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چکيده 
صيد ميگو به روش ترال يکی از موثرترين و 
ابزار صيد در جهان می باشد.  متداول ترين 
آب های  در  ترال  ازتور  استفاده  که  آن جا  از 
از  يکی  و  است  متداول  گرمسيری  مناطق 
ويژگی های اين مناطق، تنوع زيستی باال در 
مقام مقايسه با مناطق معتدله است، اين روش 
صيد به دليل خصوصيت عملياتی غيرانتخابی 
آن، باعث برهم زدن توازن زيست توده، تنوع 
و غنای موجودات زنده می شود. عالوه بر اين، 
شواهد زيادی نشان می دهد که تور ترال ميگو 
به دليل درصد باالی صيد ضمنی، اثرات منفی 
آبزيان می گذارد.  بر زيستگاه های  نامطلوبی 
ميگو  ترال  تأثيرات  مورد  در  کمی  اطالعات 
مناطق  بستر  بخصوص  دريا  اکوسيستم  بر 
مطالعات  مقاله،  اين  در  دارد.  وجود  ساحلي 
بر  ميگو  ترال  اثرات  مورد  در  شده  منتشر 
محيط زيست دريايی و تنوع زيستی بررسی 
صيد  غيرمستقيم  و  مستقيم  اثرات  و  شده 
ميگو-ترال بر ساختار زيستگاه مورد بحث قرار 
توصيه هايی جهت  نهايت،  و در  گرفته است 
دستيابی به صيد پايدار، کاهش صيد ضمنی و 
مديريت بهينه اکوسيستم دريايی تحت فاشر 

صيد ترال ذکر می گردد. 
 

كلمات كليدي: ترال ميگو، بستر دريا، سالمت 
اکوسيستم های دريايی، صيد ضمنی.

مقدمه 
باال  کارايی  با  ابزار صيد  يک  ميگو  ترال  تور 
 Martín et( در صيد ساحلی جهانی است 

ترال،  تور  فائو،  آمار  براساس   .)al., 2014
درصد زيادی از آبزيان را ناخواسته از چرخه 
موارد،  از  بسياری  در  و  کرده  خارج  حيات 
مقداری از صيد ضمنی دور ريز شده و اثرات 
تخريبی زيادی را بر محيط زيست بستر دريا 
 Zhang( می کند  وارد  دريايی  بنتوزهای  و 
منبعی  صيد  روش  اين   .)et al., 2016
برای اختالل در چرخه  غذايی دريا و نابودی 
گونه های  انقراض  موجب  و  بوده  اکوسيستم 
 McConnaughey et( زيستی دريا می شود
 ،)al., 2020; Rijnsdorp et al., 2020
تپه  های  به  آسيب  باعث  ترال  تور  همچنين 
تخمين  می  شود.  نيز  بستر  در  واقع  مرجانی 
زده شده است که با هر بار کشش تور ترال 
حدود 5 تا 25 درصد محيط زنده بستر دريا 
از بين می رود. از سوی ديگر، تور ترال ميگو 
جزو غير انتخابی ترين ابزار صيد می باشد و 
لذا استاندارد نبودن اندازه چشمه کيسه تور 
ترال باعث افزايش ميزان صيد ضمنی و صيد 
تعداد  به  و  گردد  می  هدف  غير  های  گونه 
کمی از موجودات آبزی اجازه خروج می دهد. 
 Stiles et al., 2010 & Morgan et al.,(
2003( عالوه بر ميگو، بسياری از موجودات 
آبزی ديگر، از جمله ماهی های ريز و نابالغ  
و کم کيفيت که اغلب اوقات مصرفی ندارند 
 Stiles et al.,( .صيد و دور ريخته می شوند
انسان ها  برای  آبزيان  اين  چه  اگر   )2010
غذايی  چرخه ی  در  ولی  ندارند،  مصرفی 
بيشتر  که  چرا  هستند،  موثر  آبزيان  ديگر 
آبزيان نابالغ صيد شده بعد از صيد می ميرند 
و امکان بازگشت به چرخه حيات را ندارند. 
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تخمین زده شده 
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بستر دریا از بین 
می رود.
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توازن  زدن  هم  بر  و  آشفتگی  اين،  بر  عالوه 
کف  تخريب  و  دريايی  موجودات  زندگی  در 
درياها، از ديگر عوامل خطرآفرين ترال است 
)Rijnsdorp et al., 2020(. تور ترال کف 
تور بزرگی به شکل قيف است که از دو طرف 
به تخته های سنگين وزنی متصل و به طور 
و  اقيانوس  بستر  در  دنبال شناور  به  معمول 

دريا کشيده می شود، شکل )1(. 

