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بررسی میزان صید دورريز صیدگاههای سواحل استان خوزستان
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چكیده
هدف اصلي اين مطالعه توصیف و تخمین ترکیب صید دورريز و الگوی فصلي دورريز در تور گوشگیر در آبهای شمال
غربي خلیج فارس در سواحل خوزستان ميباشد .نمونه برداری به صورت ماهانه و با استفاده از لنجهای صیادی
شیالت خوزستان به مدت يک سال در آبهای استان خوزستان صورت گرفت .مناطق صیادی مورد نمونهبرداری شامل
لیفه ،بوسیف ،خورموسي و بحرکان بود .نمونههای دورريز شامل  16گونه از  33بود که تقريبا  33درصد آنها جزء
گونهها تجاری و  16درصد غیرتجاری ميباشند .سفره ماهیان ( )Dasyatidaeو گربه ماهیان ( )Ariidaeدر اغلب
توراندازیها مشاهده شدهاند .میانگین طولي اغلب گونههای دورريز شده خصوصا ماهیان استخواني کمتر از
61±1/1سانتيمتر ميباشد .نتايج نشـان ميدهد که میزان صید دورريز به ازای واحد تالش در فصـول مختلف به
طور ماهانه اختالف معني داری نداشته است .میزان صید به ازای توراندازی ،سـاعت ،روز و سفر در تور گوشـگیر به
ترتیب  15/16 ،3/13 ،21/13و  531/13کیلوگرم و به ازای شناور  1/23تن در سال بدسـت آمد .نرخ و نسبت
دورريز در تور گوشـگیر به ترتیب  1/23و  1/36درصد بدست آمد .ماهیان غضروفي با  62گونه و  %11در تور
گوشگیر بیشترين درصد وزني صید دورريز را تشکیل دادهاند نرخ باالی افراد با اندازههای کوچک مشاهده شده برای
گونـههای مهم تجاری مثل شوريده ) ،Otolithes ruber (Schneider, 1801شیر comberomorus commerson
)(Lacepede, 1801و سارم دهانبزرگ ( Scomberoides commersonnianus (Lacepede, 1801در صید دورريز
احتماال به نقش سواحل خوزستان به عنوان مناطق نوزادگاهي مرتبط ميباشد.
واژههای کلیدی :صید دورريز ،صید ضمني ،گوشگیر ،شمالغربي خلیج فارس
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در ايران در  2113و  2161به ترتیب  563313و
 553111تن و تولیدات آبزی پروری در حدود
 633133و  221135تن تخمین زده شده است که
در صید رتبه  32و در آبزی پروری رتبه  26را به خود
اختصاص داده است ) .(FAO, 2012bدر آبهای
خوزستان میزان صید در  6331در حدود  55136تن
تخمین زده شده است (سالنامه آماری شیالت،
 .)6393میزان دورريز کل در جهان بطور متوسط 3/3
میلیون تن در سال ( 9درصد از صید کل) تخمین زده
شده است اگر چه در برخي از ماهیگیریها نرخ
دورريز بسیار باالتر است .میزان دورريز در آبهای
شمال شرقي اطلس و شمال غربي آرام زياد است و
تقريبا  51درصد دورريز جهاني را تشکیل ميدهد
).(Kelleher, 2005
درخصوص ماهیان دورريز در ماهیگیری سنتي با تور
گوشگیر مطالعات اندکي وجود دارد Kelleher,
) .)2005آبزيان دورريز شده جهاني در ماهیگیری
دريايي Rochet ،و Trenkelدر سال  2111عوامل
نوسان ساز صید دور ريختني و پیشنهادات و
راهکارهای عملي کاهش آن Morizur ،و همکاران در
سال 6333مسايل دورريز در ماهیگیری را مورد
بررسي قرار دادهاند .ولي نسب و همکاران در سال
 6391صید جانبي ترال میگو در آبهای هرمزگان،
صید جانبي ترال يال اسبي در بوشهر (Raeisi et al.,
) )Hoseininezhad et al., 2012) ،2011صید جانبي
ترال میگو در سواحل خوزستان وترکیب صید جانبي
در آبهای بوشهر )، )Pighambari and Daliri, 2012
صید جانبي ترال میگو را مطالعه و نرخ صید دورريز را
گزارش کرده اند).) Kazemi et al., 2013
 Morizurو همکارانش در سال  6333داليل اصلي
برای دورريز کردن در دريا را اقدامات مديريتي ،داليل
فني و اقتصادی دانسته و برای دورريز کردن هر يک
از گونههای تجاری ،حداقل  3دلیل خرابي ،اندازه غیر
بازاری ،گونه های غیر بازاری ،سهمیه (بدست آمده) ،
درصد صید جانبي (بدست آمده)  ،درجه بندی باال و
تکنیکهای ماهیگیری را بیان کرده است .يکي ديگر

 .1مقدمه
میزان صید دورريز در حال حاضر يکـي از مهـم تـرين
موضوعات از ديـدگاه اقتصـادی و زيسـت محیطـي در
مديريت شیالتي ميباشد .در واژه نامـه شـیالتي فـا و،
دورريز به عنوان نسبتي از مواد آلي با منشـ جـانوری
در صید که به هر دلیل دور انداخته يا به دريـا ريختـه
ميشوند توصیف شده اسـت ).(Bellido et al., 2011
دورريز به عنوان "نسبتي از صید که به دريا برگردانده
مــي شــود" تعريــف شــده اســت )(Kelleher, 2005
شیوههای دورريز بر روی ذخاير ماهي و محیط زيست
دريايي تاثیر مسـتقیم داشـته و بـر مـردم ،جامعـه ،و
سطـــوح اکوسیستمـــي کــه هنــوز تــا حــد زيــادی
ناشناختـه است اثرات غیر مسـتقیم دارد (Cetinic et
) .al., 2011صیــد دورريـز دارای اثـرات مختــلفي از
قبیل اثرات اکولـوژيکي و بیولـوژيکي ،اثـر بـر ارزيـابي
ذخــاير و اثــرات اقتصــادی و اجتمــاعي مــيباشــد.
)(Morizur et al., 1999

