ﻣﺸﺘـﺎ،ﮐﻬﻦ ﺗﺮﯾـﻦ روش ﺻـﯿﺎدی در
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن+ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از دو
ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﮐﻨﺎر ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی
ﻋﻤﺎن ﺳﻨﺖ و زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺎ درﯾﺎ ﮔﺮه ﺧﻮرده و ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺟﺰ ﻻﯾﻨﻔﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺮار و ﻣﻌﺎش و ﮐﺴﺐ روزی اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻨﺎن از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
درﯾﺎ ﺑﻮده و ﺷﻐﻞ ﺻﯿﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﺛﯿﻪ ای ﮔﺮان ﺑﻬﺎ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ از
ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ
اﺻﯿﻞ ﺷﻐﻞ ﺻﯿﺎدی را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و روزی ﺣﻼل ﺧﻮد را از درﯾﺎی ﺑﯽ
ﮐﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ ،ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪای ،ﺗﻨﻮع روشﻫﺎی
ﺻﯿﺪ ۴۰ ،درﺻﺪ ﺻﯿﺪ آبﻫﺎی ﺟﻨﻮب ،ﺣﺪود ﺟﻬﺎر ﻫﺰار و  200ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور
ﻣﺠﺎز و  ۳۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺻﯿﺎد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺎدی در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ،ﮐﯿﺶ ،ﻣﯿﻨﺎب و ﺟﺎﺳﮏ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﯿﺎدی

در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﯿﺎدان دل ﺑﻪ درﯾﺎ ﺧﺮوﺷﺎن ﻣﯽ زﻧﻨﺪ
و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﺨﺎوت درﯾﺎ و ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ از
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن رزق ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺘﯽ ﭘﺮ ﻣﺤﺘﻮا دارﻧﺪ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ
ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده و ﻫﻤﺠﻨﺎن در
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ از روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺎ ،ﺗﻮر و ﮔﺮﮔﻮر ﺑﺮای
ﺻﯿﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار از ﮐﻨﺎر ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺣﺼﺎر
ﻣﺤﻮ
ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎی ﺻﯿﺎدی ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ای را
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﺳﺎل ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﺑﻪ دور آن ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ و روی ﭼﻮب ﻫﺎی آن ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺣﺼﺎر ﻫﺎی ﭼﻮب
روش ﻣﺸﺘﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﮑﺘﻪ
اﯾﻦ ﺻﯿﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ

ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮرﻫﺎی ﺻﯿﺎدی ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻣﺸﺘﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﺻﯿﺎدی
ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ دﯾﺎر از روزﮔﺎران ﮐﻬﻦ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ روش ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
دوﺷﺎدوش ﻣﺮدان ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

روش ﺻﯿﺎدی ﺑﻪ روش ﻣﺸﺘﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎ و ﺟﺰر و ﻣﺪ آن ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮر

اﻓﺘﺎده و ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ آب ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺟﺰر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ راﻫﯽ ﺑﺮای
ﻓﺮار ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺎﻫﺎ را در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
در ﺟﺎی ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻗﺮار دارد ﻧﻮع ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و در
روزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع ﺻﯿﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﭼﻮب ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪای ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺘﺮ ،ﺗﻮر و ﻣﻬﺎرت ﻗﺮار دادن آن از
اﺑﺰار ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺻﯿﺎد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﻓﻦ و ﻓﻮد آن را ﻓﺮا ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺎﻫﺎ ﭼﻮب ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺎﺳﻪ
ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻞ ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی آن ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﻔﺎع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ دور ﭼﻮب ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮐﻤﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آب ﺗﻌﺪادی
آﺑﺰی وارد آن ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ آب ،آﺑﺰﯾﺎن داﺧﻞ آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺘﺎﻫﺎ ﺻﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺻﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ ﺗﻠﻪ ﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻮر ﺑﻪ
آن اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﺑﺮﯾﻨﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮن ﻫﺎ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