شکل 1. نمايی از تور ترال.  

ميزان  يدک کش،  سرعت  اساس،  اين  بر 
منطقه صيد  در  دريا  بستر  بر  فيزيکی  تأثير 
 McConnaughey et( می کند  تعيين  را 
 al., 2020; De Juan and Demestre,
2012(. با اين وجود، بديهی است که تخته ها 
در طرفين سطح بستر دريا را می خراشند يا 
بستر حفر می کنند  هايی در سطح  سوراخ 
و می تواند تخريب هايی در مقياس بزرگ در 
 Eigaard et al.,( کند  ايجاد  درياها  کف 
2016(. شکل )2(. تور ترال در امتداد بستر 
دريا هر چيزی که سر راه آنها باشد تخريب 
شکستن  به  می توان  جمله  آن  از  کند  می 
اشاره  دريايی  جلبک های  حذف  و  مرجان ها 
 McConnaughey et al., 2020; کرد 

)Palanques et al., 2014
 

شکل 2.  خراشيده شدن بستر دريا توسط تور ترال.

همچنين، تاثير ترال از همه مهمتر، مربوط به 
قدرت ترال است، بسته به نوع تور ترال کف، 
جنس بستر، مدت زمان تورکشی و عمق آب 
در زمان تورکشی ، تور ترال تا 2/4 سانتی متر 
تا 41 درصد  و 6  نفوذ کرده  بستر  در عمق 
بستر  از  عبور  درحال  را  آبزی  زی توده ی  از 
برداشت کرده و زمان بازسازی اين تخريب از 
1/9سال تا 6/4 سال طول برآورد شده است که 
همان طور که ذکر شد، بسته به جنس بستر و 
خصوصيات زيستی آبزی، اين اعداد می توانند 
 Rijnsdorp et al., 2020;( باشند  متغير 
 Hiddink et al., 2017; Eigaard et al.,
2016(. در نهايت، ابزار صيد ترال می تواند 
به طور مستقيم و غير مستقيم بر اکوسيستم 
اعماق دريا تأثير بگذارد. اثرات مخرب ممکن 
است برای ساعت ها در آب های کم عمق با 
جزر و مد قوی يا چندين دهه در اعماق دريا 
ادامه يابد. با وجود اين، غيرمنتظره نيست که 
بی مهرگان  گونه های  و  غيرهدف  ماهی های 
هر  در  را  صيد  از  قابل توجهی  بخش  کفزی 
 Jennings( می شوند  شامل  صيادی  تالش 

.)and Kaiser, 1998

اثرات مستقيم و غيرمستقيم صيد ميگو 
با ابزار ترال   

صيد ترال می تواند به طور مستقيم و غيرمستقيم 
بر جمعيت و جوامع بی مهرگان کفزی تأثير 
 McConnaughey et al., 2020;( بگذارد 
 Sciberras et al., 2018; Hiddink et
al., 2017(. عالوه بر اين، ترال ميگوی کف 
ممکن است بی مهرگان اعماق دريا را از بين 
برده و در نتيجه عملکرد اکوسيستم های کفزی 
را تغيير دهد )Rijnsdorp et al., 2020(. به 
طور معمول، از جمله اثرات فوری و مستقيم 
صيد ترال، حذف گونه های هدف و غيرهدف 
است )Jennings and Kaiser, 1998(. در 
نتيجه، ابزارهای صيد ميگو می تواند مستقيماً بر 
گونه های غير هدف مانند خزندگان، ماهی ها، 
پرندگان و پستانداران دريايی که به عنوان صيد 
 Board( ضمنی گرفته می شوند تأثير بگذارد
 and National Research Council,
2002(. از اين رو، در يک مطالعه مقايسه ای 
گزارش شده است که صيد ضمنی 9 برابر صيد 