میزان صید ماهیگیری در جهان در سالهای  2113و
 2161به ترتیب در حدود  93/1و  99/1میلیون تن و
صید ماهیگیری دريايي در حدود  33/3و  33/5تن
تخمین زده شده است .آخرين آمار نشان ميدهد که
در سال  31 ، 2113درصد از ذخاير دريايي درحال
بهره برداری کامل 13 ،درصد بیش از حد بهره برداری
شده و  63درصد کامال بهره برداری نشده است .در
منطقه غرب اقیانوس آرام (حوزه  )16میزان صید در
 2113درحدود  5/3میلیون تن بوده که  11درصد
ذخاير آن کامال بهرهبرداری شده 23 ،درصد بیش از
حد بهرهبرداری شده و  1درصد کامال بهرهبرداری
نشده است ) .(FAO, 2012aاز سال  6335نسبت
ذخاير آبزيان کامال بهرهبرداری نشده بتدريج کاهش
پیدا کرده است .همچنین ذخاير کامال و بیش از حد
بهرهبرداری شده درحال افزايش است .بنابراين درياها
در افزايش تولید محدوديت داشته و در اکثر مناطق
جهان درحال حاضر پتانسیل بهره برداری بیشتر وجود
ندارد .درصورتیکه جمعیت انساني و تقاضا برای منابع
آبزی و دريايي روبه افزايش است .میزان صید آبزيان
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شناورهای صیادی (لنج) و با استفاده از تور گوشگیر
در مناطق صیادی انجام گرفت.

از داليل بیان شده برای صید دورريز در برخي از
مناطق ،قرار داشتن گونه های تجاری در مرحله ای از
چرخه زندگي است که آوردن آنها به اسکله غیر
قانوني بوده است ) .(Taiwo, 2013با اين حال ديگر
عوامل محیطي ،بیولوژيکي و رفتاری نیز نقش مهمي
در شیوههای دورريز با تاثیر بر ترکیب صید را بازی
ميکنند .اين عوامل عبارتند از :فصل و منطقه (زماني
و يا تجمع مکاني گونه های صید جانبي يا اندازه)،
فراواني گونههای نادر ،رفتار ماهیگیران (توانايي و
تمايل برای جلوگیری از صید جانبي) ،کالس ساالنه
قوی (فراواني متغییر افراد کوچک ،افراد غیر بازاری)،
چگونگي جمعیت (غلبه افراد کوچکتر در جمعیتهای
بهرهبرداری شده) و اجتماع گونهها (وابستگي بین
گونههای هدف و صید جانبي) ).(Borges, 2005
 Bellidoو همکاران در سال  2166راه هايي برای
رويکرد اکوسیستمي به مديريت شیالتي را جهت صید
دورريز و جانبي ماهیگیری ارا ه کرده است Pierce .و
همکاران در سال 2112صید ضمني در ماهیگیری
پالژيک در آبهای اسکاتلند  Schaeferو همکاران در
سال 6393ماهیگیری با گوشگیر متحرک در آبهای
فلوريدا را بررسي کرده اند.
هر ساله مقادير قابل مالحظهای از آبزيان از قبیل
ماهیان تجاری زير اندازه بازار و ماهیان ريز کم ارزش
و همچنین آبزيان حرام پس از صید و اغلب به صورت
مرده به آب برگشت داده ميشود .البته درصدی از
اين ماهیان را نیز گونههايي نظیر سفره ماهي و کوسه
ماهيها تشکیل ميدهند که گرچه طبق موازين
شرعي مصرف انساني نداشته ولي دارای ارزش
صادراتي ميباشد .هدف اصلي از اين مطالعه توصیف و
کمي کردن صید دورريز در تور گوشگیر ميباشد.

شکل  :6مناطق نمونهگیری صید دورريز در سواحل
خوزستان ()6336-32
ثبت اطالعات صید در روزهای حضور تیم
تحقیقاتي بر عرشه صورت گرفته است .نحوه اجرای
ثبت دادهها و تهیه نمونه در کلیه ايستگاهها برروی
عرشه شناور مشابه طي مراحل ذيل ثبت گرديد.
تخمین وزن صید کل ،جداسازی صید تجاری از
دورريز ،تخمین وزن صید تجاری ،جداسازی آبزيان
دورريز بزرگ ،شمارش و ثبت وزن کلي هر گروه از
آبزيان دورريز بزرگ ،برداشت کمتر از  21کیلوگرم
زير نمونه از صید دورريز کوچک به صورت تصادفي از
هر توراندازی ،تخمین وزن باسکت نمونه ،جداسازی،
شمارش نمونهها و ثبت وزن کلي هر گروه از آبزيان
ريز دورريز در زير نمونه ،بیومتری ماهیان دورريز،
انتقال آبزيان زير نمونه به آزمايشگاه جهت بیومتری
تکمیلي و شناسايي .در آزمايشگاه آبزيان زير نمونه
انتقالي پس از تفکیک ،با استــفـاده از کلیــد
شنــاســايي  1جلدی فا و (، )Fischer et al., 1984
راهنمايي صحرايي ماهیان پاکستان ( Bianchi et al.,
 )1985و اطلس ماهیان خلیج فارس و دريای عمان
(اسدی )6331 ،تا پايین ترين سطح رده بندی

.2مواد و روشها
عملیات اجرايي اين پروژه به مدت يک سال از
فروردين  6336تا اسفند 6336در آبهای استان
خوزستان انجام شد (شکل  .)6نمونهبرداری به صورت
ماهانه از  3منطقه چو بده ،اروند کنار و هنديجان با
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و همچنین میزان صید دورريز به ازای شناور در سال
از ضرب وزن دورريز کل در هر سفر در تعداد ماه های
سال در تعداد سفر هر شناور در ماه محاسبه گرديد.
 -5تخمین نرخ صید دورريز ؛ نرخ صید دورريز با وزن
از طريق ذيل تخمین زده شد ( Alverson et al.,
.)1994

(معموال گونه) شناسايي گرديد .جهت به روزرساني و
از
شده
شناسايي
آبزيان
نام
ت يید
ســايـــــتهــــای تـخـصــصــي fishbase.org,
 marinespices.org, fishwise.co.zaاستفاده شد.
طول کل برای اکثر آبزيان ،طول کاراپاس برای
خرچنگها ،طول مانتل برای سرپايان با دقت 6
سانتيمتر اندازهگیری شد .جهت آنالیز نتايج بدست
آمده از برنامه نمونه گیری و تعمیم تخمین ها ،به
صورت ذيل عمل گرديد.
 -6شاخص وقوع گونه )(Species occurrence index
فراواني وقوع براساس تعداد مرتبه مشاهده شده گونه
در توراندازیها نسبت به کل توراندازیها محاسبه
شده است ).(Santos et al., 2006

