
 : تون ماهیان و استان سیستان و بلوچستان

 سید احمد رضا هاشمی عضو هیت علمی مرکز تحقیقات شیالتی آب های دور )چابهار(

مجمع   124/71اردیبهشت( که توسط قطعنامه  12ماه می یا  2مطلب زیر به مناسبت روز جهانی تون ماهیان )روز 

به جهت افزایش توجه و آگاهی نسبت به مدیریت و حفاظت ازگونه  2016عمومی سازمان ملل در دسامبر سال  

 های تون ماهی نام گذاری شده، انتشار یافته است. 

 تون ماهیان:

همه اعضای خانواده تون ماهیان گونه بوده می باشد.  25جنس و  15، دارای 2و خانواده اسکمبریده 1ماهیان از راسته پرسی فورمتون 

و گاهی مهاجرتهای مهم غذایی  متر( زندگی می کنند 300دریایی و پالژیک بوده و در ناحیه میانی آب در الیه باالیی )ازسطح تا عمق

دهند. تون ماهیان جزء ماهیان مهم اقتصادی برای اکثر کشورهابوده و با ارزشترین آبزیان اقتصادی از نظر صید  یا تولید مثلی انجام می

صنعتی در آبهای جهان هستند و بطور وسیعی در آبهای دریاهای معتدله و گرمسیر بخصوص در اقیانوس آرام ، اقیانوس اطلس و 

هفت گونه از تون ماهیان دارای  انه و دریای سیاه و سایر نقاط نیز یافت می شوند.اقیانوس هند پراکنش دارند ولی در دریای مدیتر

،  (Thunnus obesus) چشم درشت ، تون (Thunnus alalunga)راهمیت تجاری جهانی هستند که شامل گونه آلباکو

 Thunnusتون باله آبیسه گونه و  (Tunnus albacares)، گیدر یا تون زردباله  (Katsuwonus pelamis) هوورمسقطی

thynnus) ، Thunnus maccoyii و (Thunnus orientalis  ی گیدر، هوور مسقطی و تون چشم درشت هاگونه . باشدمی

 ی مختلف این اعداد متفاوت است.هاانوسیاقدرصد صید جهانی تون ماهیان را به خود اختصاص داده که در  80بیش از  معموالً

( صورت گرفته است و در 2018درصد از کل صید جهانی در سال  70ی اقتصادی از اقیانوس آرام )بیش از هاگونهبیشترین صید این 

-صید تون ماهیان در دنیا، عمدتاً در آسیا به ( صورت پذیرفته است.2018از کل صید جهانی در سال  %20اقیانوس هند نیز )حدود 

هیان در آسیا شامل ایران، ویتنام، سایر کشورهای مهم در صید تون ما گرفته وعنوان تولیدکنندگان اصلی صورت خصوص اندونزی به 

هستند. کشورهای اسپانیا و فرانسه در قاره اروپا و همچنین کشورهای اکوادور و ایاالت متحده در قاره آمریکا،  فیلیپینو  ژاپن

ذخیره می داند که  23تون ماهیان تجاری در جهان را بطور کلی تعداد ذخایر  .ندیآیمحساب کشورهای مهم در صید تون ماهیان به

گونه ها را بصورت اقیانوس مورد بررسی قرار می دهند، بطور مثال در مورد ماهی گیدر بدین صورت است که ماهی گیدر اقیانوس 

باشد. در حالت کلی هند، ماهی گیدر اقیانوس اطلس، ماهی گیدر شرق اقیانوس آرام و ماهی گیدر غرب و مرکز اقیانوس آرام می 

 6ذخیره(،  الباکور ) 4ذخیره(، تون درشت چشم)  4ذخیره(، ماهی گیدر ) 5برای تون ماهیان تجاری در جهان ماهی هوور مسقطی )

 ذخیره(  در نظر گرفته می شود.  4ذخیره( و تون باله آبی ) 

 

 
 

                                                           
1 - Perciformes 
2
 - Scombridae 



 :المللی تون ماهیانی بینهاتهیکممعرفی 
به صیـد و  جهـت حفاظت و گردآوری اطالعـات مربوط و ردیگیاطلس صورت م اقیانوس هنـد، آرام وسـه  درتون ماهیان صیـد 