تور ترال در 
امتداد بستر دریا 
هر چیزی که سر 

راه آنها باشد 
تخریب می کند از 
آن جمله می توان 

به شکستن 
مرجان ها و حذف 

جلبک های دریایی 
اشاره کرد
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گونه هدف که ميگو بوده است، صورت گرفته 
است )Stiles et al., 2010(. عالوه بر اين، در 
مطالعه ديگری، محققين تخمين زدند که به ازای 
هر پوند ميگو صيد شده در خليج مکزيک، تقريباً 
هفت پوند منابع دريايی با استفاده از صيد ترال 
 .)Stiles et al., 2010( دور ريخته می شود
مطالعات اندکی درباره اثرات غيرمستقيم بالقوه 
شده  انجام  دريايی  های  اکوسيستم  بر  ترال 
 Hinz et al., 2009; Board and( است 
 .National Research Council, 2002;
وجود  با   )Jennings and Kaiser, 1998
تور  از  قسمت هايی  ميگو،  ترال  در صيد  اين، 
ترال که با بستر دريا تماس پيدا می کند باعث 
معلق شدن مجدد رسوبات کف می شود. با اين 
حال، آشفتگی ايجاد شده توسط درهای ترال 
بيشتر مواد را معلق می کند، سطح رسوب را 
مختل می کند و ويژگی های اندازه دانه رسوب يا 
توزيع و بزرگی فرآيندهای انتقال رسوب را تغيير 
در   .)Palanques et al., 2014( می دهد 
نتيجه، اختالل در آب می تواند بر بازيافت مواد 
مغذی تأثير بگذارد و باعث تغيير در فراوانی يا نوع 
 Board and National( شود  ريزجلبک ها 
شيوه  اين   .)Research Council, 2002
صيد در درياهای گرمسيری که گونه های متعدد 
دارد بسيار مخرب است و می تواند کل گونه ها 
بر  عالوه  ببرد.  بين  از  و  بياورد  باال  با خود  را 
اين، صيد ترال ميگو، ارگانيسم های مهندسين 
اکوسيستم را که مسئول تصفيه آب و تثبيت 
 Board and( می کند  حذف  هستند  بستر 
National Research Council, 2002(، و 
فراوانی جوامع کفزی را کاهش می دهد. اختالل 
در روابط شکارچی و طعمه می تواند تغييراتی 
را در ساير بخش های جامعه ايجاد کند، اين 
امر گونه  های ناخواسته صيد شده را نيز تهديد 
و نظم و تعادل اکوسيستم  ها را بيش از پيش 
 Board and National( می  کند  تهديد 

.)Research Council, 2002

اثرات كوتاه مدت و بلند مدت صيد ميگو 
با ترال 

به  ترال  صيد  که  آسيبی  مدت  کوتاه  اثرات 
شامل  می کند  وارد  دريا  بستر  و  صيدگاه ها 
 Eigaard et al.,( رسوبات  مجدد  تعليق 

و  مرگ   ،)2016; Martin et al., 2014
 Kaiser et al.,( مير بی مهرگان اعماق دريا
2006( و اختالل فيزيکی زيستگاه ها و بستر 
اثرات طوالنی مدت  دريا است، در حالی که 
ممکن است شامل تغييرات در ترکيب گونه ها 
)Kaiser et al., 2006( و کاهش فراوانی و 
ارزش  با  تجاری  غير  تجاری،  گونه های  تنوع 

.)Eigaard et al., 2016( شيالتی باشد

اثرات صيد ميگو-ترال بر روی اينفونا و 
اپی فونا

دريا  کف  رسوبات  در  اينفونا  گروه  جانداران 
در  که  آنجايی  از  جانوران  اينگونه  ساکن اند. 
تاثيرات  از  دور  به  و  آرام  نسبتا  های  محيط 
می کنند  زندگی  صيادی  آالت  ابزار  مستقيم 
ناشی  و صدمات  ها  تخريب  برابر  در  معموالً 
 Board( از تور ترالرها آسيب پذيرتر هستند
 .and National Research Council,
تور  اثر کشيده شدن  نتيجه، در  2002( در 
ترال بر بستر دريا، رسوبات و محل زندگی آنها 
بهم خورده، و از طرف ديگر، هزينه های انرژی 
بلندمدتی  پيامدهای  النه ها  شده  بازسازی 
دارد.   infaunal گونه های  بقای  برای 
)Palanques et al., 2014( اگرچه، تأثير 
اختالل مزمن ترال ميگو بر ساختار زيستگاه 
infaunal به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته 
که  اپيفونال  گونه های  اين،  وجود  با  است. 
پايين  نرخ  که  زيستگاه هايی  در  را  رسوبات 
صدمات ناشی از ابزار و ادوات صيادی را تجربه 
می کنند، تثبيت می کنند، به احتمال زياد به 
کف  ترال  عبور  معرض  در  قابل توجهی  طور 
قرار دارند. )Hinz et al., 2009( جانداران 
زندگی  دريا  کف  سطح  در  اپی فونا  گروه 
اين  در  تغييرات  اندازه گيری های  و  می کنند 
ترال کشی  به شدت  که  مناطقی  در  جوامع 
تأثيرات  از  خارق العاده ای  شواهد  می شوند، 
بر جانداران گروه  بالقوه درازمدت صيد ترال 
اپی فونا ساکن در اعماق دريا به دست آورده 
 .)De Juan and Demestre, 2012( است
بر اين اساس، Riesen در مطالعه ای گزارش 
شناورهای  از  ناشی  اليروبی  فعاليت  که  داد 
ترالر باعث تغييرات زياد و قابل اندازه گيری 
شده   Wadden دريای  اعماق  جامعه  در 

