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تولید ماهی

ثبات و پایداری صید -

کاهش میزان ضایعات-

افزایش تولیدات آبزی پروری-

تولیدات جهانی
شیالت در سال 

171به 2016
ده میلیون تن رسی

است

برای % 88
یم  مصرف مستق
انسانی 

:که ناشی از



ندبخش صید و آبزی پروری بدون چالش نیست

ر از ظرفیت نیاز به کاهش برداشت از ذخایر ماهیگیری که فرات
)%33.1(پایدار بیولوژیکی آن در حال بهره برداری هستند

آبزیان با اطمینان ازاینکه  ایمنی زیستی و چالشهای بیماری
موفقیت حل و فصل میشود

ه ها و اطمینان از حفظ سیستم جمع آوری کامل  و دقیق داد
است ها و اطالعات صیادی کشوری برای حمایت از توسعه سی

اجرای آنها



تولیدات جهانی صید و آبزی پروری
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Capture (MT)

Inland 10.7 11.2 11.2 11.3 11.4 11.6

Marine 81.5 78.4 79.4 79.9 81.2 79.3

Total 92.2 89.5 90.6 91.2 92.7 90.7

Aquaculture (MT)

Inland 38.6 42.0 44.8 46.9 48.6 51.4

Marine 23.2 24.4 25.4 26.8 27.5 28.7

Total (F&A) 154.0 156.0 160.7 164.9 168.7 170.9

Utilization ) MT)

Human consumption 130.0 136.4 140.1 144.8 148.4 151.2

Non-food uses 24.0 19.6 20.6 20.0 20.3 10.7

Population (M) 7.0 7.1 7.2 7.3 7.3 7.4

Per capita (kg) 18.5 19.2 19.5 19.9 20.2 20.3
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y = 11519x - 616235

R ²  =0.9314
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فاز توسعه نیافتگی

توسعه همراه با افزایش ظرفیت های صیادیفاز



سطح زیان میزان کل صید، صید کفزیان، صید سطح زیان درشت و صید
(1376-1395)ریز در آبهای خلیج فارس و دریای عمان
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ساختار ماهیگیری در ایران

در دریای خزرکیکا صیادی 

ماهیان استخوانی دردریای خزر

صیادی ماهیان کفزی

صیادی ماهیان سطح زی ریز

صیادی ماهیان سطح زی درشت

صیادی ماهیان خاویاری در دریای خزر

ریای عمان، آبهای خلیج فارس و د)با توجه به گونه های هدف صید و ابزار صید و صیادی، میتوان ساختار ماهیگیری در آبهای جنوب 
کشوررا به هشت نوع ماهیگیری تقسیم بندی کرد( دریای خزر)و شمال ( آزاد

صیادی میگو و سخت پوستان



رژیم مدیریتی حاکم بر ماهیگیری در ایران

در آبهای جنوب کشور
مدت زمان دریاروی با 

توجه به نوع و کالس
45روز تا 3شناور از 

روز برای لنجهای 
صیادی با کالس های 

متفاوت متغییر است
برای قایقهای صیادی

با توجه به ظرفیت 
محدود نگهداری 

ماهی، دوره دریاروی 
عمدتا یک روزه می 

.باشد

و برای تحقق بهره 
برداری از منابع 

آبزی در چهار 
چوب پروانه صید، 

مجوز ورود به دریا 
که در آن 

مشخصات ابزار 
صیادی ، منطقه 

صید و مدت زمان 
حضور در دریا 

ه برای صید قید شد
است داده می 

. شود

بعبارت دیگرحق 
بهره برداری از 

منابع آبزی برای 
صیادان با صدور 

پروانه صید ایجاد 
می شود 

که برای صیادان 
حق ورود و بهره 

برداری ازمنابع 
آبزی را ایجاد می 

.کند

عمدتا بر اساس 
صدور پروانه صید و

مجوز دریاروی 
است 



oادلتع:میدهدارائهراتعادلمرجعنقطهسهاولدروهلهتصویر

ادلتعبهمربوط)پایدارتولیدحداکثر،(∞E)آزاددسترسیتالش

EMSYصیادیتالش EMEYصیادیتالشتعادلبهمربوط)MEYو) (.

oTR(کلدرآمد)وTC(کلهزینه)لکدرآمدبترتیبباالقسمتدر

.تندهسصیادیتالشازتابعیهردومیدهد،نشانراکلهزینهو

oاستسرمایهوکارنیرویفرصت،هایهزینهشاملهزینه.

oمیدهدنشانراتالشواحدبرصیدموقعیتپایینقسمت،

•MR(نهاییدرآمد)،AR(صیادیتالشواحدبرمیانگیندرآمد)وMCهزینه،

.تالشبهتوجهبانهایی

صورتیکهدرباشدMR=MCکهشودمیحداکثروقتیمنابعازحاصلسود•

.باشد،AR=MCکهافتدمیاتفاقوقتیاقتصادیزیستتعادل

•MSY(پایدارتولیدحداکثر)استدرآمدحداکثرمساوی(MR=0)،بفرض

.صیدثابتهزینه



=

B2, B1 =وزن کل ذخیره در ابتدا و انتهای بهره برداری

B1  =وزن کل ذخیره در ابتدا

B2  =وزن کل ذخیره در انتها

R ( =احیاء، بازگشت شیالتی، سرباز گیری)وزن و یا تعداد افراد جوانی که وارد فاز بهره برداری میشوند ،

پروسه ای که ماهی وارد فاز بهره برداری میشود، فاز برداشت و یا قابل صید

Growth =رشد وزنی افرادی که وارد فاز بهره برداری شده اند

M =وزن و یا بیومسی از ذخیره که در اثر عوامل طبیعی می میرند

Y=F =وزن و یا بیومسی از ذخیره که در اثر صید توسط صیادان صید میشود

B2

G= Growth

R = Recruitment

B1= Biomass 1

B1 +(G+R(input))-(F+M(output))

F = Fishing Mortality

M = Natural Mortality



ذخیره در حال باالنس است و بهره برداری ازآن باالنس است

(R+G)<(Y+M) ذخیره در حال کاهش، تحت فشار صید ،

(R+G)>(Y+M)ذخیره زیر سطح بهره برداری

صفر استFو یا  Yپایین و مقدار Mدریک ذخیره بکر، مقدار مرگ ومیر طبیعی 

(R+G) (Y+M)=

:اگر

B2=B1



کم شدن میزان
صید در واحد 

تالش

کم شدن 
ه میانگین انداز

طول

کم شدن 
محصول کل

سه عالمت فشار صیادی



های ارزیابی ذخایرروش

محصول مدل 
مازاد

روشهای غیر 
احت ، مس(هلوستیک)آنالیز

ه که بوسیل)جاروب شده 
قابل یک گشت تحقیقاتی

(انجام است

روشهای 
آنالیزی



فاکتورهای 
تنظیم کننده 

تعداد

ذخیره مولد

شکارچی

رقابت

زیستگاه



رشد

Lt = L∞ *(1-exp(-K(t-t0)))

Wt = W∞*(1-exp(-K*(t-t0)))3

در آبهای استان هرمزگانساردینپارامترهای رشد ماهی 
K = 0.65 per year

Linf = 16.59
t0 = -1.22

پارامترهای رشد ماهی شوریده در آبهای استان بوشهر

K = 0.48
Linf = 58.5
t0= -0.006



Survival rate curve
منحنی بازماندگی

Nt = N0*Exp (-Zt)

Nt =تعداد در حال حاضر

N0 =تعداد اولیه

Z =ضریب مرگ و میر کل

t =سن

Z = F+M

F =مرگ و میر ناشی از صید

M =مرگ و میر ناشی از عوامل طبیعی



Yield-per- Recruit model

Y/R = F*exp(-M*(Tc-Tr))*(W∞*(1/Z)-(3S/Z+K)+(3S^2/Z+2K)-(S^3/(Z+3k)

S = Exp(-K*(Tc-T0))

K = Von Bertalanfy growth parameters

t0= Von Bertalanfy parameters

Tc = Age at first capture

Tr = Age at recruitment

Winf = Asymptotic body weight

F = Fishing mortality

M= Natural mortality

Z = F+M

میلیون ماهی 200تن ماهی بکند پس 10000میلیون تولید 100اگر احیاء 
تن میکند20000تولید 

F  and Tc, (F, proportional to effort, and Tc, Function of gear selectivity



K = 0.37 ,                                                            S = exp(-K*(tc-t0))

M = 1.1                                                                 3s = 

Tc = 1.0                                                                   M+K, M+2K, M+3K

Tr = 0.4                                                   Exp(-M*(Tc-Tr))

t0= -0.2

Winf = 286 gram

MSY/R

FMSY

ل برداشت منحنی تولید به ازای احیاء دارای یک نقطه ماکزیمم است که همان نقطه حداکثر مجاز قاب
اولین سن صید دارد که این خود بستگی به TCموقعیت این نقطه ماکزیمم بستگی به میزان . است

ی تغییر تغییر در چشمه تور نقطه حداکثر مجاز پایدار برداشت را روی منحن. اندازه چشمه تور دارد
میدهد



ثابتF & M، (کوهورت)پیش بینی دراز مدت ذخیره 
سال1386138513841383138213811380

سن 

(کوهورت)
4400

3269951
2236803672

139425229683
85258139412454

5115684251493455
3195511590209766



سیستم های ماهیگیری

یریسیستم مدیریت ماهیگ•

مدیریت ماهیگیری•
مدیریت توسعه•

مدیریت تحقیقات•

سیستم انسانی صیادان•

انبخش بعد از صید و مصرف کنندگ•

خانواده های ماهیگیران•

یمحیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ•

سیستم طبیعی•

ماهی•

زیست بوم•

محیط بیوفیزیکی •



خصوصیات سیستم های ماهیگیری

گشت طبیعی، باز)ماهی بوسیله پویایی طبیعی جمعیت و از طریق تولید مثل •
شودو مرگ و میر کنترل می ( احیاء نسل جدید

گذاری در ناوگان صیادی بر اساس پویایی سرمایه که صیادان برای سرمایه•
تلف می باشند بکار می گیرند، مخ( سرمایه فیزیکی)خرید ناوگان  و ادوات صید 

.  و در طول زمان مستهلک می شوند
اثرات متقابل•
هم ذخیره و هم ناوگان صیادی پویا هستند•



سیستم هاای از فرآیند پویا ی روابط بین این نمونه 

•،

بازار بعالوه، وقتی که این صید در•
بفروش میرسد، سود آن به 
ماهیگیری میرسد که سرمایه

پویایی )گذاری خود را 
رفته استبرای اینکار بکار گ(سرمایه

، بطور مشخص، میزان صید•
میزان ذخیره را کاهش 

میدهد

هم پویایی جمعیت و هم •
ثیر پویایی سرمایه تحت تا
میزان صید می باشند





ماهی،ابابتداماهیگیری،سیستمکاملاندازچشم
اییپویباهرکداممیشود،شروعصیادانوناوگان
تزیسمحیطوبومزیستباماهی.خودبهمختص
باادانصیدرصورتیکهباشدمیتعاملدرفیزیکی

عاملتدراقتصادیاجتماعیمحیطوجامعهوخانوارها
صیدنبی(آوریعمل)صیدازبعدعملیاتبخش.است

ازلحاصجانبهچندسود.میکندنقشایفایبازارو
بدستستمسیانسانیوطبیعیاجزاءطریقازماهیگیری

.میاید



ازماهیگیریمسیستساختاردادننشانبرایدیگرجایگزینرویکرد
سیستمادندنشانباکهاستراهبردیریزیبرنامهماتریکسطریق

نمایشبهراماهیگیریسیستمکلیدیاجزاء،شبکهیکفرمدر
هایجنبهء،اجزااینساختارعناصرمهمترینشبکهایندرمیگذارد،

ومرتبطاینیازهومحیط،اقتصادیواجتماعیاکولوژیکی،مرتبط
ساختارییکاساسا،طراحیچنین.استشدهدادهنشاناثرات،

باشدمیستمسیمرتبطاجزایخصوصایاولیستنمایشگرکهاست



ماهیگیری دور از یماهیگیری ساحلماهی و زیست بوم
آبهای )ساحل 
(عمیق

مهاجرت کننده و 
آبهای آزاد

و زیستگاههای ماهی
یستکیفیت محیط ز

اثرات متقابل 
اکولوژیکی

ی ماهیگیران سنتتیماهیگیران معیش(محصول)صید
وماهیگیران خرد

مایه ماهیگیری با سرناوگان صنعتی
گذاری  مشترک

ناوگان خارجی

رف بعد از صید و مص
کننده

بازار صادراتلیمصرف کننده محبازار و توزیععمل آوری صنعتیعمل آوری سنتی

جامعه و محیط 
اجتماعی اقتصادی

، جنبه های تاریخیزنان در ماهیگیریجامعه و خانوارهااسازماندهی و نهاد ه
یفرهنگی و قانون

ط با فعالیتهای مرتب
ر ماهیگیری، دیگ

بخشهای اقتصادی

مدیریت، نظارت واهداف و سیاستهاریمدیریت ماهیگی
اجرا

ارزیابی منابع و یتوسعه ماهیگیر
ساختار

سیاستهای بین
منطقه )المللی 

ی، انحصاری، اقتصاد
(قانون دریا

دانش و سیستم سانیتوسعه نیروی اننهاد سازیتوسعه و مدیریت
اطالعات

ساختار مناسب 
مدیریت

تنوع اقتصادی

تاثیرات خارجی 
عمده

حمل و نقلصنعتتوریسم کشاورزیکشت دریایی



1در هفت دسته بندی این ماتریکس در جدول

(مربوطهسطردر)هادستهاینازهرکدام•
ردتقریبیبطورکهاستعناصریحاوی
در)ماهیگیریداخلییاومحلیمقیاس
ارجیخبزرگترگیریجهتباو(چپقسمت

هدستواندشدهسازماندهی(راستدرقسمت)
یگیریبرماهخارجیتاثیرگذارانلیستهفتم

.یستندنسیستماجزاءنفسهفیکهباشدمی

وهیما)استطبیعیسیستمبهمربوطاولی
،(بومزیست

استانسانیسیستمبهمربوطبعدیتایسه
وجامعهکننده،مصرفوصید،ازبعدصید،)

،(اقتصادیاجتماعیمحیط
رددبرمیگمدیریتسیستمبهبعدیتایدو

ردمومدیریتوتوسعهماهیگیری،مدیریت)
.(نیاز



توصیف سیستم های ماهیگیری

ید می برای مثال، همه ماهی ص)اگر چه همه ماهیگیریها دارای برخی خصوصیات یکسان هستند •
دارد، تنوع حیرت آوری در داخل و مابین سیستمهای مختلف ماهیگیری وجود (کنند

ماهیگیری، ( مکانی)فضایی مقیاس -1
عات مربوط موضو. به اندازه آن  از لحاظ جغرافیایی و اداره می باشدمربوط مقیاس فضایی ماهیگیری 

یک ماهیگیری به مقیاس بطور عملی در ارتباط با برنامه ریزی و مدیریت ، مثل توصیف مناسب حدود
مناسبخاص، طراحی سیستم مدیریت 



اجزادیگروماهیهذخیربرگیرندهدرماهیگیریسیستماینکهبهتوجهبابراین،عالوه
اجرائیات،دانش،شامل،)مدیریتاجزاءازانواعیوانسانیاجزاءوماهیگیرهاطبیعی،
اجزاءزایکهرمالحظاتکهنیستعجیباینباشد،می(غیرهوگذاریسیاست

از.باشدمتفاوتشرایطبهباتوجهواساسیبطورماهیگیریمقیاساساسبرماهیگیری
فیزیکیمرزهاییاواکولوژیکیطبیعی،شرایطبیناختالفاتیاستممکندیگرطرف
.باشدداشتهوجودماهیگیریسیستمبرای
ماهیان،تنانندممیکند،برداریبهرهباالمهاجرتباذخایرازماهیگیرییکمثال،برای

،بخصوصکشوریکدر.استزیادیکشورهایآبهایآنپراکنشدامنهکه
بعدازمیدهند،انجامصیدعملیاتملیمدیریتچوبچهاردرمربوطهماهیگیران

تمرکزواحدنایمعهذا،میکنند،عملهماهنگسیستمملیمدیریتوصیادانانسانی،
میکندعبورملیهایمرزازکهداردیماهیگیرمنابعبر



(محدوده جغرافیایی)براساس مقیاس فضایی 

مرجانی برای مثال، ماهی در مناطق)جمعیت ساحلی،  با منابع ماهیگیری ساحلی متعلق به آنها •
مناطق ساحلی گرمسیری، میگو در مناطق ساحلی استاهای بوشهر، هرمزگان و خوزستان، البستر در

.و سیستم مدیریت خرد مرتبط با آنها( چابهار
رزهای قانونی سیستمهای ماهیگیری  کشوری و یا استانی  و یا آنهایی که در سطح ملی در اطراف م•

.سازماندهی میشوند، مثل ماهیگیری صید تون ماهیان
ماهیگیری سازمانهای مدیریت ماهیگیری چند ملیتی منطقه ای، مانند سازمانهای منطقه ای مدیریت•

ای دریای در خلیج فارس، کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند، کمیسیون عمومی ماهیگیری بر
مدیترانه و دیگر کمیسیونهای منطقه ای ماهیگیری



ماهیگیری خرد در مقایسه با ماهیگیری با مقیاس بزرگ

ث جدی تفاوت بین ماهیگیری خرد و ماهیگیری با مقیاس بزرگ یکی از موضوعات مورد بح•
یا تفاوت این دو گانگی. است و بستگی به مجموعه ای از فاکتورهای سازمانی و ساختاری دارد

:میتواند به راههای مختلف زیر بیان شود 
عنی صیادان با ، بنابراین ماهیگیری خرد ، ی(برای مثال اندازه شناور)بر اساس اندازه عملیات صیادان •

