیشتر از غیر استاندارد بوده است و ارقام %18/28
و %92/89را به خود اختصاص دادهاند .در فصل صید سال  7881-85درصد ماهیان غیر استاندارد کپور در ترکیب صید استان
گلستان  %87/1محاسبه شد (شعبانی وشعبانپور .) 7881 ،بیشترین فراوانی ماهی کپور در تحقیق حاضر در دامنه طولی  10تا
 50سانتیمتر مشاهده شد که از اندازه میانگین گزارش شده توسط غنی نژاد و مقیم ( )7819و شعبانی و شعبانپور ()7881
که اعداد به ترتیب  98/1و 82/8سانتیمتر را اعالم کرده بودند ،بزرگت ر است و با تحقیق غنی نژاد و همکاران ( )7889که عدد
 11/2سانتیمتر را گزارش کرده نمودند ،همخوانی دارد.
همچنین در این مطالعه تقریبا  %22ماهیان قره برون صید شده زیر اندازه استاندارد برای صید بودند که این امر باعث آسیب
جدی به ذخیره این گونه با ارزش اقتصادی میش ود .در این تحقیق بیشترین فراوانی ماهیان قره برون صید شده در تورهای
پره دارای طول چنگالی بین  80تا  85سانتیمتر بودند که با تحقیق مقیم وهمکاران ( )7881که بیشترین فراوانی طولی (طول
چنگالی) این ماهی در تورهای پره را  95تا 85سانتیمتر گزارش کرده بودند ،همخوانی دارد.
در پایان باید خاطر نشان کرد که میزان صید ماهیان استخوانی در استان گلستان در دهه اخیر نوسانات زیادی داشته و در
سال  7882با  222تن دارای کمترین مقدار در طول  70سال اخیر بوده است (سازمان شیالت ایران .)7820 ،رویکرد مدیریتی
برای رویارویی با عدم صید ماهیان غیراستاندارد میتواند به صورت تنظیم آییننامههایی برای بهبود صید انتخابی (اندازه
چشمه در مورد تور یا سایر اندازه های مربوط به ابزار صید) نواحی صید (نواحی ممنوعه) ،زمان صید (سقف تالش صید ،فصول
ممنوعه) یا سایر مشخصات مربوط به صید (مرحله بلوغ ،زمان تخمریزی) و غیره اعمال شود (پیغمبری .)7887 ،همچنین
فشار صید و صیادی و به خصوص افزایش صید غیر قانونی به روش دامگستری بیشترین توجه و اعمال مدیریت شیالتی را
میطلبد .طی سالهای اخیر با اینکه هزینه های زیادی صرف حفاظت از دریا گردیده و هر ساله صدها هزار رشته دام ماهیان
استخوانی از دریا جمع آوری شده است ،با این وجود فعالیت انجام گرفته و میزان صید قاچاق روند افزایشی داشته است .تعداد
دامهای استخوانی کشف شده که می تواند شاخصی برای فعالیت صیادی غیرقانونی به شمار آید ،در چند سال اخیر افزایش
یافته است به طوری که تعداد آن در استان گیالن از  728هزار رشته دام در سال  7812به  822هزار رشته دام در سال
 7885رسیده است .اصالح مقررات صید و صیادی و ممنوعیت صید به شیوه دامگستری شرایط خوبی را برای کنترل صید
غیرقانونی (که عمدتاً توسط دام گوشگیر انجام میشود) فراهم میکند.
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