 = Dtوزن صید دورريز = Drate ،نرخ دورريز و  = Rtوزن
صید تجاری
 -1تخمین نسبت صید دورريز کل و گونه ها .نسبت
صید دورريز با وزن از طريق ذيل تخمین زده شد
).(Alverson et al., 1994
 = Dratioنسبت دورريز
 -1تخمین صید دورريز کل و گونه ها به ازای سال
میزان صید دورريز کل از طريق ذيل تخمین زده شد
).(Anderson, 2004

 = Soccشاخص وقوع گونه = ni ،تعداد توراندازی هايي
که گونه  iدر آنها حضور دارد و  = Nتعدادکل
توراندازی ها
 -2تخمین میزان صید دورريز هر گونه در هر
توراندازی .محاسبه میزان صید دورريز هر گونه و يا
جنس در هر توراندازی طي دو مرحله انجام گرديد:
 2الف -محاسبه دورريز کل هر گونه از زير نمونه
ماهیان ريز )(Hofstede & Dickey-Collas, 2006

 = Dyوزن دورريز در سال و  = Lyوزن صید تجاری در
سال
جهت تجزيه تحلیل دادهها از نرم افزار ،SPSSv14
جهت رسم نمودارها و آمار توصیفي از نرم افزار
 EXCELو تست های آماری از Minitab 16استفاده
شد .در تمامي موارد محاسبه میانگین ،خطای
استاندارد نیز محاسبه گرديد .جهت مقايسه صید
دورريز در فصول سال در تور گوشگیر از آنالیز
واريانس يکطرفه ( )ANOVAاستفاده گرديد و در
صورت وجود اختالف معني دار از آزمون دانکن جهت
دسته بندی دادهها استفاده شد.

 = Dshوزن کل صید دورريز گونه در کشش= Ch ،وزن
صید کل تخمین زده شده در توراندازی = Wh ،سهم
دورريز از کل صید = dsh ،وزن زير نمونه دوريز،
=sگونه و  = hتوراندازی
2ب -وزن کردن دورريز بزرگ هر گونه در صورت
مشاهده به وزن محاسبه شده ماهیان ريز
 -3تخمین تعداد گونه دورريز به ازای توراندازی
تعداد گونه های دورريز شده در هر توراندازی از
تقسیم تعداد کل گونه ها در هر سفر بر تعداد
توراندازی در آن سفرمحاسبه گرديد.
میزان صید دورريز به ازای توراندازی ،ساعت ،روز و
سفر از تقسیم وزن کل دورريز در هر سفر بر تعداد
توراندازی ،ساعت ،روز و سفر در آن سفر محاسبه شد

 .3نتايج
طي 63گشت انجام شده با لنج های صیادی با روش
صید گوشگیر تقريبا  5191کیلو صید دورريز مورد
بررسي قرار گرفت .دامنه عمق آب در منطقه نمونه
گیری بین  3تا  21متر و دامنه دمای سطحي آب بین
 62تا  32درجه سانتي گراد متغیر بوده است .مدت
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( )%21( )Nematolosa nasusبــه ترتیــب بیشــترين
حضور را در توراندازی های گوشگیر به خود اختصاص
ميدهند (جدول .)2
میانگین طول آبزيان دورريز شده در تـور گوشـگیر در
جدول  2آورده شـده اسـت .اکثـر گونـههـای تجـاری
دارای طول میانگیني زير  21سانتـي متـر ميباشـند.
اما در گونـههـای حـرام مثـل يـال اسـبي سـربـزرگ
( ،(Eupleurogrammusglossodonماردريــــــــايي
( )Hydrophis ornatusو گربهماهي بزرگ ( (Netuma
 thalassinaطولهـای بـاالی از يـک متـر نیـز ديـده
ميشود .میانگین تعداد گونه دورريز اگرچـه در تمـام
فصول مشابه مي باشد اما در فصل بهار بیشترين مقدار
را دارا بــود (شــکل  .)2بــه طــور میــانگین در هــر
بارتورانـــدازی در حـــدود 61± 1/35گونـــه دورريـــز
مي گردد .روند تعداد گونه در فصـول مختلـف در تـور
گوشگیر ) (df=16, F=3.19, p=0.06اخـتالف معنـي
داری را نشان نمي دهد .حداکثر میـانگین دورريـز بـه
ازای توراندازی ،ساعت ،روز ،سفر ،شناور در پايیز ديده
مي شود (جدول  .)3روند تغییرات در فصـول مختلـف
) (p > 0.05اخــتالف معنــي داری را در تمــام مــوارد
نشان نداده است .بطور میانگین میزان صید دورريز به
ازای توراندازی در تور گوشگیر در حدود  21کیلـوگرم
مي باشد.

زمان توراندازی در هر گشت دريايي حدود  3ساعت
بوده است .در کل نمونهگیری در تور گوشگیر 16
گونه شناسايي شد که از میان آنها تعداد  21گونه
تجاری ( 56درصد) و تعداد  31گونه غیر تجاری (13
درصد) ميباشد .وزن صید کل دورريز گونههای
تجاری زير اندازه در تور گوشگیر درحدود  225/3تن
( 3/6درصد) در سال و گونههای غیرتجاری در حدود
 2339تن ( 32/3درصد) در سال تخمین زده شد
(جدول  .)6در تور گوشگیر  22درصد گونه ها در
کمتر از  6درصد 11 ،درصد گونهها در کمتر از 21
درصد و  29درصد گونهها در بیش از  21درصد
توراندازیها مشاهده شدهاند.
ســـفرهماهیـــان خـــانواده  Dasyatidaeگونـــههـــای
( )Himantura walga( ،)Pastinachus sephenو
( ،)%11( )Himantura gerrardiگربه ماهیان خانواده
 Arridaeگونـــههـــای ( )Plicofollis dussumieriو
( ،)%11( )Plicofollis tenuispinisخرچنـــگ آبـــي
( ،)%56( )Portunus pelagicusشـــیق ( Thryssa
 ،)%31( )hamiltoniiکوسه گربهای ( Chiloscyllium
 ،)%36( )griseumشمســــک بــــزرگ ( (Ilisha
 ،)%31( megalopteraژله فـیش ()Catostylus tagi
( ،)%23کوســــه درنــــده جــــنس کارکــــارهینوس
( )%21( (Carcharhinus dussumieriو گـــــواف

جدول  :6تعداد گونه ،وزن کل ،وزن بر ساعت گونه های تجاری و گونه های غیر تجاری دورريز شده در سال در تور گوشگیر در سواحل
خوزستان ()36-32
تور