ناوگان کوچک از قایقها،
له از ساحل بر اساس انجام عملیات صیادی در ساحل و یا دور از ساحل، تقسیم بندی مربوط به فاص•

برای عملیات صید و به میزان وابستگی جوامع ساحلی به ماهیگیری است،
ر مقابل سنتی د)نوع تولید (  درکشورهای در حال توسعه، و در مقاالت علمی اجتماعی)بر اساس •

نکه از نظر خود یعنی ای)،  که بستگی به فعالیت واقعی، و درک و برداشت خود صیادان (صنعتی
. دارد( صیادان آیا سنتی هستند یا صنعتی



صیادی با مقیاس بزرگصیادی خرد

قایق / ، ساحلی(در حال توسعهکمتر توسعه یافته و مناطق )سنتی تعریف جایگزین

(مناطق توسعه یافته)کوچک

مناطق توسعه )، شرکتهای برزگ چند ملیتی(مناطق در حال توسعه)صنعتی

(یافته

دور از ساحل، عملیات نسبتا دور از ساحلمنطقه ساحلینزدیک ساحلی، شامل جزر مدی، ساحل و منطقه صید

(حداکثر کردن سود)تمایل به تمرکز روی یک هدف منفرد (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره)اهداف چتدگانه ماهیت اهداف

صادرات تولید، و ارز آوریتولید غذا و امنیت معاشاهداف خاص در مناطق در حال توسعه

(اشتغال)تمرکز روی حداقل کردن هزینه نیروی کار تمرکز روی حداکثر کردن فرصتهای شغلیاهداف مرتبط با استفاده از نیروی کار

ماهیگیری با قدرت تجاری بازار، با تمرکز بر صادراتماهیگیری معیشتی و تجاری، فروش در بازار مناسبنوع تولید

سعه خانواده، معموال  تجارت کوچک در کشورهای تو/بطور خاص افرادمالکیت

یافته

در بطور خاص چند ملیتی، اغلب حضور ناوگان خارجی در کشورهای

حال توسعه

سرمایه باال، تاکید بر بکار گیری تکنولوژیهای جدیدنیروی کار باال، سطح نسبتا پایین تکنولوژیمخلوطی از ورودیها

ادی قرار غالب روستایی، معموال در خارج از مراکز اصلی اجتماعی اقتصروستایی-مخلوط شهری

دارد

تماعی اصلی اجمعموال شهری و یا چسبیده به شهر، صاحبان در مراکز 

اقتصادی

نند متصل بطور خیلی نزدیکی به جامعه جایی که صیادان زندگی میکپیوندهای جامعه

ناپذیر از آن جامعه استبخش جدایی است، 

بطور نسبی جدا و غیر وابسته به حامعه ساحلی است



های دیگر در  توصیف سیستم ماهیگیریرویکرد 

یگر توصیف شودبعالوه دسته بندیها بر اساس مقیاس که در باال بیان شد، ماهیگیری میتواند به راههای مختلف د
(گرمسیری، معتدله،  قطب)بر اساس منطقه جغرافیایی، عرض جغرافیایی 

(و غیرو... فراجوشنده، مصب، صخره ای)بر اساس نوع زیست بومی که در آن قرار دارند 
(بسترهای صخره ای، خلیج، دریاچه، سطح)براساس محیط فیزیکی که انجام میگیرید 

ده است، به این معنی که سازماندهی شده است یا غیر سازماندهی ش( )صیاد)براساس ماهیت و رفتار بهره بردار 
(چند حرفه ای در مقابل حرفه ای

عه نیافته، فقیر در شهری، روستایی، توسعه یافته در مقابل زیر ساخت های توس)بر اساس محیط اجتماعی، اقتصادی 
(.مقابل ثروتمند، سطح مشارکت جامعه محلی



طبیعی ماهیگیریسیستم 

خل یک بعالوه، ماهی در دا. خیلی عجیب نیست که یادآوری شود، که بدونه ماهی ماهیگیری وجود نخواهد داشت
یست بومهای  ماهیگیری خاص محصور نشده است، بلکه با دیگر ماهیانی که صید میشوند و صید نمیشوند، در ز

وصیات فیزیکی این زیست بومها، در عوض فقط درگیر موجودات زنده نیستند، بلکه خص. پیچیده زندگی می کنند
. و شیمیایی زندگی در زیست بوم را تحت تاثیر قرار میدهد

رای مدیریت مناسب که صید وابسته به این محیط است ب(  غیرانسانی)مطمعنا شناخت و درک منطقی این زیر سیستم 
ستم طبیعی وباید این نکته را در نظر داشت که علیرغم تحقیقات زیاد در مورد سی. ماهیگیری مهم و حیاتی است

که دنیای زیر آب  ماهیگیری هنوز موضوعات زیادی است که باید تحقیق و استخراج شوند، زیرا اینطور بیان میکنند
ریتی در این حوزه نسبت به سطح ماه کمتر شناخته شده  است، با این حال در مقایسه با زیر سیستمهای انسانی و مدی

.  تحقیقات و کار بیشتری انجام گرفته است



:د ازچهار گروه اصلی گونه های در حال بهره برداری عبارتنبا این اوصاف،

د دیگر بایگروههای به این چهار گروه 
ری که دارای اهمیت کمت( رده)اضافه شود 

.  هستنداز لحاظ ماهیگیری 
 (Elasmobranches)ماهیان غضروفی•

مانند کوسه ها و سپر ماهیان
(Porifera)اسفنج های دریایی •

های گیاهان دریایی، بطور خاص جلبک•
ت از دریایی، بخش مهم دیگری از برداش

گونه های زنده دریایی را تشکیل 
دند از آن  وقتی رشد کربخشی میدهند، 

از دریا جمع آوری میشوند، ولی بخش
مهم تولید  آن از طریق آبزی پروری 

.  است

ی ماهیان، که دارای اسکلت استخوان-1
برای مثال، تن)داخلی، باله ها و فلس 

مور ماهیان، شانک ماهیان، ماهی سالمون، ها
....(ماهیان، کپور ماهیان و غیر

ت با اسکلمهره بی -سخت پوستان-2
ها، پروون، میگو، البستر)خارجی سخت 

(خرچنگها، کریل
اخلی یا نرم تنان، بی مهرگان با پوسته د-3

ه ای، کالمز، اویسترز، صدف دوکف)خارجی 
(آبالون، اسکوئید و ماهی مرکب

وله خارپوستان، بی مهرگان با پاهای ل-4
خیار مثل،)ای، دارا  یا بدونه پلیت خارجی 

(.دریایی، خار پشت دریایی



قه بندی مجموعه ای از گونه های ماهی که صید می شوند، میتوانند در قالب نمودار زیر طب
.شده استشوند و برای ترکیب صید ایران با  جزئیات بیشتر  در جدول بعدی نشان داده



های خلیج صید گروههای گونه ای در ترکیب صید ایران در آبمیزان 
(1382همکاران، تقوی مطلق و )فارس و دریای عمان، 

%درصد (تن)میزان صید گروه گونه ای

 (Demersal fin fish)کفزیان

(Small pelagic species)سطح زیان ریز 

 (Large pelagic species)سطح زیان درشت

(میگو  و شاه میگو )سخت پوستان

110977

25000

160432

7133

36.56

8.24

52.85

2.35



ونه در میان تعداد زیاد گعظیمی بطور روشن تنوع 
های آبزی وجود دارد، که فقط بخش کمی از آن

، ولی بیشتر توسط ماهیگیری بهره برداری میشود
.  آنها تحت تاثیر ماهیگیری قرار میگیرند



سرمایه طبیعی

حت اگر ما در حال حاضر به سرمایه ای فکر کنیم   ت•
عنوان ذخیره ها و بعنوان ورودی در فرآیند، سپس

رار دهیم میتوانیم نیروی کار را بعنوان سرمایه مد نظر ق
ت از جمله نه فقط به یک عنوان ساده ا ی مثل  ساع)

ر کار انسانی، بلکه همچنین نبوغ انسانی و دیگ
(.  مشخصات انسانی

ایه توجه کنید که در ماهیگیری، بعالوه سرمحاال •
ه هردو ک) انسانی و سرمایه ساخته شده بوسیله انسان 

،(باهم جریان فعالیتهای ماهیگیری را می سازند
یعی، ذخیره کلیدی دیگری هست، با نام سرمایه طب•

-یماهی، آب، زیست بومها و محیط زیست فیریک
ریق از ط)شیمیایی که نه تنها   ایجاد جریان در ماهی 

ین میکند، بلکه همچن(  پویایی طبیعی جمعیت
ردش سرویسهای اکولوژیکی مانند تداوم و حفظ گ
ندآب، تنوع زیستی و زیبایی علم  را فراهم میک

قطعا آنالیز های سنتی اقتصادی  ساخت ماشین•
ار بیشترین تمرکز آنها روی ترکیب نیروی ک

برای ساخت ( ماشین و مواد)و سرمایه ( کارگران)
.بهترین اتوموبیل می باشد

یکی به این معنا، تعریف سرمایه، یعنی ذخیره فیز•
اندار ماشین و  مواد مورد نیاز برای تولید خروجی جری

.می باشد( اتوموبیل )و با دوام 
د که ما سرمایه انسان ساخت تولید میشو، این حالتدر •

ه انسان در مورد آن بحث می کنیم یعنی ماشین بوسیل
.  ساخته می شود



ایهسرمازبخشیفقطماهیذخایرروشن،بطور•
قطعاال،اینحبا.استزندهزیستمحیطدرطبیعی

ماهیگیریدیدگاهازضروریمهمنیازآنها
.هستند

ایهسرمکلتغییراتکهاستممکنغیراین•
تالشهایولیشود،پایشزمانطولدرذخیره

زهاندابرایموارداربسیاریدرایمالحظهقابل
دیکلیهایذخیرهتودهزیدرتغییراتگیری
.استیافتهتوسعهماهی

اجزازایکیدرتغییراتگیریاندازهفقطاین•
هممخودشنوعدرکهباشد،میطبیعیسرمایه

ماهیزیتودهافزایشیاوکاهشاگرچهباشد،می
رمایهسکلیتکهنیستاینبرداللتضرورتا

.کندمیحرکتسمتیکبهاقیانوسهاطبیعی

ملکردعکهاستچیزیاساساطبیعیسرمایهاین•
کهیاسرمایهکههمانطورمیکند،حفظراسیاره

تمانهاساخوراههامانندمیشود،تولیدانسانتوسط
تزیسمحیطزیربناها،تشکیلها،کارخانهو

باهمچنینطبیعیسرمایه.استشدهساخته
برایجریانتولیدشناورهاوصیادانباترکیب

.میکنددریاییغذایتولید



:دبرای تعریف ریست بوم سه تعریف در زیر ارائه میشو

 ,Schramm & Hubert)شرام و هوبرت •
، توضیح داده اند که زیست بوم (1996

ابل اجتماع سیستمی است که بوسیله اثرات متق
ل موجودات زنده و محیط زیست آنها تشکی

ت بوم بوسیله این تعریف، یک زیس. می شود 
ا در میکروبهممکن است به اندازه آرایه ای از

زیر و روی یک برگ باشد و در سطح 
ر زنده بزرگتر،  اثرات متقابل اجزاء زنده و غی

در یک اقیانوس میباشد

تعریف سازمان خواربار و کشاورزی -•
، سیستم عملکرد متقابل  (FAO)جهانی

و "مرکب از موجودات زنده و محیط 
این مفهوم قابل "یادآوری کرده اند که

یاره بکارگیری در هر مقیاسی می باشد، از س
ات ریز  بعنوان یک زیست بوم تا کلنی موجود

.  (FAO, 1999a)و محیط اطراف آن 
ماعی اجت: تعریف معاهده  تنوع بیولوژیکی-•

دات پویا و پیچیده از گیاهان، جانوران و موجو
ریز و محیط غیر زنده آنها که دارای اثرات 

ی متقابل هستند و بعنوان یک واحد عمل م
.(Arico, 1998)کنند 



زیست بومهای ماهیگیری

• نکته بارها گفته شده که انسانها بیشتر از این 
.  تا در باره کف اقیانوسهامیدانند سطح کره ماه 

بسیاری از یافته های مهم عمق اقیانوسها اخیرا 
کشف شده اند، و بدون شک بسیاری دیگر هست 

تنوع گونه ای در محیط . که باید کشف شوند
زیست دریایی منحصر به کف اقیانوس نیست، و
البته تنوع آبزیان را میتوانیم همچنین در دریاچه

چیزی که عموما در . ها و رودخانه ها پیدا کنیم
مورد محیط زیست خیلی از آبزیان وجود دارد 

عدم درک ما از جزئیات ماهیت و عملکرد   
. زیست بوهای مربوطه می باشد

• وقتی در باره یک زیست بوم مرتبط با یک 
ماهیگیری صحبت می کنیم، ما میتوانیم بطور 
کلی در مورد زیست بومها صحبت کنیم، و یا 
اگر موضوع اقیانوسها مورد عالقه ما باشد 
میتوانیم بر زیست بومهای دریایی تاکید کنیم

• یا میتوانیم موضوع رابطه بین ماهیگیری و و 
زیست بومهای آبی را با ارجاع  به زیست 
بومهای ماهیگیری مورد توجه قرار دهیم که 
، تعریف ساده ای  به  (Royce, 1996)رویسه 

زیست بومی که فعالیتهای "این صورت کرده، 
".   ماهیگیری را حمایت میکند

• علیرغم نقش آشکار و مهم زیست بومها در 
ارتباط با ماهیگیری، حداقل در مورد  دریاها، 
.بهیچ وجه بخوبی شناخته شده نیستند



بالقوه دو ضعیف درک شده اند وهستند، اثرات متقابل پیچیده 
طرفه هستند

چی شکاربرعکس، تاثیر کاهش میزان صید بواسطه •
؟چیست

ار در این حالت به نظر میرسد که میزان مرگ و میر شک•
معهذا . ابدبیشتر باشد، در نتیجه جمعیت شکار کاهش می ی

لید ، در همین زمان، ذخیره بزرگ شکارچی ممکن است تو
،جوانهای بیشتری برای آینده بکند

ار و گاهی مواقع خود این جوانها منبع غذایی برای شک، •
تمی در این حالت اثرات کلی روی شکار  غیر ح. میشوند

رچی و است ،  که این خود توازنی است بین افزایش شکا
قوه با این موضوع بطور بال.  افزایش در دسترس بودن غذا

.جنبه های رقابت  ترکیب می شود
ابت افزایش فراوانی شکارچی ممکن است داللت بر رق•

نبغ غذایی بزرگتر با دیگر گونه های شکارچی باشد، که م
تگی به اثرات این روی شکار، بس. شکار آنها یکی میباشد

برای قدرت رقابت بین شکارچیان و  ترجیحات  هرگونه
ن بیان ای. یک شکار خاص بعنوان منبع غذایی خواهد داشت

.می کند که اثرات متقابل میتواند پیچیده باشد

ر یک برای مثال، فرض کنید در یک زیست بوم خاص ما ب•
اگر هدف . جفت شکار و شکار چی تمرکز کنیم

ت آنرا ماهیگیری شکار باشد و از طریق صید میزان جمعی
کاهش دهد، 

این ممکن است داللت برکاهش غذای در دسترس •
طحی آیا باید میزان صید مجاز شکار در س. شکارچی باشد

تر باشد؟ پایین بیاید که غذای در دسترس شکارچی بیش



ماهیگیران

ا برای آنهایی که صید ر: ماهیگیری معیشتی•
.منبع غذایی خود استفاده می کنند

ه آنهایی ک: قدیمی/ ذاتی/ماهیگیران بومی•
صید متعلق به گروهای قدیمی هستند، عمدتا

.می کنند برای امرار معاش
ی کنند آنهایی که صید م: ماهیگیری تفریحی•

.یورزشبرای لذت بردن و بعنوان یک کار 
نند آنهایی که صید می ک: صیادان تجاری-•

یادان برای استفاده محلی و یا صادرات؛ این ص
یگیری بطور سنتی به ماهیگیران سنتی و ماه

صنعتی تقسیم میشدند 

مانند ماهیگیری که در آن کار می کنند،•
ر ماهیگیران از لحاظ  تنوع و گستردگی د

.  توزیع در سراسر جهان متنوع هستند
ماهیگیران قلب زیر سیستم انسانی در

ماهیگیری هستند، اگرچه بحث در مورد 
اغلب ( آمار آن)مشارکت در ماهیگیری 

نجا در ای. تمرکز بر شناورها دارد و نه بر آدمها
تالش میشود که هم در مورد انواع صیادان و

. هم در مورد روشهای صید بحث شود
اس ماهیگیران را در تمام دنیا  میتوان بر اس•

ماهیت، زمینه کار و فعالیت های خاص 
. کرد ماهیگیری ، در چهار دسته تقسیم بندی





انواع روشهای صید

اندازه و )از جمله شناور نوع تکنولوژی ماهیگیری بر اساس 
.  مورد استفاده متفاوت می باشدنوع ابزار صیادی و  ( ساخت

ابزار صیادی مورد استفاده را (Cushing, 1975)کوشینک 
شامل تورهای پیاله ای،تقسیم بندی کرده است، به چهار نوع

. تورهای ترال، گوشگیر و قالبها



یا تورهای  محاصره ای/تورهای پیاله ای 

یان مورد تورهای پیاله ای میتوانند برای صید گونه های سطح زی مثل ساردین ماهیان و شک ماه•
را محاصره کند در حالت اول صیاد تور را طوری تنظیم میکند که گلهء ماهی. استفاده قرار بگیرند

تا  ماهی را به تله بیندازد و سپس به داخل شناور (pursed)و نهایتا تور از پایین بسته میشود 
.  حرکت داده می شود

های کف زی نوعی از تور پیاله ای که در مناطق ساحلی برای صید گونههمچنین •
است که در  ( Beach Seine)ساحلی استفاده میشود با نام تور پیاله ای ساحلی

رد برای صید ماهیان استخوانی مو( جنوب دریای خزر)سواحل شمالی ایران 
Taghavimotlagh)استفاده قرار می گیرد  et al., 2013)  .





