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 با تفنگ صید ماهیدر  محیط زیست

 

 

در حال گسترش همچنان صید ماهی با تفنگ در خلیج فارس افزایش داشته و  روش در طول سال های اخیر

 محیط زیستی بررسی کنیم. بهاز جنرا صید ماهی کمی بیشتر بیایید  ست.ا

 چند سوال:

 آیا شکار ماهی با تفنگ باعث آسیب به جانوران دریایی یا محیط زیست دریا می شود؟

 آیا قوانینی در این رابطه وجود دارد؟

 وجود دارد؟ آیا دوره آموزش صید ماهی با نیزه

 

 دریا می شود؟آیا شکار ماهی با تفنگ باعث آسیب به جانوران دریایی یا محیط زیست 

صید ماهی از نظر محیط  روشپیروی کنند این صید ماهی، از قوانین محیط زیست خیر. اگر غواصان 

 زیست سالم ترین نوع صید است. 

 توضیحات بیشتری در این خصوص خواهم داد.
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مانند ایتالیا،  با همکاری فدراسیون های برخی از کشورها (CMAS)فدراسیون جهانی فعالیت های زیر آب 

مسابقات شکار ماهی با روش غواصی آزاد را برگزار  پرتقال، ترکیه و خیلی از کشورهای دیگر ،اسپانیا

 .میکند

videos-photos-https://www.cmas.org/spearfishing/spearfishing 

سیب میزد هرگز سازمان های دولتی و حامی محیط زیست آ دریا به محیط زیست با نیزه ماهیشکار اگر

 این مسابقات را برگزار نمی کردند.

ط خالف قوانین محیبراین تصور را دارند که شکار ماهی با نیزه به اشتباه برخی از حامیان محیط زیست 

از  ماهی یکی باید در نظر گرفت که سه می کنند.زیست است و آن را با شکار در خشکی و طبیعت مقای

که ماهی صید شود و در بازار  است نیازطبیعتاً غذایی ما هست و برای تامین ماهی،  منابع مهم در رژیم

 یدصزیرا  !کار در خشکی را مقایسه کنیمپس نبایستی شکار ماهی با ش ،می شود ماهی فروشی عرضه

 وب می شودسو شکار ماهی با نیزه هم یک نوع صید مح و فروش ماهی یک فعالیت قانونی است ماهی

میزان آسیب به محیط  از نظربیایید  حال در بازار ممنوع است. آن و فروش خشکی طبیعت ولی صید در

 طزیرا در حین صید ماهی با هر روشی آسیب هایی به محی .را مقایسه کنیم روش های صید ماهی زیست

 زیست آبی وارد می شود ولی میزان این آسیب ها متفاوت است.

 : در روش صید با تور صیادان نمیروش صید با تور

را انتخاب کنند و  شانتوانند ماهی های مورد نظر

غیر  همیشه مقداری از ماهیان و جانوران دریایی

 و همچنین به طور ناخواسته صید می شود. خوراکی

برخی از این تورها به بستر دریا به خصوص مرجان 

 آسیب پذیر و مهم بسیاربرای اکوسیستم آبی ها که 

 هستند خسارت های جبران ناپذیری وارد میکنند. 

 

در برخی مواقع به دلیل طوفان یا گیر کردن و پاره 

مانند در دریا سرگردان می ، این تورها تور شدن

جانوران دریایی مانند و تا سالیان سال ماهیان یا 

الکپشت های پوزه عقابی یا دلفین ها در دام این 

 تورها می افتند و از بین می روند.

 

 

ب ماهی نیستند و گاها ماهیان : در این نوع صید هم صیادان قادر به انتخاروش صید ماهی با قالب

نگ و صخره ها گیر می بین سبه طور ناخواسته صید می شود و همچنین قالب هایی که در خوراکی غیر

قطعه های سربی انتهای قالب و نخ های  ،دنمحیط زیست دریا می شورها می شود باعث تخریب  کند و

 نی تا سالیان سال تجزیه نمی شود و دریا را آلوده می کند.ونایل
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: به این روش صید روش صید ماهی با نیزه

ماهی، شکارماهی انتخابی هم گفته می شود 

زیرا غواصان در زیر آب قادر هستند ماهی 

مورد نیاز خود را انتخاب کرده و صید کنند 

و تنها روش صید ماهی انتخابی محسوب 

 استفاده یمی شود. همچنین از تور یا قالب

در طبیعت باقی ها که آثار آن  شود نمی

 بماند. 