)شکل  ه اسـتوجود آمدهب ییهاونیسیاین ذخـایـر، کم از برداری بهینه و پایدارصیـادی این ماهـیـان و ارائه راهکارهای مؤثر در بهـره

ا برداری رصحیـح بهـره یهاخود به بحـث و بررسـی پیرامون وضعیت ذخـایـر پرداختـه و روش یهاییماهجلسات و گرده که در (.1

 اند از:عبارت هاونیسیاین کمبرخی از ، کنندیمشخص م

IOTC= Indian Ocean Tuna Commission 

ICCAT= International Commission for Conservation of Atlantic Tuna 

IATTC= Inter – American Tropical Tuna Commission 

CCSBT= Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna. 

NRIFSF= National Research Institute of Far Seas Fisheries – Japan. 

OPRT= Organization for Promotion of Responsible Tuna Fisheries. 

SPC= Secretariat of Pacific Community. 

WTPO= World Tuna Purse-seine Organization. 

PFRP= Pelagic Fisheries Research Program. 
 

 

 ی مختلف جهانهاقسمتدر  ی مختلف شیالتیهاونیسیکم:  1شکل

 



 صیـد و ارائه آمـاراقیانوس هنـد، برای  بندی خود دردر آخریـن تقسیم 1اقیانوس هنـد کمیسیون مدیریت صیـد تـون ماهـیـان در

 غـربـی تفکیـک نموده اسـت که براساس  آن ایـران در حـوزه غـربی این اقیانوس قـرار بخش شرقـی و صیـادی، این اقیانوس را به دو

که  ویژه تون ماهیانه زیان درشت )بخصوصیات زیستی و پویایی جمعیت سطحبا ارتباط  ای درتحقیقاتی گسترده یهاتیفعال. گیـردمی

که با ارائه این نتایج  ردیپذیهای جهان انجام ماقیانوس دیگر و اقیانوس هند در ،(شوندیمزیان درشت محسوب گروه از سطح نیترمهم

های کارگروه ساله در نتایج این مطالعات هر .گرددیبا ارزش مشخص م این ذخائر برداری ازخصوص بهره گذاری درسیاست

براساس  آن  تا شودیارجاع داده م یتخصص 2مدیریتی به کمیته علمی یهاهیبررسی توص بحث و پس از و گرددیتخصصی ارائه م

 IOTCمربوط به   تون ماهیانتخصصی گانه ی هفتهاکارگروه گرفته شود. این ذخائر ازپایدار برداری خصوص بهره تصمیمات الزم در

 اقیانوس هند شامل: در

 ،مثل ماهی گیدر، هوور مسقطی و تون چشم درشت (WPTT) 3حارهکارگروه تون ماهیان منطقه 

 ،و پرندگان آبزی هاپشت، الکهاکوسهشامل صید ضمنی  (WPEB) 4صید ضمنی و هاستمیکارگروه اکوس

 ،مثل نیزه ماهی سیاه و نیزه ماهی راه راه (WPB) 5کارگروه نیزه ماهیان

 ،شیر و ماهی قباد ر، زرده، تون ماهی منقوش، ماهیمثل ماهی هوو (WPNT) 6کارگروه تون ماهیان ساحلی

 ،مثل تون باله آبی (WPTmT) 7کارگروه تون ماهیان معتدله

 .باشندیم (WPM) 9هاکارگروه روشو  (WPT) 8گذاریکارگروه عالمت

 

 :و بلوچستان یستاناستان س

در توسعه بهره برداری  یشتریهند سهم ب یانوسبه دهانه اق یعمان و دسترس یایدر ساحل همجواری یلو بلوچستان به دل یستاناستان س

 شناورصیادیفروند  2700حجم صید تون ماهیان و سایرآبزیان ماحصل فعالیت صید و صیادی نزدیک به دراین استان  دارند. یانتون ماه

مشغول مستقیم  به طوراست که  هزار صیاد در منطقه 25ونزدیک به  (به صورت مجاز قایق 1700بیش از  و لنج 1000حدود ) سنتی

صید تون ماهیان در استان سیستان وبلوچستان نقش بسیار مهمی در اقتصاد جامعه صیادی منطقه و حتی صنعت صید و صیادی می باشند. 