تورهای ترال و دیگر تورهای کششی و درج ها

، اینها ممکن  (Royce, 1996)ترالها دارای شکل مخروطی هستند که در آب کشیده میشوند•
ه می که از شاهین برای باز نگه داشتن دهنه تور استفاد(Beam Trawls)است ترال شاهین دار  

.  داردکه با استفاده از تخته ها دهانه تور را باز نگه می (Otter Baords)کنند و یا ترال تخته دار 
نند ماهی میتوانند در کف کشیده شوند برای صید گونه های بنتیک و کف زی ماتورها این 

رای صید شوریده و سنگسر ماهیان و همچنین میتوانند بعنوان ترال سطحی در میانه ستون آب  ب
رای صید استفاده از چنگک ب)تورهای درج کننده هم . فانوس ماهیان مورد استفاده قرار بگیرند

.  میگیرنددر همین رده قرار ( صدفها
گر تورهای ترال کف برای صید میگو و برخی از گونه های ماهی که امکان صید آنها با دی•

مان روشهای صید وجود ندارد بطور محدود و در فصول خاصی در آبهای خلیج فارس و دریای ع
یت فصلی برای صید میگو در آبهای خلیج فارس  عالوه بر محدود. مورد استفاده قرار می گیرند

یر هدف صید برای ناوگان صنعتی ابزار های کاهنده صید ضمنی برای کاهش صید گونه های غ
(.  1382پیغمبری و همکاران، )عمدتا انواع ماهیان بکار گرفته میشود 





(تشامل گوشگیر های شناور و ثاب)تورهای گوشگیر 

وقعیکه به ایده اصلی برای استفاده از تور گوشگیر عبارت است از، صید ماهی م•
.  ناور باشندطرف و داخل تور شنا می کنند، این نوع تورها ممکن است ثابت و یا ش

تیکه تورهای تورهای ثابت با یک وسیله ثابت  و یا پست ثابت میشوند، در صور
.  (Cushing, 1975)شناور میشوند موج شناور با  حرکت 

ه میشوند زیرا تورهای گوشگیر بطور وسیعی توسط صیادان خرد و سنتی استفاد•
ف دیگر تورهای از طر. براحتی با دست و یا با یک وسیله ماشینی کشیده میشوند

یهای صنعتی در گوشگیر شناور در مقیاس بزرگ، با چندین کیلومتر طول  در صیاد
.  آبهای عمیق مورد استفاده قرار میگیرند





سبدها و تله ها

ه بندی شده اند، به موازات دسته بندی تورهای ثابت، سبدها و تله ها هم بعنوان ابزار صید ثابت دست•
لزی با جنس چوبی و یا ف)که بطور اخص تله های مورد استفاده در کف دریاها همراه با طعمه 

استفاده و همچنین تله هایی که بصورت موانع در اعماق مختلف( برای صید شامیگو و خرچنگ
.  می شوند

های خلیج صیدی که نقش تله ها را بازی می کند گرگور است که در آبزار بادر ایران مهمترین •
اده از تله های فارس برای صید ماهیان کف زی با استفاده از طعمه استفاده میشود، همچنین استف

ه در ایران قیفی و تاشو برای صید شاه میگوی دراز آب شیرین ارس از دیگر روشهایی است ک
(.  1384کریمپور و همکاران، )استفاده میشود 





قالبها

حتماال هنوز استفاده از روشهای صید با انواع قالبها بطور اخص مربوط به زمانهای قدیم است، ولی ا•
مه های ماهی بوسیله طعمه خوراکی و  یا انواع طع. یکی از شایع ترین روشهای صید می باشد

د تجاری با مهمترین و پیشرفته ترین روش صی. مصنوعی فراوان تحریک و جذب قالب می شود
.قالب، صید با النگ الین و یا قالب طویل می باشد

البهای طعمه بطور اخص، صید با قالب طویل  از عمده ترین صید با قالب است که با استفاده از ق•
ود دار هم در کف دریاها برای صید ماهیان کف زی نصب میشود و هم  در ستون آب معلق می ش

(. برای صید نیزه ماهی)





دیگر روشها

اهای بعالوه  روشهای عمده ای که در باال گفته شد دامنه وسیعی از دیگر روشهای صید در ج•
صید نیزه )ا نیزه  اینها شامل، انتخابی ترین روشها  مثل صید  ب. مختلف دنیا بکار گرفته می شود

.می باشد...( وماهیان صخره ای، صدفها )و صید باغواصی ( ماهی و صید والها



ماهیگیرانفراتر از 

فراتر از صیادان-•
ستند که غیر از اجزا انسانی در گیر ماهیگیری فقط شامل خود صیادان نمیشود بلکه افراد دیگری ه•

برداران بخش در حقیقت بهره. آنهایی که از منابع برداشت می کنند مرتبط با ماهیگیری هستند
.کوچکی از افراد در گیر در ماهیگیری هستند

بعاد برای مثال برای هر صیاد تجاری  سه مجموعه از مردم که هرکدام بطور مساوی بخشی از ا•
، در یک ادیجامعه صیو خانواده صیادان انسانی ماهیگیری هستند در این فعالیت درگیر هستند، 

ات و تسهیل آنهایی که کارگاهای قایق سازی، انبارهای تهیه تجهیزمجموعه اجتماعی و یا سیاسی، 
یستم صیادی کنند گان سرویسهای موردنیاز که هر دو بخش جدایی ناپذیر و وابسته به فعالیت س

ه تقاضا برای توزیع کنندگان،  فروشندگان ، بازار یابان، و مصرف کنندگان همان هایی ک، هستند 
.  تولید صید را خلق می کنند  جزء جدایی ناپذیر سیستم انسانی صید هستند



مرحله پس از صید

قوی مطلق، ت)کلی ماهیگیری دارای چهار عنصر اساسی ، ذخیره، صید، فرآوری و بازار یابی است طور ب•
1377).

محققین و ه ریزان، از طرف دیگر و بطور تاریخی با نگاه به سیستم ماهیگیری، غالب تمرکز مدیران ، برنام•
جود آمد که معهذا، بخش پس از صید بعد از اینکه این تشخیص بو. استدیگران بر بخش صید بوده 

ود ندارد بطور دیگر امکان افزایش تولیدات پایدار ماهیگیری از طریق افزایش صید گونه های وحشی وج
رداری خیلی زیادی مهم شد، و این باعث شد افزایش سودآوری برای جامعه از طریق تمرکز بر بهره ب

.باشدپایدار گونه ها 
د استفاده قرار رویکرد توسعه پایدار تضمین میکند که مقدار محدودی صید در دسترس بطور موثری مور•

کته بطور خاص این ن. می گیرد   تا هدفهای تغذیه، اشتغال زایی، و توسعه اقتصادی، اجتماعی را تامین کند
:  گیرندمرتبط با بخش بعد از صید است و نشان میدهد که باید موضوعات زیر مورد توجه جدی قرار



اهداف پس 
از صید

ادغام  
ا ماهیگیری ب
سعه تالشها ی تو
روستایی

ت کاهش ضایعا
از و تلفات بعد

صید

به حداکثر 
رساندن ارزش 

افزوده از 
طریق عمل 
آوری مناسب

توسعه و یا 
بهبود 

سیستمهای 
توزیع و بازار



د از وقتی که ماهی به ساحل آورده شد، اقدامات  بع
آن را میتوان به سه دسته تقسیم بندی کرد

و بازار یابی
توزیع



ه مستقیم خروج ماهی را از شناور و یا صیاد برای عمل آوری و یا عرضکه مکانیسمی 
به بازار را تضمین کند

توجه صحیح و مناسب-1
د وجو"به بازاریابی ماهی 

ولید کانال ارتباطی بین ت
"کننده و مصرف کننده

ها، تعیین نقش واسطه-2
همانهایی که ماهی را از 

ر صیاد میخرند و به بازا
میفروشند

توجه به در دسترس -3
یکی  بودن زیرساختهای فیز
برای توزیع تولید



بازار یابی و توزیع

وقتی مفید بازاریابی یک فعالیت خیلی مهم در ماهیگیری است، ار نقطه نظر تجاری، صید خوب•
.  است که بتوان آنرا بفروش رساند

ید حاصل شده برای ص( بطور خاص خریدار)فعالیت بازار یابی عبارت از مکان یابی و تنظیم بازار •
اهیگیری، در دینای شرکتهای م. توسط صیاد، شرکت تعاونی، شرکت و یا جامعه صیادی است

.بهرحال شرکتها توجه خاصی به  توسعه و تداوم تنظیمات بازار یابی دارند
ورها به در سطح خرد،  ممکن است صیادان بخوبی صید را به جامعه صیادی و یا در برخی کش•

.  تکی باشندزنان تحویل دهند تا بصورت محلی بازاریابی کنند، ویا به واسطه برای بازار یابی م
یاد وجود حالت دوم عمدتا، از یک طرف تنشی بین صیاد و واسطه برای پرداخت پایین به صدر •

دارد، و از طرف دیگر واسطه برای تهیه مکان فروش و خریدار دارای ریسک میباشد



تضمین بازار یابی در سطح کوچک از صیادان، تعاونیها، شرکتها و جامعه صیادی،درحالی که •
ی اینکه ماهی در اسرع وقت از ساحل جدا شده و به سمت مراحل بعدی برود خیلی مهم و حیات

.احساس گسترده تری از اهمیت بازار یابی وجود دارداست،  
تالش . ددر سطح بزرگ و بصورت عمومی، بازاریابی باعث تحرک و ارتقاء مصرف ماهی میشو•

.  همراه داشته باشددر مقیاس باال برای  بهبود بازار و توزیع، میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ب



اقتصادیاثرات متقابل بازار یابی و توسعه 
اثرات بازار 

یابی

افزایش 

تقاضای مصرف     

م بهبود سیست

توزیع     

به بهبود دسترسی

بازار     

افزایش شغلهای  

جانبی     

افزایش قدرت  

صیادان

ز تولیدات بیشتر اهاثرات مداخل

ذخایر کم برداشت 

شده    

ازار  کانالهای بهتر ب

یابی

افزایش صادرات و 

تبادل ارز خارجی

واسطه کمتر و در آمدیادانوابستگی کمتر ص

بیشتر صیادان

اشتغال و غذای ه          اثرات توسع

ر   در دسترس  بیشت

تر در پروتئین بیش

دسترس

ا کاهش نیاز به وامهای ببهبود تراز تجارت

بهره باال

توسعه جامعه صیادی



فرآوری
ل و یا فرآوری محصول صید عبارت است از  انجام هرکاری  در ارتباط با ماهی قبل از فروش نهایی به خریدار ک

.  این میتواند شامل روشهای عمومی زیر باشد. خرده فروش

(آماده کردن برای فروش در فرم جدید)سرزدن، خالی کردن شکم و در یخ قرار دادن •
(روش عمومی برای صید صنعتی)فریز کردن •
(اشکال سنتی، طوالنی کردن عمر مفید با هزینه کم)دودی کردن و نمک سود کردن •
آبهای تولید پودر ماهی، مانند صید فانوس ماهیان و ساردین ماهیان در)تبدیل کردن به پودر •

(کشورجنوب 
یدا الزم به ذکر است که همه آنها به غیر از دو مورد آخر که عمدتا نیاز به سرمایه دارند  شد•

.  نیروی کار محور هستند



فواید فرآوری

طق فرآوری نماینده صنعت دوم در سیستم ماهیگیری  است، که معموال  شغلهای اضافه ای در منا•
.ماهیگیری ایجاد میکند، و از طرف دیگر موجب ایجاد ارزش افزوده ماهی صید شده میشود

ده در بازار بعالوه  این غیر معمول نیست که با یک حساب سر انگشتی، ارزش بازاری ماهی فرآوری ش•
د، و دریافتی حداقل دو برابر و حتی بیشتر از قیمت ماهی در زمانی است که توسط صیاد فروخته میشو

.صیاد به نسبت محصول فرآوری شده خیلی کمتر است
.فرآوری ماهی را به شکل قابل مدیریت تبدیل میکند•
طور ، ب(برای تغذیه در آبری پروری، برای استفاده در مرغداریها و دامداریها)برای مثال پودر ماهی، •

این ساده عمومی از ماهی با مقدار باالی روغن تولید میشود، که این نیاز به فرآوری فوری دارد و بنا بر
.  نیست که بصورت تازه به فروش برسد

ایعات را کمتر در قالب تولید کنسرو، نمک سود و یا محصوالت فریز شده، توزیع را آسانتر و ضفرآوری •
.   میکند 



لی است که فرآوری ماهی را به شکل و فرم بازار پسندتری تبدیل می کند، این در حا•
وری شده مصرف کنندگان تولیدات فرآوری شده را در شکل و فرمهای مختلف فرآ

.و بسته بندی ترجیح میدهند
بع جدید منجر بهبود فرآوری میتواند به بهره برداری بهتر از صید ضمنی و توسعه منا•

. شود، معموال به توسعه اقتصادی در مناطق حاشیه ای میانجامد



بازار

هم بصورت این اصطالح. فرآیندی که در آن ماهی خرید و فروش میشود بنام بازار شناخته میشود•
و ( ین کندبه این معنی که، اجازه دهید بازار قیمت را تعی)مفهومی مورد استفاده قرار میگیرید 

. دهمچنین به جایی فیزیکی که خرید و فروش ماهی در آنجا انجام میشود گفته میشو
هر ممکن است جایی در محل جامعه صیادی باشد و یا یک بازار بزرگ ماهی در سطح شبازار •

. تهران
.  ندمحلی ممکن است غیر وابسته به واسطه ها و یا خانواده صیادان درگیر آن باشبازارهای •
.اشندهای بزرگ امکان دارد در سطح منطقه ای، کشوری و یا نقش بین المللی داشته ببارار •



.استتئوری  عرضه و تقاضا نقطه مرکزی بحث در مورد بازار ماهی:تئوری  عرضه و تقاضا 
ه در زیر معیار سیستم بازار، معموال رقابتی کامل آن است و مجموعه ای از فرضیاتی است ک

.لیست میشوند
ان عرضه و هستند، هیچ فردی قدرت کافی برای کنترل میززیاد تعداد خریداران و فروشندگان •

.د نداردتقاضا  و تاثیر گذاری بر قیمت را ندارد و هیچ تبانیی بین خریدار و فروشنده وجو
یمت، تولید سطح ق)برای یک محصول خاص، فاکتور تعیین کننده قیمت، عرضه و تقاضا است •

قاضا بستگی و باالنس قیمت به میزان عرضه و ت(   کننده و مصرف کننده را تحت تاثیر قرار میدهد
.  دارد

.آگاهی کامل از اطالعات در دسترس  و اقدامات بعدی،  برای همه بازیگران در ماهیگیری•



های تنظیم بازارمحدودیت 

،عمده نواقص بازار  از نقش واسطه ها بوجود میآید•
،نه فقط خریداران ماهی بلکه همچنین آنهایی که حمایت مالی می کنند•
،آنهایی که به صیاد پول قرض میدهند•
.  آنهایی که موافقت می کنند که در برگشت از صید، ماهی صیاد را به  واسطه بفروشند•

اری قدرت معموال، صیادان مدیون تجار و حمایت کنندگان مالی ، همانهایی که ممکن است سیستم انحص•
.  فروش را برا ی سرمایه و تجهیزاتی که در اختیار صیاد میگذارند اعمال کنند، هستند

قاضا دارد  بلکه به این به این معنی است که تعامالت بازار بعدی نه فقط و منحصرا  بستگی به عرضه و ت***
به نقطه نظر یک ارتباطات بین این افراد دارد که  این ارتباطات گاهی حال استثماری و گاهی حاالت بستگی

.  فرد دارد



ترجیحات مصرف کنندگان

حت تاثیر ترجیحات مطلوبهای ذاتی است که مردم برای محصوالت خاصی دارند، و اینها معموال  ت•
.فرهنگ و رسومات محلی هستند

ذاری مصرف کننده درک شود تا تاثیر ات توسعه ای و سیاست گترجیحات ضروری است •
.مدیریت پیش بینی شود



توجه سطح کلیدی ترجیحات مصرف کننده باید مورددر سه 
قرار گیرد

موضوع اساسی ذاتی برای مصرف ماهی در مقابل دیگر گوشتها و منابع پروتئینی یکترجیحات -1
. است

است ، نظر بگیرید یک حالت از سیاست گذاری پیشنهاد افزایش مصرف تولیدات ماهیدر •
. احتماال از طریق توسعه زیر ساختها و پرداخت یارانه  سوخت و یا ساخت شناور

جیح دهند، بازار ماهی منحصر به جمعیت محلی باشد ، و یا اگر مردم دیگر منابع غذایی را تراگر •
.بنابراین بعید است تالشها برای توسعه ماهیگیری  موفق شود



است، و در مصرف ماهی همچنین تحت تاثیر گونه های ماهی که صید میشوند متفاوتترجیحات -2
.و تنوع در داخل یک گونه میباشد/ جنس/واقع تحت تاثیر نژاد

یدهند و مترجیح برای مثال، در استانهای شمالی در حاشیه دریای خزر مردم عمدتا ماهی سفید را •
ادق کمتر تمایل به مصرف ماهیهای جنوب دارند، همین موضوع برای ساحل نشینان جنوب ص

. است
ماهی متفاوت گفت که ترجیحات مصرف کنندگان  با توجه به نوع تهیه غذا از یکباید ، نهایتا-3

.خواهد بود
خشک بخشهای بسیاری از مناطق در حال توسعه ، بطور اخص مناطق گرمسیری، ماهی دودی ودر •