اثرات کوتاه 
مدت آسیبی که 
صید ترال به 
صیدگاه ها و 
بستر دریا وارد 
می کند شامل 
تعلیق مجدد 
رسوبات، مرگ و 
میر بی مهرگان 
اعماق دریا و 
اختالل فیزیکی 
زیستگاه ها و 
بستر دریا است
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سازنده  کرم  صخره های  مثال،  برای  است. 
لوله های آهکی ناپديد شدند و جوامع کوچکی 
 De( ديگری از اپی فونا جايگزين آن ها شدند
 Juan and Demestre, 2012; Riesen
and Riese, 1982(.  عالوه بر اين، مطالعه 
ديگری در زمينه اثرات تور ترال ميگو نشان 
آسيبهای  تاثير  تحت  سطوح  که  است  داده 
توده  زيست  کاهش  باعث  ميگو  ترال  صيد 
 Sciberras( اپيفون و جانوران ديگر می شود
et al., 2018(  و توليد اپی فوناهای بزرگ را 
 Jennings and Kaiser,( کاهش می دهد

.)1998

نتيجه گيری
کاهش  با  کف  ميگوی  ترال  مداوم  صيد 
مواد  و  دريا  کف  زيستی  تنوع  چشمگير 
های  پايه  به  رسوبات،  در  موجود  مغذی 
است.  اکوسيستم های دريايی آسيب رسانده 
خراشيدن،  شامل  ترال  صيد  مستقيم  اثرات 
شستن و تعليق مجدد اليه بستر دريا است. 
بر اين اساس، ميزان تغييراتی که می توان به 
صيد ترال ميگو نسبت داد معموالً به ماهيت 
محيط فيزيکی که يک زيستگاه در آن يافت 
اثرات  از سوی ديگر،  می شود بستگی دارد. 
ماهيان  و  مهرگان  بی  بر  صيد  غيرمستقيم 
تغييراتی  به  منجر  است  ممکن  هدف  غير 
در ساختار جامعه و گونه های زيستگاه شود، 
بسيار  ترال  سايت های  در  زيستی  تنوع  زيرا 
تحت تاثير قرار گرفته است. براساس آمار فائو، 
62 درصد صيد تور ترال ميگو، صيد ضمنی 
است، با طراحی و عملياتی کردن تغييراتی در 
تورها و مديريت نحوه صيد وبا تنظيم زنجيره 
پايينی تور به  منظور کاهش مقدار صيد ضمنی، 
استفاده از تورهای با اندازه چشمه استاندارد 
يا  کوچک ترو  آبزيان  خروج  اجازه  به منظور 
ضمنی  صيد  کاهنده  ابزارهای  برخی  نصب 
بر روي تور ترال مي توان، فرصت رسيدن به 
اندازه استاندارد براي گونه هاي هدف و راهي 
براي جلوگيري از انقراض گونه هاي حفاظت 
شده )الک پشت، دلفين و...( مهيا کرد پس 
الزاما بايد کاهش صيد ضمني در همه ي ابزار 
نتيجه،  باشد. در  ادوات صيد يک ضرورت  و 
جهت کاهش تأثيرات منفی تور ترال ميگو، 

بر  مبتنی  مديريت  استراتژی های  توسعه 
حفاظت اکوسيستم زيستگاه های اعماق دريا 

الزم و ضروری است.
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