دورريز

گونههای
تجاری

گوشگیر

تعداد گونه
وزن کل (تن)
کیلوگرم بر ساعت

21
225/3
1/22

درصدگونههای گونه های درصدگونههای
غیرتجاری
غیرتجاری
تجاری
56
3/6
3/6

27

31
2339
2/96

13
32/3
32/3

کل
15
3612/3
3/13
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) *گونههای ريز غیر تجاری **گونههای حرام ***گونههای تجاری ريز21-22(  دامنه طولی و درصد حضور در آبزيان دورريز شده در تور گوشگیر در سواحل خوزستان، میانگین:2 جدول
خانواده
ARIIDAE

گربه ماهیان

ARIOMMATIDAE
CARANGIDAE

مقوا ماهیان

CARCHARHINIDAE

کوسه ماهیان

CATOSTYLIDAE

گونه

نام انگلیسي

65

1/53

***سارم دهان بزرگ

29

-

1/53

***سارم

63

-

1/53

***گیش سايه

62±2

3-63

23/15

)***گیش میگويي(برک

21±2

61-25

6/31

***گیش گوش سیاه
)(حمام
*کوسه چاک لب

65±2

3-21

1/53

56±63

23-32

3/36

*کوسه چانه سفید

56±63

69-32

21/1

*کوسه نوک تیز

36

-

*کوسه خال دار

11

-

*کوسه نوک سیاه

12±61

56-93

*

*

23/56

39±1

21-16

65/36

Blacktip sea catfish

**گربه ماهي خاکي

Ariomma indicum (Day, 1871)

Indian diftfish

Scomberoides
commersonnianus(Lacepede, 1801)
Scomberoides tol (Lacepede, 1801)

Talang queenfish

Alepes kleinii (Bloch, 1793)

Banded scad

Alepes djedaba (Forsskal, 1775)

Shrimp scad

Atule mate (Cuvier, 1833)

Yellowtail scad

Rhizoprionodon acutus (Ruppell,
1837)
Carcharhinus dussumieri
(Valenciennes, 1839)
Carcharhinus macloti (Muller &
Henle, 1839)
Carcharhinus sp.

Milk shark

Carcharhinus limbatus (Valenciennes,
1839)
Catostylus tagi (Haeckel, 1869)

Blacktip shark

Chirocentrus nudus (Swainson, 1839)

Whitefin wolf-herring

Hardnose shark

**گربه ماهي شیاردار
*آريومای هندی

**ژله فیش

خارو ماهیان

22

درصد حضور

65±1

Plicofollis dussumieri (Valenciennes,
1840)
Plicofollis tenuispinis (Day, 1877)

Whitecheek shark

دامنه

11/33

**گربه ماهي بزرگ

Needlescaled queenfish

انحرافمعیار±میانگین

5-15

Giant catfish

Thinspine sea catfish

گوشگیر
25±63

Netuma thalassina (Ruppell, 1837)

ژلي فیش ها
CHIROCENTRIDAE

نام فارسي

***خارو باله سفید
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) *گونههای ريز غیر تجاری **گونههای حرام ***گونههای تجاری ريز21-22(  دامنه طولی و درصد حضور در آبزيان دورريز شده در تور گوشگیر در سواحل خوزستان، میانگین:2 ادامه جدول
خانواده

DASYATIDAE

سفره ماهیان

HEMISCYLLIIDAE

گربه کوسه ماهیان
LEIOGNATHIDAE

پنج زاری ماهیان
MULLIDAE

بزماهیان
MURAENESOCIDAE

مارماهیان دريايي
MYLIOBATIDAE

)سپرماهیان عقابي(رامک ماهیان
NEMIPTERIDAE

گوازيم ماهیان

گونه

نام انگلیسي

نام فارسي

گوشگیر
انحرافمعیار±میانگین

دامنه

درصد حضور

Dussumieria acuta (Valenciennes,
1847)
Sardinella albella (Valenciennes,
1847)
Nematolosa nasus (Bloch, 1795)

Rainbow sardine

*ساردين رنگین کماني

66±2

3-63

White sardinella

*ساردينالی سفید

62±6

9-61

Bloch's gizzard shad

***گواف رشته دار

63±3

62-21

21

Anodontostoma chacunda
(Hamilton & Buchanan, 1822)
Tenualosa ilisha (Hammilton &
Buchanan, 1822)
Pastinachus sephen (Forsskal,
1775)

Chacunda gizzard-shad

*گواف کوچک

63

-

1/53

Hilsa shad

***صبور

69

-

1/53

Cowtail sting ray

)**سفره ماهي ام سحیفه (پو دم پری

*

*

Himantura walga (Muller &
Henle,1841)
Himantura gerrardi (Gray, 1851)

Sting ray

)**سفره ماهي( پو دو خار

*

*

(کل11
سفره ها
2/51

White-spotted whipray

)**سفرهماهي (پو چهارگوش

*

*

1/53

Chiloscyllium griseum (Muller &
Henle, 1839)

Grey bambooshark

**کوسه گربهای

19±66

32-95

36/33

Photopectoralis bindus
(Valenciennes, 1835)

Orangefin ponyfish

*پنج زاری

3±2

1-63

22/15

Upeneus sulphureus (Cuvier,
1829)

Sulphur goatfish

)*ريش بزی (بز ماهي زرد جامه

61±2

62-21

2/51

Muraenesox cinereus (Forsskal,
1775)

Daggertooth pike conger

**مارماهي تیز دندان

31

-

1/53

Aetobatus narinari (Euphrasen,
1790)

Spotted eagle ray

)**سفره ماهي( رامک خالدار

*

*

*

Nemipterus peronii
(Valenciennes, 1830)

Notched threadfin bream

***گوازيم لکه دار

69±6

69-63

2/35

27
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) *گونههای ريز غیر تجاری **گونههای حرام ***گونههای تجاری ريز21-22(  دامنه طولی و درصد حضور در آبزيان دورريز شده در تور گوشگیر در سواحل خوزستان، میانگین:2 ادامه جدول

خانواده
PORTUNIDAE

خرچنگ های پورتونیده
PRISTIGASTERIDAE

شگ ماهیان
RHINOBATIDAE

کوسه ماهیان گیتاری
SCATOPHAGIDAE

گونه

نام انگلیسي

شوريده ماهیان

SCOMBRIDAE

تن ماهیان
SCORPAENIDAE

)سنگ ماهیان(عقرب ماهیان
SILLAGINIDAE

عقرب ماهیان
SYNODONTIDAE

56/63

***شمسک بزرگ

25±1

66-39

31/33

*گیتار ماهي

52±61

31-611

66/23

)***زروک( بنت ناخدا

25±5

61-23

1/33

Sharptooth hammer croaker

***شبه شوريده

63±2

66-23

26/13

Belanger’s croaker

***شبه شوريده

22±3

61-23

Otolithes ruber (Schneider, 1801)