رجیح شده که عطر و طعم داده شده   و یا بافت ماهی در سوپ های تند و یا حالت تاس کباب را ت
.  میدهند

د، ولی ممکن معرفی ماهی فریز شده، اگرچه ممکن است  از لحاط بهداشتی ترجیح پذیر باشبرای •
.  است توسط مصرف کنندگان مورد استقبال قرار نگیرد



تقاضای مصرف کننده

ه مصرف بحث در مورد تقاضای مصرف کننده بر رابطه بین قیمت محصول و مقدار محصولی ک•
دیگر قدرت براساس توانایی خرید مصرف کننده ارزیابی میشود، بعبارت)کننده میخواهد بخرد 

.تمرکز دارد(  خرید
ا بدانیم  تا همانند  ترجیحات مصرف کنندگان، این خیلی مهم است که تقاضای مصرف کننده ر•

.بتوانیم اثرات اقدامات در دیگر بخشهای سیستم ماهیگیری را آنالیز کنیم
ری منجر میشود، برای مثال، تالشها برای بهبود کنترل کیفی در فرآوری ماهی، به تولیدات سالمت•

.ولی قیمت نهایی گرانتر خواهد بود
ابع به بازار و یا یعنی ورود ماهی از دیگر من)براین، بسته به در دسترس بودن جایگزین در بازار بنا •

هبود مطلوبیت ، آنچه به نظر میرسد که یک حرکت سودمند بسمت ب(وجود فرم دیگری از پروتئین
ن و فرآوری یک محصول میتواند منجر به کاهش شدید تقاضا و در نتیجه کاهش در آمد ماهیگیرا

.  کنندگان را بهمراه داشته باشد



تعریف مدیریت ماهیگیری 

ی، فرآیند جامعی از گردآوری اطالعات، برنامه ریزی، مشاوره، تصمیم ساز•
م اختصاص منابع و قاعده سازی و پیاده سازی همراه با اجرا و در صورت لزو

ماهیگیری استفاده از قوه قهریه  در اجرای قوانین و مقررات برای اداره فعالیتهای
اهیگیری، برای اطمینان  از تولید پایدار و مداوم منابع  و تکمیل دیگر اهداف م

.مدیریت ماهیگیری نامیده می شود
اهداف "و"فعالیتهای ماهیگیری"ابتدا باید این موضوع یادآوری شود که در این تعریف، در •

درک شود( EAF)ٍباید در چهار چوب رویکرد زیست بومی ماهیگیری "ماهیگیری



:  نهاد مدیریت ماهیگیری دارای دو جزء مهم شامل

.  باشد، مسئول مدیریت ماهیگیری لزوما در دولت مرکزی نیست و میتواند بصورت استانی، محلی و خصوصیبنابراین

یری نهاد مسئول مدیریت ماهیگ
ر که نهاد و سازمانی است از کشو

موظف میشود تا عملیات 
.ندمدیریت ماهیگیری را اجرا ک

و نهاد مسئول مدیریت ماهیگیری
.  طرفهای ذینفع می باشد



?استتنها بعهده مسئول مدیریت ماهیگیریماهیگیریآیا مدیریت 

ظایف که مسلم است در مدیریت ماهیگیری مدرن یک فرد و یا نهاد به تنهایی نمیتواند همه  وآنچه •
. مدیریت ماهیگیری را انجام دهد

عهده دارد و این درست است که ریاست مسئول مدیریت ماهیگیری وظیفه کلی مدیریت ماهیگیری را ب•
م سازی و پاسخگو و هماهنگ کننده اصلی است، ولی آن به تنهایی مسئول جمع آوری اطالعات و تصمی

اجرای تصمیمیات نیست
ف وسیعی از ماهیگیری فرآیندی  پیچیده با نظم و انضباط چند وجهی است و نیاز به ورودی طیمدیریت •

.نقطه نظرات دارد
ه بر خود بخوبی انجام بنابراین توقع اینکه یک شخص و یا نهاد بتواند وظایف محوله را به تنهایی و با تکی•

. دهد دور از انتظار و غیر منطقی است
گیری کرده و به عالوه، مدیریت ماهیگیری باید طرفها و ذینفعان مشروع و قانونی را در گیر مدیریت ماهی•

(.  1377تقوی مطلق، )زمینه جلب مشارکت آنها را به نحو احسن درمدیریت ماهیگیری فراهم آورد 



هدف اصلی مدیریت ماهیگیری 

ی هدف اصلی مدیریت ماهیگیری بهره بردار•
.پایدار و دراز مدت از منابع ماهیگیری است

ال رسیدن به این هدف نیاز به رویکردهای فع•
ود دارد و در این جهت باید به دنبال راههایی ب

نه و که سود حاصل از منابع ماهیگیری را بهی
.  پایدار کرد

ایننفعل،مغیروفعالماهیگیریمدیریتبرایگاماولین•
بهمیخواهدماهیگیریکهبهینهسودمعنیومنظورکهاست

مشروعجمعیاوکشورهادیگربعبارتبدانیم،برسدآن
رویوارنددبهینهسودازبرداشتیچهماهیگیریذینفعان

.رسندمیتوافقبهاصطالحاینازتعریفیچه



در مدیریت ماهیگیری اهداف 

یم بندی شود، بطور کلی، اهداف در مدیریت ماهیگیری میتواند به چهار زیر بخش تقس•
میتوانند  ،اقتصادی و اجتماعی که اهداف اجتماعیاکولوژیکی اهداف بیولوژیکی، 

.  شامل اهداف فرهنگی و سیاسی هم باشد
وبهای اقتصادی بیولوژیکی و اکولوژیکی بعنوان محدودیتها در رسیدن به  مطلاهداف •

. و سودهای اجتماعی  مطرح هستند
استفاده شود تعیین این اهداف برای مشخص کردن اینکه چطور یک منبع ماهیگیری•

یگیری تا سود اجتماعی حاصل کند هم در سطح سیاست گذاری و هم برای یک ماه
.  خاص خیلی مهم می باشد



:مثالها برای اهداف مدیریت ماهیگیری شامل

(یکیبیولوژ)وریبهرهتداومازاطمینانبرایضروریازسطحباالترحددرهدفهایگونهظحف•
،(منیضصید)هدفغیرهایگونهوزیستمحیطفیزیکیوضعیتدرماهیگیریاثراتکاهش•

(اکولوژیکی)وابستهوتابعهایگونه
(اقتصادی)صیادیدرکنندگانمشارکتوصیاداناقتصادیسودکردنحداکثر•
هستندودخمعاشامراربرایماهیگیریبهوابستهکهآنهابرایشغلیفرصتهایکردنحداکثر•

(اجتماعی)



محدودیت های اهداف

.  بیان شده در باال دارای دو محدودیت روشن هستنداهداف •
ت بوم و در برای مثال،  مینیمم کردن اثرات ماهیگیری بر زیسهستند، اول، دارای تضاد در مفهوم •

.همین حال ماکزیمم کردن سود اقتصادی
دن سود بطور مشابهی، این احتمال خیلی زیاد است که راهبرد مدیریت و هدف آن ماکزیمم کر•

دباشاقتصادی باشد در صورتیکه ماکزیمم کردن فرصت های شغلی را بهمراه نداشته 
د بین اهداف مصالحه و قبل از اینکه استراتژی مدیریت موثر بتواند طراحی و تدبیر شود بای: بنابراین•

. سازش عملی بوجود آید



د محدودیت دوم اهداف این است که آنها بیش از حد برای سو
دهی برای مدیریت مبهم هستند

ل انجام نشود، برای مثال، اثرات ماهیگیری در صورتی میتواند محدود شود که ماهیگیری بطور ک. •
اندکه بعید است این هدف آنهایی باشد که اهداف را تنظیم کرده 

بیشتری صیاد ماکزیمم کردن فرصتهای شغلی به این معنا است که اجازه بدهیم حتی االمکان تعداد•
ند مشارکت کنند و یا در ماهیگیری بدونه توجه به اینکه آیا میتوانند بوسیله ماهیگیری زندگی بساز

، و یا هدفهای داشته باشندقبولی به معنی ماکزیمم کردن تعداد در حدی که بتوانند در آمد قابل 
. زیاد دیگر

.زیادی برای افزایش بصیرت مدیریت با این اهداف وجود داردبنابراین موضوعات •



گیری توسعه است که اهداف هرچه بیشتر پایش شوند و اهداف عملیاتی برای هر ماهیبنابراین ضروری •
.و تهیه شود

اهیگیری قابل اهداف عملیاتی  باید خیلی دقیق باشند و طوری تنظیم  شوند که بطور همزمان در یک م•
.  دستیابی باشند

ی با توافق حاصل دیگر، باید تعادل بین اهداف بیولوژیکی، اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعبعبارت •
.شود و تضادها وتناقصها حل و فصل شوند

برای مثال دو برای تهیه اهداف عملیاتی باید تفاوتها بین اهداف کلی و اهداف عملیاتی مشخص شود•
:هدف عملیاتی زیر

(بیولوژیکی)سطح بهره برداری نشده % 50ذخیره در همه زمانها باالی حفظ •
سطح میانگین زی توده در غیاب % 50باالی وابسته، همه گونه های غیر هدف و گونه های حفظ •

(یکیژاکولو)فعالیتهای ماهیگیری 



مزایای این نوع برنامه ریزی

اینآیاهکمیشودمشخصمدیرییاناظرهربرایفوق،اهدافمثلعملیاتیاهدافاینتعیینبا•
اند؟شدهرااجموفقیتباوبودهمناسبمدیریتیراهبردهایآیایاونهیااندیافتهتحققاهداف

تخمینبرایع،مرجنقاطبرایمبناییبعنوانبسادگیمیتواننددیگرطرفازعملیاتیاهدافاین•
.گیرندقراراستفادهموردارزیابیو

شاملکهوندشتهیهمیتواندمدیریتیراهبردهایگرفتقرارتوافقموردعملیاتیاهدافکهزمانی•
.دباشمیاهدافبهرسیدنبرایمتفاوت،ومتناسبمدیریتیدستورالعملهایومعیارها



تهیهبرایردممبیشترکهاستکاریشبیهاینواقعدرولیبیاید،مشکلنظربهاینهاهمهشاید•
وامیدهاکاملدقتبانهولیگرایانهواقعبطورمابیشتر.میدهندانجاموتهیهخودشخصیبودجه

یانب(خالصآمددرمورددراین)منابعماهیتازشناختوعلمبازندگیبرایراخودنیازهای
.کنیممی

قهمسابحالدروتالشواحدمنبعیکبرایهمهولیهستندمابودجههدفهایامیدهاونیازها•
بایدمانابراین،ب.شودفصلوحلاستالزمکهآیدبوجودتضادهاییاستممکنبنابراینهستند،
کهکنیمیمتهیهعملیاتیاهدافما.کنیمتهیهبیشتردقتباراآنهاودادهتغییرراخوداهداف

.میاریمبدستچهغیرهوتحصیل،خانهغذا،برایمثالبرایواقعیبطور
اینبهیممیتوانچطور:بگیریمتصمیمخودبودجهراهبردمورددرکهداریمنیازمابنابراین،•

انهخچهوماستنظرمدایخانهچهبخریم،بایدلباسوغذاازمقداریونوعچه:برسیماهداف
.غیرهوباشیمداشتهساالنهتعطیالتمیتوانیمآیاکرد،تهیهمیتوانراای



بدستابعمنازداریمانتظارکهماتولیدبرمنطبقبایدماعملیاتیاهدافروشن،وواضحبطور•
تعادلیجادانیازمندگرایانهواقعاهدافتهیهوتوسعهفرآیندنرمال،بطور.باشدمیاوریم(درآمد)

اختصاصودختعطیالتیاوسرگرمیبرایزیادیسهمنمیتوانیممابیشترمثال،بطورواست
.کنیمپرداخترابانکیوامیاوخانهاجارهبایدواحدآندراینکهبرایبدهیم

بینتعادلایتانهتامیایدبوجودگرایانهواقعاهدافبهرسیدنتامصالحهوبندیالویتبنابراین•
رازدبرایماماهبهماههزینهمدیریتبرایراهنمایکتهیهبهوشودایجادمادرامدومطلوب

.شدخواهدمنجرمدت
.باشیمداشتهاجراقابلمالیمدیریتراهبردبایدمافرآیند،اینپایاندر•
ماردراهبکهاستاینمعنایبهایندادیم،انجامصحیحراخودمسئولیتهایوهاهزینهمااگر•

.کنیمشکایتورشکستگیازاینکهبدونهبردیملذتزندگیازماوبودهدرست
.استمتفاوتماهیگیریمدیریتاهدافوکاراساسباکمیمقدارفقطاین•



مالحظات بیولوژیکی

فرآیندریقطازپذیریتجدیدتوانوظرفیتآبیزندهمنابعزتده،جامعهوجمعیتیکبعنوان
درکه)لمثتولیدطریقازجامعهیاجمعیتبهشدناضافهوافرادانبوهتولیدواندازهدررشد

دارندرا(شودمینامیدهجامعهبهجدیدنسلشدناضافهوتولیدیاواحیاءفرآیندبهماهیگیری
(Taghavimotlagh et al., 2012).)

وحذففرآینداویمسمیانگینطوربهمثلتولیدورشدشدناضافهفرآیندجمعیت،تعادلحالتدر
.باشدمیکلمیرومرگیا
استطبیعیرمیومرگفقطشاملکلمیرومرگنمیباشد،برداریبهرهتحتکهجمعیتییکدر

.زیستمحیطردشدیدتغییراتاثردرمرگوبیماریهاشکار،مثل،فرآیندهاییازشدهتشکیلو
ازاشینمیرومرگوطبیعیمیرومرگشاملکل،میرومرگبرداری،بهرهحالدرجمعیتدر

میزانکهکندصلحااطمیناناینکهازاستعبارتماهیگیریمدیریتوظیفهمهمترینواستصیادی
ومرگمیزانبهتوجهبابتواندماهیجمعیتکهنرودباالترمشخصحدیکازصیادیمیرومرگ

.کندحفظراخودپایداروریبهرهپذیری،آسیبوصدمهبدونهطبیعیمیر



برای رسیدن به این هدف ضروری است
ساختار سنی ه نه فقط کل جمعیت در حد و سطح معینی از بیومس و فراوانی نگهداری شود بلککه •

و تولید نسل در وضعیتی حفظ شود که بتواند سطح تولید مثل مورد نیاز برای بازسازیجمعیت
ارت دیگر باید جدید برای جبران میزان جمیت از بین رفته بواسطه مرگ و میر را داشته باشد، بعب
واند میزان تعداد افراد زیر سن و طول بلوغ جنسی در ترکیب صید در حد مینیمم باشد که بت

( 1386تقوی مطلق و  همکاران، ) برداشت شده از ذخیره را برای سال بعد جبران کند 
یا افرادی برای مثال افراد بزرگتر وبخش خاص از یک ذخیره  بعالوه ، برداشت دراز مدت از یک •

تواند می, که در یک زمان خاص و یا مکان خاص در یک دوره زمانی طوالنی تخم ریزی می کنند
یات رفتاری باعث کاهش فراوانی خصوصیات ژنتیکی خاصی بشود  که باعث برتری خصوص

.است



ی ذخیرهکلی تنوع ژنیتکپیامدهای کاهش 

ی کمتر در باعث آسیب دیدن ظرفیت تولید جمعیت و همچنین مقاوم پذیر
.میشودمقابل تغییر و تحوالت محیطی 

ته باشد ضروری است که مدیریت ماهیگیری از این خطر آگاهی کافی داش
از و از فشار انتخابی دراز مدت در یک دوره طوالنی بر یک بخش خاص

.  ذخیره پرهیز کند



تصمیمات صحیح در مدیریت ذخایر آبزیاناخذ نیازمندیهای 

و میر و زی دسترسی به اطالعاتی از وضعیت یک ذخیره، همانند پارامتر های رشد، نرخ های مرگ
(1390تقوی مطلق، )توده و رفتار های تغذیه ای است 

ی، اقتصادی، تخمین های پارامترهای بیولوژیکی و اکولوژیکی ذخیره در کنار مالحظات محیط
مدیریت ماهیگیریها و استراتژی های جامعه شناختی و سیاسی به منظور تعیین خط مشی

طالعاتی در در ذخایری که تحت بهره برداری هستند شناسایی وضعیت ذخیره نیازمند داشتن ا
Sparre)زمینه میزان برداشت و میزان صید بر واحد تالش است  and Venema, 1998 .) زمانی

خمین بزنیم، که اطالعات وسیعی از گونه ها در اختیار داشته باشیم و پارامتر های جمعیت  آن را ت
.  می توانیم سطوح پایدار بهره برداری را تعیین کنیم

 یت ماهی جمع. مدیریت ماهیگیری باید ساختار ذخیره را مورد توجه و مالحظه قرار دهدهمچنین
یر عمدتا مرکب از ذخیره های مختلف است، هرکدام از آنها   هم از لحاظ میزان رشد و مرگ و م

مدیگر جدا و هم در سطح  ژنتیکی باالیی از دیگری از طریق رفتارها و تغییرات در توزیع ار ه
ز یکدیگر و  زیر هستند، تعیین پارامترهای رشد و مرگ ومیر هر ذخیره میتواند به تفکیک ذخایر ا

جمعیتهای یک گونه  در مناطق مختلف برای مدیریت بهتر آنها کمک کند



مالحظات اکولوژیکی و زیست محیطی

معیت منابع فراوانی و پویایی  مکان ذخیره ازمهمترین محدودیتهای ماهیگیری است ولی ج•
.  آبزی در یک محیط بسته زندگی نمیکنند

