
 سوال( 20) مدیریت پایدار منابع ماهیگیری، اصول و روش هاسواالت آزمون 

 

 نام خانوادگی:                   نام:

  کد ملی:                 نام پدر:

 محل کار:
 

 دهد؟ذیل کارکرد ماهیگیری را نشان می کدامیک از موارد -1

 الف( منبغ غذا

 ب( فعالیت اقتصادی و اشتغال

 ج( معیشت

 د( همه 

 ؟کدام تعریف زیر در مورد طبیعت منابع زنده دریایی صحیح است -2

 الف( منابع زنده دریایی نامحدود هستند.

 ب( منابع زنده دریایی محدود و تجدیدپذیر هستند

 ج( هر دو صحیح است 

 د( هر دو نادرست است

 کند؟کدام جمله در مورد منابع ماهیگیری صدق می -3

 شوند.الف( منابع ماهیگیری، اگر مدیریت شوند منشاء اقتصاد، اشتغال و معیشت پایدار مردم ساحلی می

 ب( منابع ماهیگیری نیاز  به مدیریت ندارند.

 در برداشت از آنها بکار گرفتهج( برای پایداری، برداشت از منابع ماهیگیری، باید مدیریت مناسب 

 د( الف و ج، صحیح هست

 تغییرات سرانه مصرف آبزیان  -4

 تغییری نکرده است. 1960الف( از 

 ب( بتدریج با افزایش جمعیت، افزایش یافته است

 کیلوگرم است. 20دنیا بیش از حد  ج( میانگین فعلی سرانه از مصرف آبزیان در

 د( ب و ج صحیح است.

 کدام گزینه صحیح است؟ -5

 افزایش است ر حالالف( در دنیا میزان صید از منابع دریایی د

 پروری در حال افزایش استب( میزان تولید آبزی

 پروری کاهش یافته است.ج( رشد آبزی

 هـ ( ب و ج صحیح است.



 ( رژیم مدیریتی حاکم بر ماهیگیری ایران 6

 الف( براساس صدور پروانه و مجوز صیادی است

 بندی صید استب( براساس حق سهمیه

 ج( دسترسی آزاد است.

 هـ( هیچکدام

 (Msy)( حداکثر میزان مجاز برداشت از منابع 7

 الف( یک مرجع اقتصادی است

 ب( یک مرجع بیولوژیکی است

 برداری از ذخایر استبرای توجیه مدیران در بهره ج( یک نقطه سمبلیک

 هـ( ب و ج صحیح است.

به صورت  زیر نوشته   (MEy)حداکثر تالش صیادی برای برداشت در نقطه حداکثر سود اقتصادی  -8

 شود.می

 EMsyالف( 

 EMEYب( 

 ∞E  ج(

 MRهـ( 

 بعنوان: (Fishing mortality)مرگ و میر صیادی -9

 ذخیره است.الف( ورودی 

 ب( خروجی ذخیره است

 ج( هر دو صحیح است.

 پارامترهای ورودی ذخیره  عبارتند از: -10

 الف( مرگ و میر صیادی و مرگ و میر طبیعی 

 ب( رشد و تعداد نسل جدید 

 ج( مرگ و میر صیادی و رشد 

 هـ( مرگ و میر صیادی و اضافه شدن نسل جدید 

 (G+R>F+M)ید بیشتر از میزان مرگ و میر طبیعی و تولید باشد اگر میزان رشد و تولید نسل جد -11

 الف( ذخیره در حال تعادل است

 ب( ذخیره در حال فشار صیادی 

 برداری استج( ذخیره زیر سطح بهره

 هـ( هیچ کدام 



 درکدام یک از حالتهای زیر ذخیره در حال تعادل است: -12

 R+G=F+Mالف( 

 R+G>F+Mب(

 R+G< Mج(

 هـ( هیچکدام 

 :در روشهای آنالیزی -13

 گیردالف( ترکیب طولی و سنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 شود.ب( ذخیره به عنوان یک واحد همگن در نظر گرفته می

 گیرد.ها انجام میج( آنالیز کوهورت

 هـ( الف و ج صحیح است

 روش محصول مازاد براساس: -14

 صیادی است الف( سریهای زمانی صید و تالش

 ب( براساس ترکیب طولی و سنی صید است.

 شود.ج( از مساحت جاروب شده استفاده می

 د( هیچ کدام 

 فاکتورهای تنظیم کننده تعداد ماهی )ذخیره ماهی( -15

 الف( شکارچی، ذخیره مولد، زیستگاه و رقابت

 ب( درجه حرارت و مقدار اکسیژن و محلول 

 ج( میزان تولیدات اولیه

 هـ( هیچکدام 

 کدامیک صحیح است؟ -16

 است یبصورت نمایی کاهش ماهی الف( رشد

 ( ماهیان کوچکتر دارای نسبت رشد باالتری هستند.ب

 رسند.( ماهیان کوچکتر زودتر به طول بینهایت میج

 د( همه موارد صحیح است.

 تورهای گوشگیر: -17

 الف( تورهای غیرفعال هستند.

 ب( تورهای فعال هستند.

 شوند.ج( هم در سطح، هم در کف و در وسط آب استفاده می

 الف و ج صحیح است.هـ( 



 از مهمترین اهداف پس از صید عبارتند : -18

 الف( کاهش ضایعات و تلفات

 های بازار و توزیع ب( توسعه سسیتم

 ج( باالبردن ارزش افزوده 

 د( همه موارد باال 

 از:اهداف مدیریت ماهیگیری عبارتند  -19

 الف( اهداف بیولوژیکی و اکولوژیکی 

 ب( اهداف اجتماعی 

 ج( اهداف اقتصادی

 د( همه موارد باال 

 مهمترین چالش مدیریت ماهیگیری عبارت است از: -20

 الف( دسترسی آزاد 

 های مرتبط به برداشت از ذخایر آوری دقیق اطالعا ت و دادهب( عدم جمع

 ج( عدم برنامه پایش برداشت ازمنابع آبزی 

 د( همه موارد باال 