Tigertooth croaker

***شوريده

63±6

63-26

6/31

Scomberomorus commerson
(Lacepede, 1801)
Rastrelliger kanagurta (Cuvier,
1817)
Minous monodactylus (Bloch &
Schneider, 1801)

Narrowbarred longat
mackerel
Indian mackerel

***شیر ماهي

69±3

65-22

1/39

***ماکرل هندی

22±2

69-25

6/31

Grey stingfish

*فرياله

61

-

1/53

Sillago sihama (Forsskal, 1775)

Silver sillago

***شورت

69±6

61-26

6/53

Sphyraena jello (Cuvier, 1829)

Pickhandle barracuda

63

-

1/53

Pseudosynanceia melanostigma
(Day, 1875)

Blackfin stonefish

)*سنگ ماهي خال سیاه (فرياله

61±6

65-63

6/31

Saurida tumbil (Bloch, 1795)

Greater lizardfish

)***کريشو(کیجار بزرگ

22±3

61-23

61/13

Torpedo sinuspersici (Olfers
,1831)

Marbled electric ray

*

*

Ilisha megaloptera (Swainson,
1839)

Bigeye ilisha

Glaucostgus granulatus (Cuvier,
1829)

Sharpnose guitarfish

Scatophagus argus (Bloch, 1788)

Spotted scat

Johnius borneensis (Bleeker,
1851)
Johnius belangerii (Cuvier, 1830)

کیجار ماهیان
TORPEDINIDAE

درصد حضور

3-65

)کوت ماهیان(باراکودا
SYNANCEIIDAE

دامنه

9±3

Blue swimmer crab

شورت ماهیان
SPHYRAENIDAE

انحرافمعیار±میانگین

**خرچنگ آبي

Portunus (portunus) pelagicus
(Linnaeus, 1758)

زروک کاهیان
SCIAENIDAE

گوشگیر

نام فارسي

27

***کوتر ساده

**سفره ماهي برقي ايراني
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ادامه جدول  :2میانگین ،دامنه طولی و درصد حضور در آبزيان دورريز شده در تور گوشگیر در سواحل خوزستان (* )21-22گونههای ريز غیر تجاری
**گونههای حرام ***گونههای تجاری ريز

گوشگیر
نام فارسي

نام انگلیسي

گونه

خانواده

Longtooth hairtail

Eupleurogrammus
glossodon (Bleeker,
)1860
Trichiurus lepturus
)(Linnaeus, 1758
Eupleurogrammus
muticus (Gray,
)1831

TRICHIURIDAE

درصد
حضور

دامنه

میانگین±انحرافمعیار

66/23

31-611

33±5

**يال اسبي دم مويي دندان
دراز

33-611

33±31

**يال اسبي سر بزرگ

Largehead hairtail

21-11

59±66

**يال اسبي سر کوچک

Smallhead hairtail

اسبک ماهیان شمشیری

کارکارهینوس ( )1/129و خرچنگ آبي ()1/161
اختصاص داشته است (شکل .)5

شکل  :2میانگین تعداد گونههای صید دورريز در فصول مختلف
در تور گوشگیر در سواحل خوزستان ()6336-6332

درمیان جنس ها و گونه ها بیشترين میزان صید
دورريز به ازای توراندازی ،ساعت ،روز ،سفر ،شناور در
تــور گوشــگیر به سفرهماهــیان (،(Dasyatidae
گربهای
کوسه
(،)Arridae
گربهماهیان
( ،)dussumieri Carcharhinusکوسه درنده
( )dussumieri Carcharhinusو خرچنگ آبي
) )Portunus pelagicusاختصاص داشته است
(جدول  .)5در تور گوشگیر حداکثر نرخ دورريز در
پايیز ديده مي شود (شکل  .)3روند تغییرات نرخ صید
دورريز در فصول مختلف = (df = 16, F = 4.63, p
) 0.02اختالف معني دار مي باشد (df = 7, F = 11.8,
) .p = 0.014نرخ دورريز بطور میانگین درحدود 1/23
مي باشد .درمیان جنسها و گونهها بیشترين نرخ
صید دورريز در تور گوشگیر به سفرهماهیان ( (،)1/13
گربهماهیان ( ،)1/111کوسه گربهای ( ،)1/132کوسه

شکل  :3میانگین نرخ صید دورريز در فصول مختلف در
گوشگیر در سواحل خوزستان ()6336-6332

در تور گوشگیر حداکثر نسبت دورريز در پايیز ديده
مي شود (شکل  .)1روند تغییرات نسبت صید دورريز
به صید تجاری در فصول مختلف (df = 16, F = 3.7,
) p = 0.04اختالف معني داری دارد .در طول سال
میزان نسبت دورريز بطور میانگین در حدود 1/36
مي باشد .در میان جنس ها و گونـههـا بیشـترين
نسبت صید دورريز در تور گوشگیر به سـفرهماهـیان
( (Himantura walga( ،)Pastinachus sephenو
( ،)1/193( )Himantura gerrardiگربهماهیان
(،)Plicofollis dussumieri( ،)Netuma thalassina
( ،)1/133( (Plicofollis tenuispinisکوسه گربهای
( ،)1/152( )Chiloscyllium griseumکوسه
()Carcharhinus dussumieri
کارکارهینوس

78
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( ،)1/163اختصاص داشته است (شکل .)1

( )1/131و خرچنگ آبي ((Portunus pelagicus

جدول  : 3میانگین و انحراف استاندارد صید دورريز به ازای واحد تالش در تور گوشگیر در سواحل خوزستان ()36-32
دورريز به ازای واحدتالش
کیلو گرم بر توراندازی
کیلوگرم بر ساعت
کیلوگرم بر روز
کیلوگرم بر سفر
تن بر شناور

زمستان

بهار

تابستان

کل

پايیز
33/31±69/63

3/95±2/63

23/13±63/35

63/13±2/11

21/13±1/16

1/33±3/11

1/93±1/31

5/33±6/31

2/33±1/11

3/13±1/11

33/63±13/36

65/33±1/92

93/96±21/19

52/16±1/33

15/16±66/52

333/13±516/33

663/33±51/11

369/11±211/56

351/91±11/53

531/13±36/31

2/33±1/91

1/31±1/63

2/61±2/51

6/2±1/26

1/23±1/11

جدول  : 5میانگین صید دورريز به ازای واحد تالش ده گروه اول در تور گوشگیر در سواحل خوزستان ()36-32
گونه