تند که جزیی از اجزای پیچیده زیست بوم هستند که دارای اجزای بیولوژیکی هسآنها •
Taghavimotlagh)ممکن است بر آنها تغذیه کنند و یا بوسیله آنها تغذیه شوند

et al., 2012) و یا در رقابت با یک ذخیره خاص و یا یک جمعیت باشند.
تند ممکن است حتی آن جمعیتهایی که بطور مستقیم با زنجیره غذایی با هم مرتبط نیس•

تحت تاثیر قرار بطور غیر مستقیم یکدیگر را از طریق رابطه شکار، شکار چی و یا رقابت
دهند



اشدمحیط زیست ماهی ندرتا پایدار و دارای شرایط الزم می ب

، تا تغییرات فصلی، اساسی در طی زمان متغییر هستند از  تغییرات ساعتی، مانند جزر و مدبطور های آبی محیط •
.  تغییرات رژیمیبرای مثال، درجه حرارات و جریانات تا تغییرات دهه ای مانند بوقوع پیوستن پدیده النینو و

در نسبت رشد، غییرات تتغییرات بطور مکرر پویایی جمعیت ماهی را تحت تاثیر قرار میدهند، که نتیجه آن این •
.بازسازی نسل جدید، مرگ و میر طبیعی و یا ترکیبی از اینها می باشد

قرار دهند، که این نه این تغییرات میتوانند در دسترس بودن منابع ماهیگیری به ابزار صید را هم تحت تاثیر•
مندان باید اطالعات تنها موفقیت صنعت ماهیگیری را تحت تاثیر قرار میدهد بلکه همچنین راههایی که دانش

. میزان صید و نسبت صید حاصل از ماهیگیری را  تفسیر کنند تحت تاثیر قرار میدهد

م میتواند دارای اثرات بر و یا فیزیکی زیست بوزئولوژیکی در هرکدام از اجزاء بیولوژیکی، شیمیایی، تغییرات •
.منابع جمعیت و جوامع آن باشد

ه  که باعث غنی برخی از این اثرات ممکن است خارج از کنترل انسان باشد، مانند فرآیند پدیده فراجوشند•
ین حال سازی برخی از زیست بومهای ساحلی می شود و یا ناهنجاریهای دمایی در مقیاس بزرگ، اما در ع

ضروری است که در مدیریت منابع مورد توجه قرار گیرند



یم بندی کرداثرات ماهیگیری بر زیست بوم را میتوان به چهار دسته تقس

،هدفهایگونهبرماهیگیریمستقیماثرات•
میروگمروریز،دورصیدازجمله)هدفغیرهایگونهبرمستقیماثرات•

،(صیددرحین
غذاییجیرهزنطریقازشدهمنتقلزندهاجزاءدیگربرغیرمستقیماثرات•

،(جمعیتینبرقابتیاوشکاروشکارچیان،فراوانیتغییربامثال،برای)
زیستمحیطیفیزیکوشیمیاییوضعیتبرماهیگیریمستقیماثراتو•

ده از قوانین و مقررات مدیریت باید بخوبی از این ظرفیتهای اثرات ماهیگیری آگاهی داشته باشد و با استفا
.  ماهیگیری باعث به حداقل رساندن این اثرات منفی شود



مالحظات فنی

یایی جمعیت ماهی و برای تاثیر گذاری مستقیم  بر پو"اگر کمی داشته باشد"مدیریت ماهیگیری دارای قدرت کمی، •
.  جوامع  آن که ماهیگیری را حمایت می کند می باشد

جدی بر برخی مواقع، بطور اخص در آبهای داخلی، و همچنین در پاره ای از مناطق ساحلی، میتواند دارای اثراتدر •
.  تولید داشته باشد

هره برداری از منابع با این حال، در بیشتر ماهیگیریها، تنها مکانیسم مدیریت ماهیگیری برای تضمین پایداری ب•
.ماهیگیری تنظیم میزان صید است، کی و کجا و اندازه ای که صید شده اند

یادی برای صید، تعیین این موضوع میتواند مستقیما بوسیله قانونمند کردن صید ماهی، از جمله تنظیم میزان تالش ص•
. بگیردفصل ممنوعیت صید و مکان صید، قانونمند کردن ابزار صیادی و روشهای صید مورد استفاده، انجام

انی که به سن و از طرفی از صید ماهیاستتاثیر قانونمند کردن ابزار صیادی، صید ماهی در اندازه استاندارد اولین •
 ,Taghavimotlagh)،  .بلوغ جنسی نرسیده اند جلوگیری میکند که این خود صید سالهای بعد را تضمین میکند

2001).
 (Ricrutment)فایده دیگرتنظیم و استاندارد کردن ابزار صیادی، باال رفتن وزن صید  به ازای هر تجدید نسل •

.  و یا هر فردی که صید میشود میباشد(  هرفردی که در محل صید حضور یافته است)



اثرات بهبود وضعیت تکنولوژی

وتکنولوژیوضعیتبهبودمعمول،بطورواست،مشکلخیلیصیادیتالشدقیقمیزانتخمین•
موثرصیادیتالشافزایشادامهبهوبوده،صیدعملیاتبازدهیافزایشآننتیجهمهارتهاتوسعه
برداشتهآنعواقبایهاپیشرفتاینبامقابلهبرایفعالبطورهاییگاماینکهمگر،استشدهمنجر
.شود

ناخواستهوهدفغیرهایگونهصیدوهستندپذیرانتخابموثریبطوروبندرتصیادیابزارهای•
.استبودهمشکالتترینشایعومهمتریناز

منابعپویاییوبینیپیشمیزاندقیقتخمینبواسطهتنهاماهیگیریمدیریتدرقطعیتعدم•
ازیکیماهیگیرینقوانیبکارگیریاثراتونتایجتعییندرقطعیتعدمبلکهنیست،ماهیگیری
.باشدمیمدیریتدرمهمموضوعات

مالحظاتدارایهرکدامآنهابکارگیرینحوهواستفادهمواقعقوانین،اینازهرکدامخصوصیات•
.باشدمیخودخاص



ماهیگیری هامشکل اساسی در بیشتر 

مقاومت در برابر فشارهای 
اهم اجتماعی و سیاسی برای فر
تهای کردن اشتغال و ایجاد فرص

یری مرتبط و وابسته به ماهیگ
شار سخت است و بسادگی به ف

ن بنابرای.  صیادی میانجامد
و ضروری است کشورها قوانین
مقرراتی وضع کنند برای 

های جلوگیری و یا حذف ظرفیت
.اضافه تالش صیادی

وجود تالش صیادی اضافی 
ریت اغلب منجر به فشار به مدی

یزان ماهیگیری برای افزودن به م
.دمرگ و میر بر منابع خواهد ش

کل وجود تالش صیادی باال مش
.ریها استاساسی در بیشتر ماهیگی

در این جهت مالحظات جهانی 
وسیله سطح ظرفیت صیادی که  ب

اعضاء سازمان خواربار و 
نامه کشاورزی جهانی در قالب بر

دیریت عملیات بین الملی برای م
ده ظرفیت صیادی تصویب ش

د قرار میتواند مورد توجه و تاکی
.  بگیرد



مالحظات اجتماعی و فرهنگی

ند و تغییرات جمعیت بشر و جوامع  آن مانند دیگر جوامع بیولوژیکی پویا هست•
تاثیر و تحتپیوندد اجتماعی بطور مداوم و در مقیاسهای مختلف بوقوع می 

صوالت شیالتی تغییرات آب و هوا، اشتغال، شرایط سیاسی، عرضه و تقاضا برای مح
.و دیگر فاکتورها می باشد 

حت تاثیر قرار تغییرات میتوانند اقتضائات و اثربخشی راهبرد مدیریت را تاین •
با این . شدار سازگدهند، و بنابراین ضروری است مورد توجه قرار گرفته و با آنها 
ت که عوامل حال، همانند عوامل بیولوژیکی و تکنولوژیکی، خیلی مشکل اس

هند و باعث اجتماعی و فرهنگی که مدیریت ماهیگیری را تحت تاثیر قرار مید
.اضافی می شوند مشخص و اندازه گیری کردعدم قطعیت 



مهمترین موانع اجتماعی در مدیریت ماهیگیری
ه به آن به راحتی جوامع انسانی و رفتار آنها براحتی تغییر نمی یابند و خانواده های ماهیگیران و جوامع وابست•

ر تهی شدن تمایل به تغییر شغل، و یا دور شدن از خانه خود را ندارند، حتی اگر کیفیت زندگی آنها در اث
.منابع ماهیگیری دچار صدمه شده باشد

ر آمد  و مایحتاج مشکل وقتی بیشتر می شود که فرصتهای دیگری خارج از ماهیگیری برای بدست آوردن د•
.  اولیه برای زندگی وجود نداشته باشد

می باشد، ابی جذاین شرایط، تصمیمات سیاسی برای کاهش ظرفیت های ماهیگیری گزینه بشدت غیر در •
و معموال غیر چون هزینه کوتاه مدت حذف افراد وابسته به صیادی  از ماهیگیری خیلی زیاد به چشم میآید

ار صیادی معمولتر از رویکرد جلوگیری از صیادی است، و  اجازه میدهد که ماهیگیری و منابع، تحت فش
.پایدار در اندازه و کیفیت، بیش از حد کاهش یابد 

.  زینه اول می باشدبا اینحال، نتایج اکولوژیکی، اقتصادی و سیاسی گزینه دوم خیلی بیشتر و جدی تر از گ•
ود، یکی از این بی میلی و عدم توانایی برای تصمیم سازی که منجر به اثرات اجتماعی جدی و فوری میش

.  مهمترین محدودیت ها است و از طرفی مهمترین مسئول فشار صیادی در دنیا می باشد



حظات کلیدی برای تضمین مورد توجه قرار دادن مناسب مالنیازهای 
:فرهنگی عبارتند ازاجتماعی و 

ماهیگیری را در مدیریت درگیر کرد، باید ذینفعان را در •

آنها را بطور مداوم با مفاهیم مدیریت آگاه کرد، •

.  آنها فرصت داده شود تا نقطه نظرات و مالحظات خود را ارائه دهندبه •

های ذینفع باید شامل آنهایی که ماهیگیری وسیله امرار معاششان است، گروه •

.ماهیگیران سنتی بشودو خرد  ماهیگیران •

با ماهیگیری که قانونا بطور کلی در منطقه آبهای تحت حاکمیت و صالحیت ملی،  کلیه ذینفعان مرتبط•
ب مشارکت و حق بهره برداری و مدیریت بر ماهیگیری دارند باید ترتیبات مشورت با آنها برای جل

(.  1377تقوی مطلق، )همکاری در مدیریت مسئوالنه ماهیگیری فراهم شود 



تعادل نسبی بین اهداف اجتماعی و اقتصادی

د که مسئول مربوطه تعادل نسبی بین اهداف اجتماعی و اقتصادی در ماهیگیری بستگی به الویتی دار•
.به اهداف اجتماعی و اقتصادی میدهد

ه حداکثر کردن اهداف اقتصادی و اجتماعی میتوانند در تضاد با هم باشند، برای مثال، بعید است ک•
ری شود، و بازدهی اقتصادی و حداکثر کردن تعداد اشتغال در آن واحد در یک ماهیگیری پی گی

. معنای تضاد استبه تالش در این جهت 
تصادی رایج این موضوع،  تضاد مابین ناوگان تجاری است که ضرورتا به دنبال اهداف اقمثال •

و در حال است با  ناوگان  سنتی که به دنبال برآورده کردن اهداف اجتماعی اولیه است، که هر د
. بهره برداری از یک ذخیره هستند و احتماال عملیات صیادی آنها با هم تداخل دارد

ته باشد است و مهم هست که مدیریت ماهیگیری از چنین پتانسیل تضادی آگاهی داشضروری •
ت عمومی داشته وآنرا حل و فصل کند و از طریق تعیین هدفهای بینابینی و مصالحه انگیز که حمای

.   باشد موضوع را فیصله دهد



اقتصادیاهداف

مشخصوبمطلشرایطدرمزیتتنهاعنوانبهاقتصادیوریبهرهپایداریکهماهیگیرییکدر•
مطلوباقتصادیاهدافبهرسیدندربتوانندبازارمحرکهایشودمیبینیپیشاست،شده

.کنندکمک
عدمشوداهمفرهماگرومیافتداتفاقهمیشهندرتبهمطلوبیشرایطچنینعملدرحال،اینبا•

.کندمیتحریفرابازارمحرکهایطبیعیانتخاببیرونیفاکتورهایواطمینان
فاکتورهایوفیناکااطالعاتیدیگرومنابعدربینیپیشغیرقابلمتغیرهایشاملاطمینانهاعدم•

هدفغیروانعنبهآنهاصیدیعنی)هدفمنابعبرماهیگیریهادیگراثراتشاملمیتواندخارجی
یچیدگیپاینهاازهرکدامتقاضا،وبازاردرتغییراتومالیمقرراتتجارت،مقرراتها،یارانه،(
وریرهبهبهمناسب،مدیریتبدونهکهکند،میواردماهیگیریبهرااضافیاطمینانعدمو

.شدخواهدمنجرمطلوبحدزیراقتصادی
مشروع،بردارانبهرهبانزدیکمشاورهوهمکاریبهنیازایناجتماعی،مالحظاتهمانند•

.استضروریامریهستندموضوعاتاینتاثیرتحتوحساسبیشترکههمانهایی



مشکل اساسی

ت، یک حالت افراطی، اگرچه هنوز یک امر عمومی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هس•
.مشکل دسترسی آزاد است که هر کسی میتواند بطور آزاد وارد ماهیگیری بشود

ز ماهیگیری در این شرایط، مردم بطور پیوسته وارد ماهیگیری می شوند تا جایی که سود حاصل ا•
.بقدری پایین بیاید که چشم انداز آن برای افراد جدید غیر جذاب می شود

دن دیگر گزینه ها و در اینکه چقدر میزان  این سود پایین بیاید، بطور زیادی بستگی به در دسترس  بو•
.  بیشتر کشورها، مخصوصا کشورهای در حال توسعه وجود دیگر گزینه های نادر است

گیری با دسترسی در جاهایی که جایگزین قابل قبولی وجود دارد، نتیجه غیر قابل اجتناب ماهیحتی •
ریتی  موثر و اقتصادی منجر می شود، به غیر از اینکه مقررات مدیفقر آزاد، توزیع سود است که به 

.  قوی اجرا و اعمال شود تا از فشار صیادی بر منابع جلوگیری کند
.بیشتر ماهیگیریها در دنیا رایج می باشددسترسی آزاد در شرایط این •
رفیت منابع با توجه به موارد باال، ضروری است که سطح تالش صیادی و ماهیگیری متناسب با ظ•

ش ظرفیت اضافی ماهیگیر ی باشد، و اگر ظرفیت صیادی از این باالتر رفت مکانیسمهایی برای کاه
اهیگیری در یک صیادی در سطح ظرفیت منابع ماهیگیری برای بهره برداری پایدار تعبیه شود تا م

.  شرایط اقتصادی مناسب، مسئوالنه و پایدار تداوم یابد
ظرفیتهای بهره برداری تحقق ماهیگیری مسئوالنه در گرو  کنترل ورود به ماهیگیر ی بر اساسبنابراین •

. از منابع و  جلوگیری از دسترسی آزاد به ماهیگیری می باشد



بخش هامالحظات اعمال شده  توسط دیگر 

استخراج , و گازدیگر کاربران مناطق صیدگاهی میتواند شامل، برای مثال، توریسم، حفاظت، استخراج نفت•
یتواند بعنوان معادن و کشتیرانی در مناطق دور از ساحل، در حالی که استفاده از منطقه بین قاره ای و ساحلی م
و یا صنعت و گردشگری ، آبزی پروری و پرورش ماهیان دریایی، توسعه مناطق ساحلی برای مسکن، تجارت

.  نندهمه اینها میتوانند محدودیتهای مهمی را بر فعالیتهای ماهیگیر ی تحمیل ک. کشاورزی نام برد
تاثیرگذاری در هر ضروری است مدیریت ماهیگیری از همه این فعالیتها و اثرات واقعی و یا ظرفیتهایبنابراین •

.دو سمت  آگاهی داشته باشد
دیگر استفاده الزم است در هنگام توسعه راهبردهای مدیریتی و تهیه قوانین و مقررات، ظرفیتهای تضادها با•

.  کنندگان مشخص و معین شده و مورد توجه قرار بگیرید
ول، باید اطمینان با توجه به اجتناب ناپذیر بودن همپوشانی منافع، مدیریت شیالت از طریق مدیریتهای  مسئ•

با نمایندگان حاصل کند که ساختارها و مکانیسم های پایدار و مناسب برای ارتباط  موثر و تصمیم گیری
ساحلی ضرورتی تلفیق مدیریت شیالتی با مدیریت جامع و یکپارچه مناطق. دیگر کاربران ایجاد شده است

ی، توسعه، در نتیجه باید همکاری و هماهنگی  مابین مدیریت های مسئول ملی درگیر در طراح. حیاتی است
.  حفاظت و مدیریت مناطق ساحلی بوجود آید



ا منظور از قوانین در اینج
شامل همه قوانین ملی، 
محلی، دستورالعملها و

.  آداب و رسوم است

قوانین و مقررات، در حقیقت
حت یک رژیم حقوقی است که ت
اید آنها شیالت و ماهیگیری ب

مدیریت شود و شامل قوانین
بین ملی و دیگر ابزارهای قانونی

.  المللی است

ت باید تاکید شود که مدیری
انین و ماهیگیری باید کامال با قو

مقرراتی که ماهیگیری را در
محدوده آبهای  تحت حاکمیت

داشته ملی کنترل میکند آگاهی
.  باشد

مسائل قانونی



قوانین ملی

ه اینکه، آیا یک کشور دامنه قوانین ملی بطور قابل توجهی بین کشورها متفاوت است و بستگی دارد بطور مثال ب•
.خاص دارای یک سیستم قانون مدنی هست، یک سیستم قانون مدنی یا هر سیستم دیگر