طب توسط فعالیت صید و صیادی در این استان تامین می شود، بطوریکه ق ماهیان کشوردرصد صید تون  60داخل کشوردارد و بیش از 

(، تون درشت گونه ماهی تون صید می شود که ماهی تون گیدر )تون زردباله 6اصلی صید تون ماهیان در کشور می باشد. در این منطقه 

                                                           
1 IOTC 
2 Scientific committee 
3 Working Party on Tropical Tunas 
4 Working Party on Ecosystems and Bycatch 
5 Working Party on Billfish 
6 Working Party on Neritic Tunas 
7 Working Party on Temperate Tunas 
8 Working Party on Tagging 
9 Working Party on Methods 



گونه های کرانه ای می قیانوسی و گونه های هوور معمولی، زرده و تون منقوش به عنوان او هوور مسقطی به عنوان گونه های  چشم

 60درصد( و تون ماهیان )بیش از  65سیستان و بلوچستان، بیشترین میزان صید سطح زیان درشت )بیش از  استان (. 2باشند)شکل 

را به خود اختصاص داده و برآورد می شود بیش از نیمی از صید تون ماهیان در این  1398درصد( آب های جنوب کشور درسال 

بوده و بندرکنارک مهمترین بندرتخلیه صید تون ماهیان در  مایل دریایی( 12استان، مربوط به آب های بین المللی )آب های باالتر از 

هزار  35صید تون ماهیان در استان س و ب بوده است و با احتساب کیلویی  1398هزار تن سال  150استان و ایران می باشد. حدود 

 گونه ها در سواحل استان هر سال تخمین زده می شود. میلیون دالر( گردش مالی این  200هزار میلیارد تومان ) بیش از  5تومان، بیش از

  

  

  

  
ماهی هوور   Cماهی هوور مسقطی ، B . ماهی گیدر یا تون زرد باله،  A: گونه های مختلف تون ماهیان در دریای عمان)2شکل 

 تون ماهی درشت چشم( Fماهی تون منقوش،    Eماهی زرده،  D معمولی، 

 

 نماد استان سیستان و بلوچستان: گیدر ماهیتون 

 تشکیل را( ماهیان تون صید کلتن  میلیون 2/5 از میلیون تن 4/1)  تجاری ماهیان تون جهانی صید درصد 28 از بیش دارای گیدر ماهی

و جزء با  (میلیارد 41 از میلیارد 16 حدود)  دهد می اختصاص خود به را ماهیان تون بازار اقتصادی ارزش درصد 38 از بیش و داده

ایران ارزش ترین گونه های تجاری جهان بوده و بیشترین گردش مالی تون ماهیان تجاری پس از  بعد هوور مسقطی را تشکیل می دهد. 

ی و رتبه سوم اقیانوس )رتبه ششم جهاندرصد صید این گونه در جهان را داشته  4حدود  1398هزار تن صید ماهی گیدر در سال  58با  

در سال  هزار تن 407درصد صید اقیانوس هند را به خود اختصاص داده )کل اقیانوس هند  14و بیش از ه صید ماهی گیدر( در زمین هند

 85هزار تن بیش از  50( ولی در بحث ارزی آوری این گونه برای کشور سهم آنچنانی نداریم. استان سیستان و بلوچستان با حدود 2018

A B 

C D 

E F 



بیشترین اراست و در واقع می توان گفت نماد استان سیستان و بلوچستان در دریا ماهی گیدر است. درصد صید این گونه در کشور را د

درصد صید این  6گرفته و تنها حدود درصد( صورت  11درصد( و النگ الین ) 58بوسیله پرساین ) در جهان میزان صید ماهی گیدر

بازار جهانی این گونه در  اقتصادیدرصد ایران در صید ماهی گیدر را برای ارزش  4درصورتی که سهم گونه با تور گوشگیر می باشد. 

 میلیون دالر )خام فروشی( ظرفیت و پتانسیل بالقوه ماهی گیدر در کشور محسوب می شود. 100نظر بگیریم، بیش از 

 

 