کیلوگرم بر
ساعت

کیلوگرم بر
روز

کیلو گرم بر
توراندازی

تن بر شناور

درصد نسبت دورريز
گونه بر کل دورريز

623/96

1/99

61/93

1/93

6/13

23/61

666/65
11/13
12/11
23/33
62/39
61/31
9/23
9/62
5/55
63/29

1/33
1/52
1/31
1/61
1/13
1/19
1/11
1/11
1/13
1/63

63/91
3/13
1/51
2/31
6/13
6/31
6/12
6/16
1/11
2/33

1/13
2/33
2/33
6/19
1/19
1/11
1/39
1/33
1/21
1/99

6/33
1/329
1/125
1/291
1/613
1/636
1/133
1/133
1/113
1/231

21/31
63/96
66/91
1/52
2/36
2/53
6/93
6/91
6/16
5/33

کیلوگرمبرسفر

Hypolophus,Gymnura,
)Himantura, Aetobatus (5
)Plicofollis,Netuma spp.(3
Chiloscyllium griseum
)Carcharhinus spp.(4
portonus pelgicus
Rhizoprionodon acutus
Glaucostgus granulatus
Ilisha megaloptera
)Anodontostoma, Nematalosa(2
Chirocentrus nudus
)Other(44

شکل  :5نرخ دورريز گونه ها در تور گوشگیر در سواحل خوزستان ()6336-6332
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شکل  :3درصد وزني آبزيان دورريز در فصول مختلف در تور
گوشگیر در سواحل خوزستان ()6336-6332

شکل  :1نسبت صید دورريز در فصول مختلف در گوشگیر در
سواحل خوزستان ()6336-6332

 .4بحث و نتیجه گیری
ماهیگیری در سراسر جهان تنوع گسترده ای از اندازه
کشتي ماهگیری ،موتور ،روش ها و تورهای صیادی را
نشان مي دهد .با وجود اين تنوع ،همه ماهیگیری ها
يک ويژگي مشترک دارند و آن تولید دورريز ميباشد.
دورريز ضايعات ممکن است در قالب مواد دورريخته از
ماهي در هنگام آماده کردن برای بازار (به عنوان مثال
روده و کبد ،و برخي از سر) و يا کل ماهي بدون ارزش
تجاری باشد ) .(Crniel and Krul, 2010تور گوشگیر
صنعتي و سنتي در مناطق مختلف در جهان به منظور
صید انواع آبزيان مورد استفاده قرار ميگیرد .تور
گوشگیر نسبتا يک روش انتخابي در ماهیگیری در
مقايسه با ترال مي باشد و نتیجه صید با آن بیشتر
دورريز کردن گونه های غیر هدف مي باشد .در اين
مطالعه اغلب گونه های دورريز ريز بوده و تقريبا
ميتوان گفت فقط ماهیان غضروفي ،يال اسبي
( ،)Eupleurogrammus glossodonگربـهمـاهي
بزرگ ( ،(Netuma thalassinaمار دريــايــي
( ،)Hydrophis ornatusدر اندازههای بزرگ دورريز
ميشوند .عالوه بر انتخابپذيری تور ،منطقه
ماهیگیری اثر زيــادی بر ترکیـــب انــدازه صیــد
دارد ) .(Campos et al., 1984نتايج حاصله از اين
مطالعه نشان داد که ترکیب گونه ای دورريز در تور
گوشگیر در فصول مختلف اختالف معني داری نشان
نداده است .اين نشان ميدهد که اغلب گونه های

شکل  :3میانگین صید دورريز در فصول مختلف در تور گوشگیر
در سواحل خوزستان ()6336-6332

در تخمین میزان صید دورريز گوشگیر در سال،
حداکثر میزان صید دورريز در فصل پايیز ديده مي
شود (شکل  .)3اما روند تغییرات میزان صید دورريز
در سال ) (df = 16, F = 2.55, p = 0.1اختالف معني
داری را نشان نميدهد .میزان صید دورريز در سال در
حدود  3613تن در سال ميباشد .درمیان جنسها و
گونهها بیشترين میزان صید دورريز در سال در تور
گوشگیر به سفره ماهیان ( 321کیلوگرم) ،گربه
ماهیان ( 911کیلوگرم) ،کوسه گربه ای (533
کیلوگرم) ،کوسه درنده ( 335کیلوگرم) و خرچنگ
آبي ( 636کیلوگرم) ،اختصاص داشته است (شکل .)9
میزان صید دورريز آبزيان ماهیان غضروفي بیشترين
فراواني وزني را در تور گوشگیر ( )%11داشته و در
حدود  6313تن در سال دورريز مي شود (شکل .)3
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بوده و تقريبا در تمام طول سال مشاهده ميشوند.