ه شیالت را تجویز و سیاست های مربوط بکه اصول با این حال، بطور عمومی قوانین اولیه و پایه وسیع هستند، •
گره ملی و یا می کنند و معموال توسط مجلس قانونگذاری هرکشوری تصویب می شوند، که ممکن است کن

.  پارلمان باشد

است مشخص ممکن است جزئیات مربوط به اجرای جنبه هایی از سیاست که به ویژه مهم و یا حساسهمچنین •
قوانین اولیه .  دشود و شامل ارجاع به تدوین برنامه های مدیریت ماهیگیری و روشهای فرآیند برنامه ریزی باش

.در یک قانون شیالت یا قانون معادل آن توصیف می شود



قوانین ، مقررات و ابزار های بین المللی

اشد بلکه با تنوع زیاد الزم است مدیریت ماهیگیری مدرن ، نه فقط با قوانین و مقررات ملی برای اداره ماهیگیری آشنایی داشته ب•
.شندقوانین بین المللی و ابزارهای داوطلبانه که بطور مستقیم با شیالت مرتبط هستند آشنایی داشته با

.این ابزارها در دهه های اخیر گسترش یافته است•

تصویب 1982دسامبر 10که  (LOS Convention)سردسته آنها در میان ابزارهای بین المللی، کنوانسیون حقوق دریاها است•
.  به اجرا گذاشته شد1994شد و در 

اده از اقیانوس ها و دریاها کنوانسیون زمینه قانونی را برای تمامی توافقنامه ها و موافقت نامه های بین المللی مربوط به استفاین •
.را تعیین می کند

ایر مشترک مرزی، با برگرفته از این کنوانسیون که طراحی شده برای تقویت مقررات مربوط به ماهیگیری در دریاهای آزاد و ذخ•
.  نام موافقت نامه ذخایر ماهیگیری و توافق نامه سازگاری، سازمان خواربار و کشاورزی جهانی است



و هم همچنین تعدادی از دیگر توافقنامه های جهانی وجود دارند، که هم بصورت قانونی•
.بصورت داوطلبانه هستند

که (CITES)تا امروز کنوانسیون بین المللی تجارت گونه های در معرض خطر  فلور و فونا •
های دریایی که تاثیر کمی بر مدیریت ماهیگیری داشته است، اما نگرانی در مورد برخی گونه

.  در معرض تجارت بین المللی هستند رو به رشد است

تری از گونه های به این نگرانی روزافزون، احتمال بیشتری وجود دارد که گونه های بیشباتوجه •
.  اضافه شوند(CITES)مورد عالقه ماهیگیری در آینده به لیست این کنوانسیون 

ت تجارپیوسته اند، که بدینوسیله 2مثال، گونه های ماهیان خاوریاری به لیست ضمیمه برای •
.جهانی آنها بدقت پایش و کنترل می شود

قه ای درگیر در اکثر کشورهای درگیر با شیالت و ماهیگیری، اعضای یک یا چند سازمان منط•
میسیونهای بهره برداری، مدیریت و حفاظت از منابع زنده دریایی می باشند، که اینها شامل ک

. مربوط به تن ماهیان هم می شود



گیریدالیل رویکرد زیست بومی در ماهی

یت ماهیگیری هدف از رویکرد زیست بومی در ماهیگیری عبارت است از برنامه و توسعه  مدیر•
زینه ها برای  به طریقی که تعدد خواسته ها و مطلوب های اجتماعی بدونه به خطر انداختن گ

ت بومهای سودبری نسل های آینده  از طیف گسترده ای از کاالها و خدمات ،که توسط زیس
. دریایی برای انسان فراهم می شود، مورد توجه قرارگیرد

ار  فرآیند مدیریت ساده تر، رویکرد زیست بومی به معنای توجه به همه ابعاد تاثیرگذبعبارت •
ه برداران، برای حفاظت از اجزا زیست بوم، فراهم کردن رفاه اجتماعی بهرماهیگیری است 

ه نسلهای اقتصادی کردن فرآیند بهره برداری و تضمین بهره برداری دراز مدت بطوریک
.  آینده بتوانند از مزایای منابع ماهیگیری در جهت توسعه و رفاه بهره ببرند



تعریف  رویکرد زیست بومی در ماهیگیری

، با در نظر رویکرد زیست بومی در ماهیگیری تالش می کند بین اهداف متنوع اجتماعی•
زیست بومها و گرفتن یافته های علمی و عدم قطعیت در باره اجزای زنده ، غیر زنده وانسانی

قابل درک اثرات متقابل بین آنها و بکار گیری رویکردی جامع در داخل مرزهای مشخص  و
.  تعادل ایجاد کند

ی از اموراست، بوسیله همه اینها، میتوان دید که مدیریت ماهیگیری طیف وسیع و پیچده ا•
در . ری می باشدکه در مجموع هدف اساسی آن دستیابی به سود بهینه پایدار از منابع ماهیگی

واقع شده و این راستا  بهترین ابزار و استانداردی که بطور گسترده و جهانی مورد پذیرش
ل اجرایی بعنوان ابزار مناسب برای مدیریت ماهیگیری شناخته شده است، دستورالعم

به تصویب رسیده است 1995ماهیگیری مسئوالنه می باشد که بوسیله اعضای فائو در سال 
(FAO, 1995).



ی بدانداطالعاتی که مدیریت باید از بیولوژی و اکولوژ-

ین و معموال در بسیاری از ماهیگیریها توجهات کمتری به جمع آوری داده ها و اطالعات می شود، بنا برا
.مدیریت آنها، در ابتدا با مشکل و نقص همراه است

می کنند بعضی از ماهیگیریها با زحمات زیاد اطالعات و داده های زیادی از ماهیگیری خود جمع آوری
اسبی ولی در مرحله اولیه جمع آوری متوقف  می شود و یا داده ها و اطالعات جمع اوری شده بطور من

.گیردمورد عمل آوری و تجزیه و تحلیل برای استفاده مدیران برای تصمیم سازی آنها قرار نمی

های ثبت جمع آوری داده ها و اطالعات بخودی خود پایان کار نیست، اطالعاتی که فقط در کتابچه
می شوند و اطالعات ماهیگیری نوشته می شوند و داده هایی که در برگه های جمع آوری داده ها نوشته

.  در قفسه ها خاک میخورند نشانه واقعی هدر دادن منابع است

 ته شوند برای یک مدیریت مسئوالنه ماهیگیری، داده های مورد نیاز باید جمع آوری شده و بکار گرفدر
و همکاران، قدرتی شجاعی)بدست آوردن اطالعات مورد نیاز برای کمک به مدیریت موثر ماهیگیری 

1391  .)



دهدقرارتوجهموردبایدماهیگیریمدیریتکهعملیاتیاهدافوموضوعاتاساسبرنیازموردهایدادهواطالعات
برخی از اطالعات پایه مورد نیار مدیر و تصمیم سازان مدیریت ماهیگیری

ساختار ذخیرهداده های بیولوژیکی
جمع کل تخلیه صید براساس گونه یا ذخیره برای هر شناور در هر سال-
جمع کل تالش صیادی برای یک سال-
میزان صید دورریز هر گونه براساس شناور در هر سال-
ترکیب طولی و سنی صید دور ریز  براساس گونه های مهم در صورت امکان برای هر شناور-
منطقه صید هر ناوگان صیادی-
(سیکل زندگی گونه ها)پارامترهای بیولوژیکی ذخیره -
روند فراوانی گونه ها-

، و یاگونه های شاخص انتخاب شده(ازجمله گونه های دوریز)جمع کل صید ضمنی گونه ها -داده های اکولوژیکی
ترکیب طول و سن صید ضمنی و یا گونه شاحص انتخاب شده-
اثرات ابزار صیادی مورد استفاده صیادی بر فیزیک زیستگاه محل صید-
اثرات فعالیتهای غیر صیادی بر زیستگاه های حساس و مهم محل صید-
اثرات فعالیتهای غیر صیادی براجزا دیگر اکوسیستم-

میانگین در آمد هر واحد صیادی در سال برای همه ناوگان صیادی-اقتصادی
هزینه هر واحد صیادی در سال-
(در غیاب اطالعات اقتصادی جزیی این مهم میتواند بوسیله مصاحبه جمع آوری شود)سوددهی هر ناوگان -
...(ا، فروشندگان کلبرای مثال عمل آوره)مقصد تخلیه صید هر کدام از ناوگان و معیارها و دلیل وابستگی آنها به دیگر یخش ها و جوامع -

تعداد  افراد صیاد شاغل در هر ناوگان و یا ماهیگیریاجتماعی
جنسیت و گروه سنی در تعداد افراد شاغل در ماهیگیری ویا در فعالیتهای مرتبط ماهیگیری در ساحل برای هر ناوگان یا ماهیگیری، بر اساس

صورت امکان
وابستگی ماهیگیران و افراد مرتبط شاغل در ساحل برای معیشت خود برای هر ناوگان و یا هر ماهیگیری





 اطالعات واکولوژیکی چشم انداز تاریخی  و امروزه پارامترهای بیولوژیکی و
به طرف ( چپ)محور زمان از گذشته. مرتبط به مدیریت پایدار منابع طبیعی آبی

.  حال حرکت می کند
 د و تالش صیادی سالهای اولیه علم ماهیگیری، اطالعاتی که استفاده می شد صیدر

.بدونه اجزا بیولوژیکی و اکولوژیکی بود
ای بموازات توسعه مدل های پویایی یکپارچه تعداد محدودی از پارامتره

. دبیولوژیکی که در قسمت چپ نشان داده شده اند بکار گرفته شدن
 ه برای و درک از ضرورت نیاز به اطالعات جزیی تر منتج به این شد کآگاهی

مدیریت ، سطح وسیعتری از اطالعات و داده ها مورد نیاز می باشد 



جمعیت در سطح متوسط( یعنی افزایش تعداد موجودات در واحد زمان)نسبت رشد جمعیت 
و اینجا نقطه ای ببیشترین است واینجا جایی است، که منحنی دارای شدیدترین شیب است

این نقطه از . تباید مدیریت خوب ماهیگیری داش( اغلب بخوبی باالی آن)است که باالی آن 
یت اتفاق میافتد و نوعا فرض میشود که در نقطه ظرف( MSY)بیومس، حداکثر تولید پایدار

اتفاق میافتد% 50حمل 



ی و پراکنش ارزیابی و مدیریت مناسب ماهیگیری ضروری است که درک صحیحی از بیولوژی ، دوره زندگبرای 
زی، دانستن زمان تولید مثل از طریق بررسی  مراحل تخم ری(. King ,1995)گونه های مورد بهرداری داشته باشیم 

را تسهیل ، و اولین طول بلوغ جنسی، مدیریت بهینه بهره برداری از گونه های آبزی(GSI)شاخص رسیدگی جنسی 
Hashemi)می کند  et al., 2013)

مثالهاازیکی.باشدداشتهمدیریتبرایخاصتوجهبهنیازریزیتخمروشاستممکنها،گونهازبعضیدر•
برداریبهرهحالدرهایگونهبیشترها،جنسیدومیاندر.است(جنسیدوخصوصیاتداشتن)هرمافرودیتیسم

.استشدهاهدهمش(افتادهاتفاقهمبرعکسشولینربهمادهمعموال)پیدرپیجنسیتیتغییرازشکلی
اولبهنسبتومدجنسیتدارایافرادتعدادواست،اریبطبیعیبطورهاگونهایندرجنسیت-نسبترابطه•

معموالیادیصفشارچون،(پروتوجینووس)استاولجنسمادهکههاییگونهدر.استفراوانترنسبیبطور
.شودمیصیدمادهافرادبیشترازنرافرادتعداداست،متمرکزبزرگترهایاندازهباافرادروی

جایگزیننربهمادهیلتبدطریقازکافیاندازهبهسریعیبطورنتواندوشودکمیابنرافرادتعدادصورتیکهدر•
.انجامدمینسیجنسبتدربالغمادهتعداددربزرگیاریببهوبیندازد،خطربهرامثلتولیدمیتواندشود

زیراشودتنظیمدوهرسیتجنتغییربرپایهبایدذخایرارزیابیوشودپایشبایدهاگونهایندربالغجنسینسبت•
ونرطبیعیمیرومرگچونهمچنینو(کردفرضنمیتوانرایکبهیکنسبتیعنی،)جنسینسبتدراریب
.باشدمیمتفاوتماده

کههیانمااسبوهاکوسهزاییزندهمانندباشد،ضروریخاصیتوجهاتاستممکندیگر،هایگونهدر•
نسلبلکهندکمیحذفرابالغماهیتنهانهحملوضعزمانبهنزدیکصیدواستپایینخیلیآنهافراوانی

.بردمیبینازهمراجوانجایگزین

:روش تولید مثل



محدودهاینزاباالترزندهزیتودهمیزاننگهداریاحتیاطاماهیگیریمدرنمدیریتهایهدفو•
باالخیلییادیصفشاراگر.(داردهاگونهبهبستگیاستمناسبحداینازباالترچقدر)است
سطححددریجبرانتراکموابستگیشوند،برداشتسریعیبطورماهیزیادیتعدادوباشد

استممکنحتیوشودمیکندجمعیترشدنرخنتیجهدریابدمیکاهشجمعیتمتوسط
.دبیافتخطربهگذارتخمجمعیتمحدودتعدادبدلیلپایینسطحباجمعیت

گیریجفتبرایماهیتراکمکهداردوجودامکاناینجمعیت،پایینسطحاینبهتوجهبا•
بهیاو(ایهگلهایدرگونهمثال،برای)باشدپایینخیلیشکارچیانازمناسبحفاظتو

.دیگردالیل

انجامآنرویدصیکهماهیجمعیتکهاستاینماهیگیریانگیزشگفتهایجنبهازیکی•
استجمعیتیهبنسبتبیشتریتولیداتمیزاندارایمیشودمدیریتموثریوبطورگیردمی
.نمیگیردانجامآنرویصیدکه

برایزمالمیزانازکهکندبرداشتراماهیازنسبتیبایدخوبمدیریتباماهیگیری•
برداشتایگزینیجبرایرامازادمحصولمیزانفقطبایددیگربعبارتنشود،بیشترجاگزینی

جمعیتدرشمنحنینقطهشیبدارتریندروصفربکرذخیرهدرمازادمحصولمقدار.کند
.میشودتولید(MSY)تولیدمجازحداکثرکهآنجاییاست،بیشترین



هدفغیروهدفهایگونهبیولوژیکیپارامترهای

مراحلیدیکلهایجنبهماهیگیریبامرتبطخاصبیولوژیکیپارامترهای
بیعی،طمیرومرگرشد،نسبتمانندکنند،میتوصیفراماهیزندگی
فصله،تغذیجنسی،رسیدگیسنوطولاندازهسن،وطولاندازهحداکثر

ومطلقتقوی؛1391همکاران،وقنبرزاده)جمعیتپویاییوریزیتخم
.(1390همکاران،وفخری؛1388همکاران،وهاشمی؛1392همکاران،



پذیری ماهیگیریآسیب 

ازمحدودیتعدادکهاستاینماهیگیریبههاگونهپذیریآسیبامکانارزیابیبرایاولگام
.کنیمبررسیرااکولوژیکیعواملوزندگیمراحلکلیدیپارامترهای

دوکفهی،مرجانمناطقماهیانماهیان،کوسهمانندباال،عمرطولباوبزرگهایگونهمثال،برای
فشاربهپذیریآسیبمستعدبیشتر،کف،ماهیانازمشخصیهایگونهپیکروغولصدفمانندایها

نرخباکوتاهرعمطولباهایگونهبهنسبتماهیگیریازتریقویکمترحمایتوهستندصیادی
Jennings)دارندماهیانساردینوهیرنگمثلباال،جمعیتسریعرشد et al., 2001).