 

 

 

رد می کند وا آبیکدام نوع صید ماهی آسیب کمتری به محیط زیست که مقایسه کنید و تصمیم بگیرید حال 

 با کدام روش صید شده باشد؟ ماهی ماهی داشته باشید عالقه مند هستید تهیهو اگر شما قصد 

 آیا قوانینی در این رابطه وجود دارد؟

ا برخی از آنهبله قوانین ایمنی و محیط زیستی زیادی برای صید ماهی با روش غواصی وجود دارد که به 

 اشاره می کنم.

 از نظر محیط زیست و ایمنی ممنوع است. )اسکوبا( شکار ماهی با استفاده از تجهیزات تنفسی .1

 های مختلف این میزان متفاوت هست.نباید خیلی زیاد باشد و در کشور مقدار صید ماهی .2

 انواده مجاز است.ام داد، به مقدار نیاز مصرف یک خصرفا برای تفریح شکار ماهی را نباید انج .3

صید آن را به طور کامل یا  ماهیان تحت حمایت جهانی مانند ماهی ناپلئون یا ماهیانی که قوانین محلی .4

 ممنوع کرده است نباید صید شوند. فصول خاص

 هیچگونه پستانداری نباید صید شود. .5

 باعث آسیب به مرجان ها می شود صید مجاز نیست. ماهی در مناطقی که صید .6

 نین محلی برخی فصول برای صید ممنوع است.طبق قوا .7

 در ورودی رودخانه به دریا صید ممنوع است. .8

 .کردپیروی  بایدو در نهایت از تمام قوانین محلی و جهانی در خصوص صید ماهی 

 

 

 

 

 

mailto:amin.diver22@yahoo.com


A  M I  N    A  P  N  E  A    T  E  A  M 
A M I N   J A D I D I 

 
E-mail: amin.diver22@yahoo.com  
Instagram: amin_freediver  
www.aminapnea.com 
Tel: 09121576901 
 

 

 

 آیا دوره آموزشی وجود دارد؟

مهم ترین سرفصل در این دوره ها و البته  کنندمی  برگزاربله برخی از سازمان ها دوره های صید ماهی را 

هم میتواند با بی توجهی یا  یط زیست و ایمنی است زیرا یک صیاد با روش غواصی آزادها آموزش مح

با گسترش این رشته و افزایش تعداد صیادان ماهی با نیزه  عدم آگاهی به محیط زیست دریا آسیب بزند.

رای این صیادان تعریف و برگزار شود تا شاهد حفظ امیدوارم به زودی دوره های محیط زیستی و ایمنی ب

 محیط زیست دریا باشیم. 

 

روش شکار ماهی با نیزه کمترین میزان آسیب به محیط زیست آبی را بین روش های صیدماهی،  نتیجه:

دارد و با آموزش های محیط زیستی و باال بردن سطح آگاهی صیادان، تدوین قوانین محیط زیستی و نظارت 

بر فعالیت صیادان میتوان بدون آسیب به محیط زیست دریایی صید ماهی را انجام داد ولی در روش های 

یب محیط زیست دریایی را کمتر دیگر حتی با آموزش و وضع قوانین جدید و قوی تر هم فقط میتوان تخر

ارت هایی به خس نیست وبرای صیدماهی به هرحال صید ماهی با تور یا قالب یک روش انتخابی کرد، 

 محیط زیست آبی وارد می کند.

 .واقع شده باشد در پایان امیدوارم مطالب ارائه شده مفید

  

 
 

 

 

 

 

 

 امین جدیدی

 غواصی آزادبین المللی مدرس 
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