حاضر در سواحل خوزستان گونه های ساکن منطقه

شکل  :1نسبت دورريز گونه ها در تور گوشگیر در سواحل خوزستان ()6336-6332

شکل  :9میزان صید گونه های دورريز شده در سال در تور گوشگیر در سواحل خوزستان()6336-6332
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سفره ماهیان ،گربه ماهیـان ،خرچنـگ ،شـیق ،کوسـه
گربه ای و پیکو(شمسک بزرگ) بیشترين حضور را در
توراندازی ها داشـته اسـت .گونـه هـای غیـر هـدف و
دورريز بـه لحـاک کیفـي و کمـي در مـاهیگیریهـای
مختلف ،يکسان نیست ،اين نابرابری به دلیـل تکنیـک
های صیادی و منطقه مـيباشـد .اسـتفاده از تورهـای
ماهیگیری مشابه در مناطق مختلف ميتوانـد مسـا ل
متفاوتي را در خصوص صید دورريز که مرتبط با تنـوع
زيستي محلي و فراواني گونـه هـا در منطقـه صـیادی
مــيباشــد را ايجــاد کنــد ).(Morizur et al., 1999
بنــابراين در آبهــای خوزســتان ترکیــب صــیدی کــه
مشاهده ميشود نشان دهنده ماهیگیری چند گونه ای
و غیر انتخابي مي باشد خصوصا در تور ترال که طیـف
گسترده تری از گونه ها را نسبت به گوشگیر صید مي
کند .در سواحل خوزسـتان نسـبت بـه منـاطق ديگـر
خلیج فارس تعداد گونه دورريز بیشتری مشـاهده مـي
شــود امــا نــوع گونــه هــای دورريــز شــده در ســواحل
خوزستان با ديگر نقاط خلیج فارس خصوصـا سـواحل
کويت تقريبا مشابه است .در تور گوشگیر با توجـه بـه
اينکه يک تور تقريبا تخصصي مي باشد بیشـتر انـدازه
های بـزرگ غضـروف ماهیـان و گربـهماهیـان صـید
ميگردد .در برخـي از مـاهیگیری هـا طـول میـانگین
ماهیان دورريز شده ارتباط مثبتي با اندازه چشمه تـور
دارد اما با روند زماني يا فصل ارتباطي نداشـته اسـت.
هرچه اندازه چشمه بزرگتر باشد اندازه ماهیان دورريـز
شده بزرگتر است .اما بین اندازه چشمه و تعـداد گونـه
های دورريز شده ارتباط معني داری ديده نشده است.
) .(Stratoudakis et al., 2001در آبهـای کاسـتاريکا
برخــي از گونــه هــای صــید شــده در گوشــگیر 31
سانتيمتر بـــزرگتــر از انـدازه هـای ترال مـيباشــد
) .(Campos et al., 1984سواحل خوزستان عمدتا کم
عمــق بــوده و دارای ورودی آب شــیرين از طريــق
رودخانه های اروند ،بهمنشیر و زهره بـوده و از طرفـي
دارای مناطق مصبي متفاوت و بستری گلي مي باشـد
که شرايط الزم را برای سپری کردن دوران نوزادگاهي
آبزيان در اين مناطق فراهم ميکند .بنابراين در صـید

اين مناطق عالوه بر گونه های کوچـک غیـر تجـاری ،
ماهیان تجاری با اندازه های کوچک (نابالغ) نیز ديـده
شــده اســت .میــزان دورريــز در تمــام منــاطق جهــان
متفاوت اسـت و تمـام گونـه هـا در سـطوح متفـاوتي
دورريز مي شوند .میزان دورريز در تورهای مختلف نیز
متفاوت است .دورريز ماهي اغلب با توجـه بـه آسـیب
ماهي در طول پردازش ،انواع گونه های غیر تجاری يـا
محدوديت حداقل طول در صید غیرقابل اجتناب مـي
باشد .با اين حال دورريـز در برخـي از مـاهیگیری هـا
عمدتا از گونه های اقتصادی کوچکتر از اندازه تجـاری
مـي باشـد ).(Hofstede and Dickey-Collas, 2006
در اين مطالعه گونه هـای غیـر تجـاری شـامل سـفره
ماهیان ،گربه ماهیان ،کوسه گربه ای ،کوسـه درنـده و
خرچنگ آبي در تور گوشگیر بیشترين میـزان دورريـز
را به لحاک وزني در واحـد تـالش تشـکیل مـي دهـد.
میزان دورريز تجاری و غیر تجاری در ايـن مطالعـه بـا
مناطق ديگر متفاوت اسـت .نـوع و مقـدار دورريـز در
عملیات ماهیگیری بـه گونـه و ويژگـي هـای انتخـابي
اندازه تور مورد استفاده مرتبط با گونه هدف ،صـیدگاه
هــای مــاهیگیری ،زمــان از ســال و تاکتیــک هــای
مــاهیگیری بســتگي دارد .اســتفاده از تورهــای مشــابه
تحت شرايط متفاوت ممکن است درنتیجه در صـید و
همچنــــین دورريــــز بســــیار متفــــاوت باشــــند
) .(http://www.megapesca.comدر ايـــن مطالعـــه
روند تغییرات میزان صید دورريز در سال (df = 16, F
) = 2.55, p = 0.1اختالف معني داری را نشـان نمـي
دهد و حداکثر میزان صید دورريز در فصل پايیز ديـده
مي شود (شکل  .)3اين موضـوع در برخـي منـاطق از
جمله در آبهای شرق دريای آدرياتیـک در مـاهیگیری
پورساين مشاهده شده اسـت ).(Cetinic et al., 2011
در مطالعه Paighambariو  Daliriدر سـال  2162در
سواحل بوشهر ترکیب صید شامل  32درصـد ماهیـان
استخواني 65 ،درصد غضروفي و  63/3درصد بي مهره
مي باشد .که شامل  665گونه از  51خـانواده ماهیـان
استخواني 63 ،گونه از غضروف ماهیان و  63گونه بـي
مهره مي باشد .از میـان گونـه هـا خـانواده پـنجزاری
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( ،)Leiognathidaeســــفرهماهیـــان (،)Dasyatidae
خرچنگ ( ،)Portunus pelagicusسنگسـر چهـارخط
( ،)Pomadasys stridensگربـــهمـــاهي (،)Arridae
ريشبزی ( )Upeneus sulphureusو کوسـه گربـهای
( (Chiloscyllium griseumبیشــــترين صــــید را
داشتهاند .تور گوشگیر يک تور با انتخابپذيری باال در
نظر گرفته مي شود ،بسته به اندازه چشـمه و آمـادگي
تور ،محدوده اندازه بسیار دقیق برای صید گونـه هـای
هدف تعريف شده است .با اين حال ،ممکن است ديگر
ماهیــان و حیوانــات را صــید يــا گرفتــار کنــد .برخــي
تورهای گوشگیر قادر به گرفتار کـردن اتفـاقي تعـداد
زيادی از سخت پوسـتان ماننـد خرچنـگ مـيباشـند
) .(http://www.megapesca.comدر مطالعــه حاضــر
میزان صید دورريز در تـور گوشـگیر معمـوال کمتـر از
ترال مي باشد ،زيرا تورهای گوشگیر مورد اسـتفاده در
مــاهیگیری در ســواحل خوزســتان بــا هــدف صــید
گونههای خاص (شوريده ،صـبور ،حلـوا سـفید ،شـیر،
قباد ،میش) با چشمه های از پیش تعريـف شـده مـي
باشد .در اين مطالعه نرخ دورريز به طـور میـانگین در
تور گوشگیر  23درصد تخمین زده شد(شکل  )3که با
ديگر مناطق ذکر شده متفاوت اسـت .يکـي از داليـل
باال بودن نرخ دورريز در منطقه خوزستان عدم رعايـت
صید در مناطق کم عمق و مصب ها و فصول صید مي
باشد زيرا در اين مناطق ماهیان جوان زيـادی حضـور
دارند و نتیجه ماهیگیری در يک منطقه پرورش الرو و
بچه ماهي ،نرخ دورريز باال از حضـور بچـه ماهیـان در
صید مي باشد اگر چه بـرای مقابلـه بـا آن مـي تـوان
سیاستهای مديريتي متفاوتي از قبیل کنترل مناطق و
فصل صـید را بکـار بـرد ) .(Morizur et al., 1999در
آبهای فلوريدا  13درصد صـید جـانبي و  23/6درصـد
صید کل به لحـاک تعـداد در تـور گوشـگیر متحـرک
دورريز مي شود ) .(Schaefer et al., 1989در آبهـای
شرق دريـای آدرياتیـک تخمـین زده شـده کـه 53/1
درصد تعداد و  29/1درصد وزن کل صید دورريـز مـي
شود .ارتباط معني داری قوی بین میزان صید کل بـه
ازای کشش و میزان صید دورريز بـه ازای کشـش (در