ازبسیاریدمانناخص،بطورکنند،میجوانماهیمحدودیتعدادتولیدسالطولدرکههاییگونه
کهنیستدرستسخنایناگرچهباشند،پذیرآسیببیشترمیرسدنطربهماهیان،کوسههایگونه

پذیریانعطافابراینبنوکند،میپذیرآسیبکمترراهاگونهضرورتاباالریزیتخمنسبتبگوییم،
.دارندماهیگیریمقابلدربیشتری



ر شناخته شده و مثالهایی از دستورالعملهای راهنما، که به ارزیابی اولیه گونه های هدف کمت
لت مدیریت گونه های غیر هدف در ارتباط با آسیب پذیری آنها به ماهیگیری و امکان دخا

:کمک می کند عبارتند از

ی شدید باالتر از به نظر میرسد گونه های بزرگتر دارای زندگی طوالنی تری هستند، در حالتهای خیل: اندازه طول ماکزیمم 
ن آسیب پذیری و ارتباط قوی بی.  صد سال، ولی معموال آنهایی که بیشتر از چند دهه طول عمر دارند اغلب طوالشان بیشتر است

با این . تیابی استطول عمر وجود دارد و بخوبی مستند شده است و اطالعات حداکثر اندازه بدن  بیشتر گونه ها، بسادگی قابل دس
یع پالژیک مانند حال، بین حداکثر اندازه ماهی و آسیب پذیری همیشه این ارتباط نیست، همانطور که برای گونه های با رشد سر

Dolphinfish, Coryphaena)دولفین ماهی  hippurus) و یا گونه های  مشخص ماهیان هامور کوچک، که دارای طول ،
صادق نیست ( www.iucnredlist.org)سانتی متر نمیرسد 50عمر باال ولی طول آنها به بیش از 

ای کوچکتر بالغ می معموال گونه های بزرگتر در طول مطلق بزرگتر و سن باالتر نسبت به گونه ه: اندازه رسیدگی جنسی
رده ایجاد ک, این برای خانواده های زیادی از ماهیان نشان داده شده است، و یک قاعده کلی را در غیاب اطالعات جزیی. شوند

Taghavimotlagh)حداکثر طول گونه ها اتفاق میافتد% 50است که  عموما رسیدگی جنسی در حدود  et al., 2010) این
میتواند بعنوان یک دستورالعمل، برای مثال، تنظیم مینیمم طول صید در اولین صید در نظر گرفته شود

http://www.iucnredlist.org/


عی پایین تری گونه های بزرگتر در یک رده بندی گروهی نشان داده اند که دارای نرخ مرگ و میر طبی: مرگ و میر طبیعی
مرگ و میر طبیعی نسبت به گونه های با اندازه کوچکترهستند، و بطور کلی ماهیان بزرگتر و با طول عمر بیشتر، دارای نرخ

Huso)برای مثال در ترکیب صید فیل ماهی . پایین تری هستند huso ) طی سالهای (  سمت ایران)در جنوب دریای خزر
با ساله ثبت شده است که برای این گونه میزان مرگ و میر طبیعی46سال تا  8دامنه سنی ماهیان صید شده از 1369تا 1376

ماهی ( M)، در صورتیکه میزان مرگ و میر طبیعی(1378تقوی مطلق، )درسال محاسبه شده است 0.05توجه به طول عمر باال 
Lethrinus)شعری معمولی  nebulous ) در سال 0.57سال برای آبهای خلیج فارس و دریای عمان تا   17با حداکثر سن تا

(.2009تقوی مطلق و همکاران، )محاسبه شده است 

ین برخی از بسیاری از گونه های سطح زی، مصبی و اندازه های متوسط تا بزرگ گونه های صخره ای، همچن: رفتار تجمعی
یلی کوتاه باشد و اینها ممکن است خ. گونه های بی مهرگان تشکیل تجمعهای تخم ریزی میدهند که اساسا برای تولید مثل است

محل خاص این گونه ها اگر تجمع کنند و یا برای تجمع به یک. بطور منظم در یک مکان خاص و در هرسال اتفاق بیفتد
.  مهاجرت کنند میتوانند هدف ماهیگیری قرار گرفته و بطور خیلی باالیی مستعد فشار صید شوند



ولد و امروزه تمرکز کلیدی مدیریت  باید حفظ تعداد کافی ذخیره م:تولید مثل( قابلیت تولید مجدد)پذیری زیست •
اطمینان ازقابلیت زیست . باشد(Recruitment Overfishing)پرهیز از فشار صیادی ناشی از کمبود ذخیره تخم گذار 

، و از همه پذیری جمعیت در حال برداشت، بطور اخص آنهایی که دارای انعطاف پذیری کم در مقابل ماهیگیری هستند
. مهمتر درچالشهای مربوط به ماهیگیری چند گونه ای باید این موضوع مد نظر قرار بگیرد 

یرند در صورتیکه گونه های بدین دلیل است که گونه هایی که بیشتر مستعد صید هستند میتوانند تحت فشار صید قرار بگاین •
.  انعطاف پذیر در ماهیگیری مشابه، زیست پذیری مداومی دارند

ه فرصت هایی که برای ذخیره مولد نه فقط بستگی به تعداد جوانهای بارور دارد، بلکه بطورکلی به تعداد تخم تولید شده و ب•
رار می گیرند، تعداد در سراسر طیف گسترده گونه هایی که مورد بهره برداری ق. تالقی تخم و اسپرم بوجود میاد بستگی دارد

اساس اندازه در هرسال تولید میشود بطور خیلی باالیی هم در طول زمان و هم بر( باروری)تخم هایی که بوسیله ماهیان ماده 
.  تر می باشدماهی ماده متغییر می باشد، با این حال ماده بزرگتر بطورنمایی دارای باروری باالتری نسبت به ماده کوچک

ممکن است که نه  (Recruitment overfishing)اطمینان از میزان کافی زی توده مولد برای پرهیز ار فشار صیادی احیاء •
د بلکه توجه به و یا تراکم ماهیان مولد و به تعداد کافی ماهی ماده بزرگ باش( زی توده)تنها نیاز به حفظ تعداد کافی مولد 

موال در فاز ساکن، مع)برای مثال، گونه های غیر متحرک . نسبت جنسی، مکانهای فراوانی و زمان تخم ریزی ضروری است
. ل موفق باشندممکن است نیاز به حداقل تراکم افراد نزدیک به رسیدگی جنسی برای یک تولید مث( رسیدگی جنسی



. درا نشان میده( بازگشت نسل جدید)منحنی های مختلف از امکان رابطه تعداد مولدین و احیاء 



سن، رشد و مرگ و میر

رد یک ذخیره پارامترهای بیولوژیک دیگری که برای توسعه مدل یک ماهیگیری خاص و درک عملک
دلهای اینها بصورت عمومی در م. مورد نیاز می باشد عبارت از سن، رشد و مرگ و میر طبیعی است

و (SSBR)و مدل میزان ذخیره مولد به میزان احیاء  (YPR)پویایی تجمعی، تولید به ازای احیاء 
.  همچنین در دیگر مدلهای ماهیگیری مورد استفاده قرار میگیرند

 تقوی )یان می شوند مشکل در تخمین فراوانی مطلق ماهی، این مدلها بر پایه تولید به ازای احیاء ببدلیل
(. 1378مطلق ، 

 زیابی یکی از شاخص های مهم در ار( وزن هر فرد صید شده )عالوه بر این مدل تولید به ازای احیاء
شمه تور مورد صید بهینه است، مخصوصا در ارتباط با چشمه تور مورد استفاده برای صید ماهی، هرچه چ

حیاء باالتر خواهد بود میزان تولید به ازای ا( خصوصا تورهای با انتخاب پذیری باال)استفاده بزرگتر باشد 
چشمه تور در نتیجه ماهیان جوان فرصت یکبار تخم ریزی را بدست میاورند، در صورت پایین بودن
د بیشتر خواهد میزان تولید به ازای احیاء کمتر خواهد بود، در نتیجه تعداد ماهیان جوان در ترکیب صی

بود که میتواند تجدید نسل سال آاینده را دچار مشکل کند 



پایش ماهیگیری
است و هر مدیریت شیالتی موفقجمع آوری اطالعات و داده های مورد اعتماد مربوط به صید و صیادی قلب•

مال کی از راههای موثر برای اجرا و اعمعموال تهیه و جمع آوری داده ها و اطالعات و  تجزیه و تحلیل آنها ی
(.1377تقوی مطلق، )مدیریت ماهیگیری است 

تالش صیادی، امکان ای مختلف و تغییر دربدونه وجود اطالعات اساسی از ترکیب صید، میزان تخلیه صید درزمانه•
سی از یک وضعیت ین تغییرات اساپایش تغییرات دریک ماهیگیری، برای انجام یک مدیریت سازگار و یا تعی

(.PAULY, 1995)ناصحیح به یک وضعیت صحیح  در برداشت از یک جمعیت ماهی میسر نیست 

اشد هم برای درک بتوسعه یک برنامه پایش دراز مدت باید یکی از اولویتهای بخش ماهیگیری•
.و فهم ماهیگیری و هم برای تسهیل یک مدیریت سازگار و منطقی



ترکیب صید

به این برای گونه های هدف کلیدی و گونه های مهم صید ضمنی، اطالعات مربوط•
یک اسخ جمع آوری شود، زیرا پ( و نه بصورت جمعی)گونه خاص باید بطور انفرادی 

وری گونه های برای مثال جمع آ. خاص به ماهیگیری میتواند نادیده گرفته شودگونه 
عنوان هامور هامور ماهیان باید بصورت جداگانه انجام بگیرد نه بصورت گروهی تحت

ان صید ثبت گونه های کلیدی صید ضنمی باید براساس ناوگان صیادی و مک. ماهیان
.شوند

ین موضوع این نکته حائز اهمیت است که بدانیم چه گونه هایی هدف هستند زیرا ا•
. میتواند برای آگاهی از فعالیت شناورها به ما کمک کند

ی گونه های طرف دیگر اغلب ،گونه های هدف بطور نسبتا دقیقی ثبت میشوند ولاز •
تـقوی مطلق )صید ضمنی یا چشم پوشی میشوند و یا بصورت گروهی گزارش میشوند

زیست در لوای افزایش توجه به تعیین اثرات ماهیگیری بر(. 1383و نوری دفرازی، 
اهمیت بوم، ثبت اطالعات صید ضمنی و دور ریز در کمترین سطح تراکم ممکن

.  خواهد داشت



اطالعات اندازه ماهی
ن امکان داده های مربوط به اندازه گونه های کلیدی و گونه های مهم صید ضمنی برای تعیی

پایش نتایج تغییرات در جمعیت در حال بهره برداری در طول زمان، تعیین انتخاب پذیری و برای
. دستورالعمل های مدیریتی در ارتباط با اندازه بدن ماهی  مهم می باشد

همی را که صورت جمع آوری مناسب این اطالعات، اندازه طولی میتواند نشانه های تغییرات مدر 
.  دماهیگیری ایجاد کرده است به مدیریت ارائه داده و توجه مدیریت را بخود جلب کن

شود، مثالهای آن از صید بی رویه از منابع، میتواند با ترکیبی از کاهش ها بررسی و ردیابیافزایش 
ماهی،  کاهش جمله کاهش صید در واحد تالش، کاهش میزان کل تخلیه صید، کاهش مانگین وزن

تر و بزرگنر از دست دادن گروهای سنی با سن باال)میانگین طول ماهی، کم شدن کالسهای سنی 
طلق و نوری تقوی م)و یا افزایش تعداد خیلی باالی ماهیان جوان در صید را میتوان نام برد ( ماهی

(.1383دفرازی، 

میزان در گونه های با طول عمر باال و بزرگ، از دست دادن ماهیان ماده بزرگتر بطور اساسی
ری از حذف آنها تولید تخم را تحت تاثیر قرار میدهد و ممکن است اقدامات مدیریتی برای جلوگی

.الزم باشد



میزان تخلیه صید و صید بر واحد تالش

، (CPUE)احد تالش تخمین قابل اعتماد فراوانی بطور اخص با استفاده از معیارهای مرتبط با فراوانی مانند صید بر و•
زان و گستره تخمین اولیه ای از وضعیت ذخایر داشته باشیم و میکه از بخشهای ضروری پایش است و اجازه میدهد 

 ,Grainger and Garcia. )کاهش ذخایر را در یک دوره زمانی تعیین شده و در کوتاه مدت مشخص می کند
1996; Garibaldi and Caddy, 2004  .)

ا استخراج با استفاده از اطالعات سریهای زمانی صید و صید در واحد تالش میتوان شاخص های وضعیت ذخایر ر•
ر شوند مانند تفسیر تفسی( گذشته)کرد، در بعضی مواقع ممکن است شاخصها بطور ساده با مقایسه اطالعات تاریخی 

(.  1383تقوی مطلق و نوری دفرازی، )کاهش و یا افزایش میزان درآمد و یا اشتغال 



اثرات ماهیگیری بر ذخایر و زیست بوم

داری نشده ماهیگیری باعث کاهش جمعیت دست نخورده ماهیان و کاهش اندازه آن زیر سطح بهره بر
که گونه های این موضوع نه تنها بر جمعیت ذخایر در حال بهره برداری تاثیر گذار است بل. می شود

ا هم تحت تاثیر وابسته به هم شکار، شکار چی و یا گونه هایی که در رقابت با گونه های هدف هستند  ر
.قرار میدهد

داری بطور منظم بنابراین خیلی مهم است تا تغییرات در جمعیت ماهیان و همچنین ذخایر مورد بهره بر
(.  1383ق، تقوی مطل)پایش شوند تا مطمعن شویم که ماهیگیری زیست بوم را تهدید نمیکند 

 الش صیادی، صید پایش اثرات مستقیم ماهیگیری بر زیست بوم، جمع آوری اطالعات میزان صید، تبرای
ر ماهیگیری همچنین پایش بخش های غی. دور ریز و صید ضمنی و اطالعات بیولوژیک ضرورتی است

.  الزم باشدتاثیر گذار و پایشهای محیط زیستی میتواند برای تعیین تغییرات اکولوژیکی



دالیل عدم موفقیت بازار ماهیگیری

ند، چون رفاه کمحافظت اغلب استدالل می کنند که بازار باید از تخصیص کارآمد کاالها و محصوالت اقتصاددانها 
میشوداجتماعی در سایه یک بازار کامل  بطور موثری حداکثر 

بطور خالصه ، عدم کارایی بازار دارای دو علت است

کنندگان و عدم پرداخت هزینه توسط استفاده( نشان دهنده کمبود)تفاوت میان ارزش واقعی 
(درحالت دسترسی آزاد به منابع)

.ذخیرهبیومس تالش صیادی و : ماهی( صید)ارتباط درونی دراز مدت بین دو عامل درون داد برای تولید 

یادی کمتر و ذخیره بر اساس تئوری کتاب استاندارد تولید، تولید کارآمد با بکار گیری تالش ص
صورت تالش بیشترحاصل می شود، اگر دسترسی به زیتوده ذخیره آزاد باشد در آنزنده  توده 

.  صیادی هزینه بر خواهد بود



له• کهکندمیاشاره"*مشاعتراژدی"1968سالدرمشهورهاردینمقا
هآزاددسترسیچطور بعب ا همشاعمن هرهب نجامدمحدازبیشبرداریب ا ی

( (HARDIN, 1968).
لهایازیکیماهیگیری• ا لدالی.استهاردیناشارهموردمتداولمث

,GORDONگوردوناصلیکارهایدرمشابهی ,SCOTT)و((1954
ه(1955 ئ را .استشدها

بهیهایایدهکهتریقدیمیکارهایبههمچنینهاردین• دررامشا
هآزاددسترسیمورد بعب ا ئهقدیمیمقاالتدرکهمشاعمن را ندهدادا ا
.(ارسطو)دارداشاره

یناازحاصلسودکهاستایناصلیتراژدیاقتصادی،نظرنقطهاز• ول
اکارآمدی رن ازا ابعبهدسترسی)ب همن ا(وجهپرداختبدون تساخب

بعبهآزاددسترسیبدلیل)حدازبیشظرفیت ا امن ستداز(ارزشب
.میرود

امناسب،مدیریتبدونه• فزایشب یاتواحدهزینها کاهشیلبدلصیدعمل
یومس بعارزش،ذخیرهب ا .میروددستازکمیابمن



آزاددسترسیاقتصادیمشکل

.H))گوردوناسکوتتوسطباراولینازاددسترسیاقتصادیمشکل• Scott Gordon, اقتصادیمدلاولینکهکسی،1954
.شدارائهدادتوسعهراماهیگیری

صیادیتالشواحدربصیدمیانگینکاهشآننتیجهماهیگیریذخیرهیکازبرداشتبرایصیادیتالشافزایشکهکردفرضاو•
.بودخواهدذخیرهشدنتهیبواسطه

کاهشصیادیتالششافزایباثابتیبطور(تالشواحدبردرآمد)درآمدمیانگینبماند،باقیثابتبازاردرماهیقیمتکهفرضاینبا•
.میرسدصفرنقطهبهذخیرهشدنتهیبانهایتاویابدمی

میافزایشصیادیشتالکهوقتیبنابراین.صیادیتالشمقدارازاستنسبتیماهیگیریهزینهکهکردفرضگوردوندیگرطرفاز•
.یابدمیکاهشاربازدرصیادیتالشواحدبرشدهصیدماهیارزشصورتیکهدرماند،میثابتصیادیتالشهزینهمیانگینیابد،

میانگین)باشدمثبتهیدسودکهموقعیتاکنندمیصیدبهاقدامماهیگیریشرکتهایباشدآزاددسترسیبارقابتی،ماهیگیریاگر•
.(باشدهزینهازباالتردرآمد

.یابدمیکاهشیصیادتالشهزینهمیزاننسبتبهدرآمدمیانگینموقعیکهتاصیادیتالشسطحافزایشمنجربهموضوعاین•

برایفقطهیگیریماشرکتدرآمدهایمیزانکهمیافتداتفاقموقعیوبازار،دررقابتتعادلبناماست،معیاریاواستانداردیکاین•
.نمیشودحاصلسودیعمالواستکافیسوختمثلهاهزینهدیگروکارنیرویسرمایه،مثلهاییهزینهجبران



براللتدماهیگیریازحاصلدرآمدمتوسطکاهشبراینبنا
ایطشراینبربنادارد،صیدنرخوذخیرهفراوانیکاهش
یاویبیولوژیکلحاطازهمواقتصادیلحاظازهمبرابری
.میایدبوجوداقتصادیزیستتعادلبعبارتی

تعاملدرهمبایبیولوژیکواقتصادیسیستماینکهبهتوجهبا
کنولوژیازتاستتابعیماهیگیریذخیرهوضعیتهستند،

.صیدهزینهوماهیقیمتصید،



برداریبهرهحقبرمبنیمدیریت

دراسترویکردی(استفادهحق)برداریبهرهحقبرمبتنیمدیریت
برداشتقحیاوماهیگیریحقواگذاریبرتاکیدکهماهیگیریمدیریت

.داردشرکتهاوجوامعافراد،به(مسئولیتبهمراه)منابعاز
برهستمرتبطماهیگیری،دراستفادهحقبرمبتنیمدیریتدراصلینکته
برمبتنیمدیریتوبرداریبهرهحقبهکهمدیریت،وصیددسترسی،حق
.میگرددمنتهیبرداریبهره
چهلمثابرایشد،مدیریتمحدودیتایجادباماهیگیرییکزمانهر

میتواندصیادیفعالیتچقدرباشد،داشتهصیدبرایدسترسیمیتواندکسی
حقاینکهیآنهایکند،صیدمیتواندچقدریاو(صیادیتالس)باشدداشته

,Charles)شوندمینامیدهحقصاحباندارندرا 2001, 2004).