هر دو تعداد افراد و وزن) وجود دارد (Cetinic et al.,

) .2011در ماهیگیری پالژيک در اسکاتلند نرخ دورريز
در ماهیگیری ماکرل  5درصد و ماهیگیری هرينگ در
حدود  66درصد مي باشد .میزان دورريـز در گوشـگیر
معموال پايین اسـت ) .(Pierce et al., 2002در آبهـای
سـنگال میـانگین نـرخ صــید دورريـز در دو نـوع تــور
گوشــگیر متحــرک ( )1/62و ثابــت ( )1/31اخــتالف
معنــي داری داشــته اســت ).(Emanuelsson, 2008
عوامل مختلفي مي توانند بر نـرخ دورريـز در منـاطق
متفاوت موثر باشند .اين عوامل مـي تواننـد تنظیمـات
محلي بازار ،حداقل قانوني انـدازه مـاهي در لنـدينگ ،
ممنوعیت زماني و يا مکاني ماهیگیری (به خصوص بـا
توجه به زمان تخم ريزی و منطقه گونه هـای هـدف)،
بهره وری از اجرای مقررات قانوني ،اثر فصل توريستي،
و غیـــره باشـــند .(Cetinic et al., 2011) .در
سیاستهای ماهیگیری در ايران هیچگونه محـدوديتي
در سهمیه بندی ،محدوديت اندازه صید تجاری تخلیه
شده ،گونههای هدف تخلیه شـده ،ديـده نمـيشـود و
ميتوان گفت در دريا بیشـتر گونـه هـای بـازاری زيـر
اندازه به دلیل عدم فروش و گونههای ريز و گونههـای
حرام به دلیل غیر تجـاری بـودن دورريـز مـيگردنـد.
همچنین در برخي مواقع که صید گونههـای بـا ارزش
تجاری زياد است به دلیل کمبـود امکانـات در لـنجهـا
جهت نگهداری از آبزيان ،گونـه هـايي کـه بـه لحـاک
تجاری ارزش کمتری دارند دورريز ميگردند .در پايان
ميتوان از اين مطالعـه نتیجـهگیـری کـرد کـه اغلـب
ماهیــان دورريــز ترکیبــي از ماهیــان مختلــف بــوده و
میانگین طولي ماهیـان غضـروفي و اسـتخواني حـرام
بیشتر از ساير آبزيان در دورريز مشـاهده شـده اسـت.
گونههای غالب شـامل سـفره ماهیـان ،گربـه ماهیـان،
کوسه گربه ای ،کوسه درنده و خرچنگ آبي بوده و در
کل گروه ماهیان غضـروفي درصـد وزنـي بیشـتری را
تشکیل ميدهد .میزان دورريز به ازای واحد تـالش در
فصول مختلف اختالف معني داری را نشان نمـيدهـد
اما نرخ و نسبت دورريـز احـتالف معنـي داری داشـته
است .در تور گوشگیر در کل سـال تقريبـا  3111تـن
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ماهیگیری در سواحل خوزستان نقش مهمي را ايفا
.ميکند

 انتخاب.توسط لنج های صیادی دورريز ميگردد
پذيری تور و تقاضای بازار در دورريز گونه ها در
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Abstract
The main purpose of this study was to describe and estimate the seasonal pattern of discard
fish in the waters of the Persian Gulf coasts in Khuzestan. sampling was carried out Monthly
by using fishing boats in the waters of Khuzestan province for one year in fishing areas of
Lifeh, Boseif, Khure-mussa and Bahrakan.Discard fish samples were included 61 species
from 37 families, nearly 39 percent commercial and 61 percent of non- commercial species.
Rayfish and catfish have been observed in most fishing nets. Average size of most species
particularly bony fish were under 15 cm. The amount of discard fish per unit of fishing effort
is not significantly different between seasons. The highest portion of the catch belongs to
Rayfishes. Total discard fishes of gillnets were estimated 3162 tones. Total weight of
commercial fishes with small size in trash fish was estimated 225 tones. The rate and
proportion of discard fish in total catch of gillnet was estimated 0.23 and 0.31 respectively.
Chondrichthyes with 12 species and 60% of gillnet catch has the highest percentage of discard
fish of gillnet. A large number of commercial species with small size such as Otolithes ruber
(Schneider, 1801), Scomberomorus commerson (Lacepede, 1801) and Scomberoides
commersonnianus (Lacepede, 1801) could be due to the role of nursery grounds in Khuzestan
coastal waters.
Keywords: By catch, discard, gill net, Northwest Persian Gulf
Fig 1: Bycatch sampling area of Khuzestan Coasts.
Fig 2: The average number of species in different seasons in the gillnet of Khuzestan coast.
Fig 3: Average discard rate in different seasons in the gillnet of Khuzestan coast.
Fig 4: Discard rate of species in the gillnet of Khuzestan coast.
Fig 5: Bycatch ratio in different seasons in the gillnet of Khuzestan coast.
Fig 6: Ratio of discard species in the gillnet of Khuzestan coast.
Fig 7: Bycatch average in different seasons in the gillnet of Khuzestan coast.
Fig 8: Annually discard species rate in the gillnet of Khuzestan coast.
Fig 9: Weight percentage of discard species in different seasons in the gillnet of Khuzestan coast.
Table 1: Numbers of species, total weight, weight/h of commercial and non-commercial discard
species in year in the gillnet of Khuzestan coast.
Table 2: Mean, length range and presence of discard species in the gillnet of Khuzestan coast,* fine
non- commercial species, ** inedible species, *** fine commercial species.
Table 3: Mean and standard deviation of bycatch per unit effort in the gillnet of Khuzestan coast.
Table 4: Discard average per unit effort of 10 first group in the gillnet of Khuzestan coast.
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