منطق اصلی مدیریت ماهیگیری مبتنی بر حق بهره برداری

ری را در بیشتر ماهیگیریها نوعی از حق بهره برداری برقرار است تا بدینوسیله حداقل ورود به ماهیگی
. محدود کند، حتی اگر مقدار تالش صیادی و میزان صید معین نشده باشد

طرف دیگرکمتر ماهیگیریی وجود دارد که بطور کامل عاری از وجود حق بهره برداری باشد بطوری از 
. که کسی نتواند دیگری را از ماهیگیری منع کند

ر یک اساسی که باید گفته شود این است که به صرف قابلیت انتقال نبودن حق بهره برداری دنکته 
.ماهیگیری نمیتوان گفت که حق بهره برداری در این ماهیگیری موجود نیست

.ل می شودتقریبا در همه ماهیگیریها، برای مثال دسترسی بوسیله سیستم اجازه ورود و پروانه صید کنتر
.این به معنی این است که برخی از افراد حق استفاده و بهره برداری از منابع را دارند و برخی ندارند

ممکن است قابل واگذاری نباشد، و بستگی به مراحل اولیه واگذاری دارد که بهره برداری این حق 
. ستممکن است در مراحل اولیه گفته شود قابل واگذاری است و ممکن است گفته شود قابل واگذاری نی

عدا به برای مثال در ایران بیشتر پروانه های صیدی که به ماهیگیران داده شده است تحت شرایطی که ب
ر پروانه در کشور انگلستان هم بیشت. جزئیات توضیح داده خواهد شد قابل انتقال و واگذاری به غیر است

برای ماهیگیران صادر شده است قابل واگذاری و 1980های صیدی که از طرف دولت در  اوائل سال   
انتقال به غیر است



پیشرفتهلوژیهایتکنوو(باالقیمت)ماهیگیریتولیداتبرایباالتقاضایبهتوجهبا
.هستندرویهبیصیدمستعدباالییدرجهبادنیاماهیگیریمنایعبیشترامروزه،ماهیگیری

محدودابزارهایییبکارگیرباماهیگیریمنابعازاگراستفادهکهاستمعنیبدیناین
اینبودنادیاقتصبرزودیادیروداشتهماهیگیریذخایربرمعکوسیتبعاتنشود،

.داشتخواهدفعالیت

بهرهردانحصاریاستفادهحقایجادمعنایبههموارهمنابعاراستفادهمحدودیت
.استمنابعازبرداری

ممکنمثالرایبباشد،نشدهتعیینبخوبیوقویخیلیاستممکنانحصاریحقاین
باشدوتاهکدورهیکبرایانتقالقابلغیروصیدبرایسادهرویدریاحقیکاست
.داردوجودحالاینباولی

ماهیگیریردبهربرداریحقازاستفادهبرایاولیهدلیلکهگفتمیتوانبنابراین
.ذخایرازحفاظتاهدافبهدستیابیدیگربعبارتاست،ذخایرازبرداشتمحدودیت



وه تعیین و به چه میزان ایجاد حق بهربرداری احتمال موفقیت دارد بستگی به نح
اجرای آن دارد

زه خرید و واگذاری حق بهره برداری قابل واگذاری و انتقال، به این معنی است که اجا
.فروش آن بطور خصوصی وجود دارد

تی باشد، ولی تخصیص حق بهره برداری ممکن است یک فرایند ساده از نقطه نظر مدیری
.  دلیل اصلی حق انتقال اقتصادی است

 کان پذیر است بدین معنی است که باید اطمینان حاصل شود، که تا آنجا که عمال اماین
.فرصت ماهیگیری دارای کارآمدی و بازده باشد

عیین حق بهره درجه اطمینان از امکانپذیری این موضوع بستگی خیلی زیادی به نحوه ت
.برداری در مرحله اولیه دارد

ذاری از با این وجود ایده اولیه تعیین حق بهره برداری براین استوار است که واگ
فاده کار آمد از آن طریق مکانیسم بازار انجام بگیرد  و به کسانی داده شود که قادر به است

آن باشند و از طرفی اهداف حفاظت از ذخایر را تحقق بخشد، که در صورت تحقق
. ماهیگیری در دراز مدت با بازده تر و سودآورتر خواهد کرد



قالقابل انت( استفاده)دو استدالل اساسی برای ایجاد حق بهره برداری 
برداریدر عین بهره منابع حفاظت اصل -1

فعالیتو اقتصادی کردن این -2

قابل انتقال الزم به یادآوری است که اصل بازده اقتصادی بیشتر در واگذاری سهمیه صید
صل مورد توجه هست و در مورد ماهیگیرهای معیشتی و کوچک مهمترین موضوع همان ا

.حفاظت از ذخایر است
ت در برداشت از طرف دیگر سیستم دسترسی آزاد به ماهیگیری وجهه بد ملی و بین المللی دارد و ایجاد محدودی

.  از منابع ماهیگیری بعنوان یک اصل شناخته شده در مدیریت ماهیگیری است

.ترسمی و سنتی از قرنها پیش در مناطق مختلف ماهیگیری وجود داشته اسبطور غیر استفاده حق 

.  حتی در جاهایی که قوانین مستقیم دولتی غالب بوده، حق بهره برداری مکرر اجرا شده است

ی را حل می کند، بهره برداری مرتبط با مدیریت ماهیگیری نه فقط مشکل دسترسی آزاد به منابع ماهیگیرحق 
یرندبلکه کمک می کند به روشن شدن اینکه چه کسانی بوسیله مدیریت تحت تاثیر قرار می گ



استزیرایجاد حق بهره برداری بقرار برخی از فواید مخصوص اجرای 

 ای خاص خودش از نیاز به مدیریت ماهیگیری با پیچیدگیه( کاهش)یک سیستم موثر حق بهره برداری با عث حذف
د ذینفعان یک ور مشخص و روشن بدانجمله عدم قطعیت می شود، حق بهره برداری به مدیریت کمک می کند که بط

.  ماهیگیری خاص چه کسانی هستند 

ی در بر خواهد داشتدر یک سیستم مدیریت پیچیده و غیر شفاف روشن شدن این موضوع سود زیاد    .

 به نوعی از امنیت داشتن یا جوامع ماهیگیریذینفعان اعم از ماهیگیران، اتحادیه ماهیگیران، شرکتهای ماهیگیری و
.دارندحق دسترسی به منطقه صید و استفاده از مقدار مجاز و معین صید  برخور

سترسی دارد و چه یدانند چه کسی حق داگر حق استفاده بخوبی ایجاد شود، آنهایی که ذینفع ماهیگیری هستند م
تا زمانی ماهی است، و این حق دسترسیکسی حق دسترسی ندارد، هر فرد و یا اتحادیه ای مجاز به صید چه مقدار

.معتبر و قابل اجرا است

داشت رای صیادی و برماهیگیران و تعاونی ماهیگیری میتواند برنامه بهتری ب، وقتی حق استفاده مشخص و روشن باشد
.  از منابع داشته باشد

 ند پیدا می کنند که بهره برداری میکندر این حالت احساس مالکیت و تعلق خاطر نسبت به ذخیره و یا محده ای زیرا
م تضادها در طرف دیگر ایجاد حق بهره برداری به کاهش حجاز درنتیجه در حفاظت و نگهداری آن کوشاتر هستند 

. میکندکمک ماهیگیری   

 فید خواهد بودموضوع در افزایش انعطاف پذیری ماهیگیری در مقابل حوادث غیرمترقبه ماین.



کهآنهاییهککندمشخصمیتواندسادگیبهحالتایندرماهیگیریمدیریت-3
.کنندایترعرامنابعحفاظتبهمربوطدستورالعملهایبایددارندبهربرداریحق

Article)فائومسئوالنهماهیگیریدستورالعملمثالبرای کهکند،میبیان(6.6
بایددارد،دوجوزیستمحیطباسازگاروپذیرانتخابماهیگیریابزارکهآنجادر

اینشود،هدادوفقمحیطآنبااولویتبعنوانوشدهشناختهرسمیتبهابزاراین
ازمیتواندید،صبرایخاصابزارگیریبکاربهنیازصورتدرکهداردبراینداللت
.باشدبهربرداریحقواگذاریشروط

ازتمحافظبرایحفاظتیمقیاسهایدوام،باوامنبرداریبهرهحقوجودبا-4
اشاعهبهواندمیتاینکهداشت،خواهدسازگاریصیادانمدتبلندمنافعبا،آینده

بهراهاآنوبیانجامدصیاداندرمسئوالنهماهیگیریوحفاظتاخالقترویجو
FAO)کندتشویقماهیگیریمقرراتوقوانینبابیشترسازگاری Code of

Conduct, Article فائوهمسئوالنماهیگیریالعملدستورونامهآیین.(6.10
((FAO Code of Conduct, Article حقارتباطمشخصبطور(6.1

.استکردهمطرحراحفاظتموضوعبابهربرداری



ماهیگیریدر(استفادهحق)برداریبهرهحقتعریف
وخریدقابلتهاشرکومردمبینآزادانهکهبهربرداریحقازاستعبارتانتقال،قابلبرداریبهرهحقتعریف•

.باشدفروش

استحقمالکحقاینکهمعنیاینبهمیگردد،برخاطرتعلقومالکیتبهبرداریبهرهحقتعریفازبخشی•
.کندمحروماختصاصیحقاینازرادیگرانوشودمندبهرهحقاینازطریقیبهکه

وزمینه،خانپول،غذا،شخصی،داریهایمثلدارند،جامعهدرافرادکهاستحقوقیازبسیاریمانندبهاین•
نهادیکابمالکیتشانعمومی،اموالمقابلدر)نامیممیشخصیاموالبعنوانماکهچیزهاییهمهوغیرو،

.(امثالهمودولتمحلی،مراجعمثلاستحقوقی

ملیقوانیندر)نداردقتعلدارنداستفادهحقکهافرادیبهمالکیتشمنبعخودطبیعیمنابعباارتباطدرچهاگر•
وقتهابعضی)معینیمقداربرداریبهرهحقصاحبفقطآنها،(استطبیعیمنابعمالکدولتالمللیبینو

.دارندمشخصیزمانیدورهیکدررامنابعاز(شودمیمشخص

وتاکیدواقعدرکهشودمیبردهبکاراستفادهحقاصطالحمالکیت،حقاصطالحازاستفادهبجایوقتهابعضی•
.طبیعیمنابعبرخصوصیمالکیتهرگونهعدمبرداردداللت

مواردبرخیدرابد،یانتقالفروشوخریدبوسیلهکنندگاناستفادهبینمیتوانداستفادهحقمواقعبرخیدر•
.نندکمیدریافتپولماهیگیرانازبرداریبهرهحقواگذاریبرایکشورهاازبرخینیست،اینطور

کسبطبیعیابعمنازاستفادهازحاصلدرآمدیاوصیدتعرفهعنوانتحتیاواولیه،هزینهعنوانتحتپولاین•
.شودمی



ن یک با توجه به خصوصیات مختلف حقوقی که داریم ما به طور نرمال از داشتن مالکیت خصوصیمان لذت میبریم، برای مثال داشت
.خانه

د ما انتظار داریم که حق انحصاری کنترل بر ملک خود را داشته باشیم، بعبارت دیگر هیچ ادعایی از طرف شخص دیگری در مور
. ملکمان نباشد

ک مرجع این مالکیت را بطور انحصاری تضمین می کنیم، با استدالل، با اجرای قانون، که این به احتمال زیاد در حیطه مسئولیت یما 
. قانونی مثل پلیس می باشد

در غیر اینصورت ما اجاره موقت و یا دراز مدت ) انتظار داریم که برای یک دوره منطقی، اگرچه نه برای همیشه صاحب آن باشیم،ما 
را بصورت ، انتطار داریم توانایی تجارت آن(برای یک دوره منطقی دراز مدت)، با توجه به اینکه ما صاحب ملک هستیم نهایتا(. می کنیم

.آزاد دربازار در هر زمان و مکان داشته باشیم، اگر مطلوب ما باشد

الکیت خصوصیات اصلی، مثل انحصاری، طویل المدت، قابلیت تجارت و قابلیت اجرا و بکار گیری، از ضروریات و تعریف معنادار هر م
رد، مثل، به اینها میتوان مفاهیم دیگری در جهت تکمیل تعریف باال اضافه ک.  خصوصی از جمله مالکیت خصوصی در ماهیگیری است

ا چقدر حق بخوبی معین و مشخص شده است، و در یک سطح وسیع تر چه چیزی را صاحب هستیم و چه چیزی را صاحب نیستیم، و ی
. اینکه چکاری را نسبت به این مالکیت میتوانیم انجام بدهیم و چه کاری را نمیتوانیم انجام بدهیم

یگیری این موضوع در ارتباط با خانه بدیهی باشد، جایی که کامال مشخص است ما صاحب چی هستیم، ولی قطعا در ارتباط با ماهشاید 
.بدیهی نیست، چون حق ماهیگیری بطور کامل مشخص و معین نیست

ا در برای مثال، یک مجوزساده  ورود به ماهیگیری، یک حق مشخص نشده ای در ارتباط با بهره برداری از منابع ماهیگیری است، زیر
.این حق مشخص نشده  چقدر تالش صیادی میتواند انجام بگیرد و چقدر میتواند صید کرد

ویل در گرو تعیین دقیق حق انحصاری، ط(  اقتصادی بودن)بطور کلی، کلید تاثیر گذاری  و بازدهی حق بهره برداری 
جاد شده  و از طرف دیگر بستگی دارد به اینکه چطور حق ای. المدت بودن، قابلیت تجارت و قابلیت اجرایی بودن می باشد

بطور کامل در ارتباط با کل منبع و نوع فعالیت مشخص و معین است 



حق بهره برداری ابزاری برای مدیریت ماهیگیری

موردماهیگیریریتمدیبرایابزاریبعنوانماهیگیریحقبرمبتنیماهیگیریمدیریتیاوماهیگیریمدیریتدرمالکیتحقواژهازاستفادهامروزه
.استتوجه

دباشمیمسئولیتوامتیازاتدویهردارندهبردرکهاستحقوقازایمجموعه(برداریبهرهحقیا)مالکیتحقمفهوماصلیبنایزیر.

راآبزیمنابعازاستفادهنحوهکنندمیتعیینومشخصاینها.

کنندمیتفادهاسماهیگیریمنابعازکهمردمیوصیادیجوامعهمکاریباایفزایندهبطوروماهیگیریمدیریتمرجعتوسطکاراینمعمولطوربه
.میگیردانجام

اندازهوشکلهادرمختلف،ماهیاندرپشتیبالهمانندمالکیتحقکهشدهگفتهاست،متنوعخیلیمسئولیتوامتیازاتحقوق،ترکیبات،اینکهبهتوجهبا
انحصاریوقالانتقابلیت،(تداوم)ماندگاری،(عنوانکیفیت)امنیتلحاظازآنخصوصیاتوترکیبنوعخاطراینبه.شودمیظاهرمختلفهای
.استخصوصیمالکیتمدیریتبرنامهطراحیتابعاخصبطوروباشدمیمتفاوتبودن

،نهاداززیادیتعدادهبواگذاریبرایمیتواندمالکیتحق.استمتفاوتخیلیبگیردبعهدهرامالکیتحقاستممکنکسیچهاینکهموضوعبعاله
.شودطراحیمختلفهای

محلییاملیسطحردافرادازدیگریگروههاییاوجوامعشرکتها،افراد،بهمیتواندبرداریبهرهحقمالکیت،حقواگذاریبرنامهطراحیبهبستگی
.شودواگذار



داریبربهرهحقایجاداجتماعیموضوعاتواقتصادیفواید
کلیاجتماعیاهرفترامروزیبعبارتواقتصادیمنافعکردنحداکثراقتصادیفعالیتهراجتماعیاهدافازیکیمسلما
.دارداخالقیواجتماعیفلسفهدرعمیقریشهبلکهنیستاختیاریاساسیاصلیکایناستجامعهبرای

راکشورهاوگیریماهیمدیریتمسئولومرجعبرداران،بهرهبینرابطهبرداری،بهرهحقایجادبرمبتنیماهیگیریمدیریت
،میکندبازسازیمهموگستردهطریقدوبه

برایبردارانرهبهکهسیاسیژئوهایانگیزهواقتصادی-اجتماعیهایانگیزهمیتواندنهادی،ساختارمهمتغییراتتنها
اقتصادی،ایدارپافزودهارزشتولیدکهدهد،سوقپایدارهدفصیدسویبههستندروبروآنبابیشترصیددرمسابقه
.داردبهمراهفرآوریدربخشوهمصیدبخشدرهمرااشتغالوسرمایه

هرهایانگیزهدارد،همراهبرابیشترصیدبرایمسابقهاساسیکاهشباعثبرداریبهرهحقایجاداینکهبهتوجهبابنابراین
بهینهوطافانعقابلهایانتخاببرداری،بهرهحقبراساسمدیریتلوایتحت.میدهدتغییررادولتوبردارانبهرهدوی

.داردوجودشودصیدماهیچهاینکهامکانحتیوصیدمکانوزمانباارتباطدر

ای هماهنگی بهتری بین انگیزه ه-2
ه اجتماعی فردی و انگیز-اقتصادی

اجتماعی  دولتی با-های اقتصادی
اقتصادی-توجه به اهداف اجتماعی

ی و اکولوژیکی برای کل ماهیگیر
.ایجاد می کند

از طریق تغییر جهت انگیزه-1
های فردی به انگیزه های جمعی،

که بدینوسیله باعث تقویت
همکارهای چند جانبه می شود



د به قرار زیر ایجاد حق بهره برداری، برخی از موضوعات وسیع عمومی قابل تعمیم که امکان تمرکز روی انها وجود داربا 
.هستند

آوری بهتر  و زمان تخلیه عمل, (عرضه مستقیم بجای فریز کردن)بهبود کیفیت محصول تولیدات، از طریق تغییر در شکل تولیدات •
(.تخلیه در تمام دوره سال انجام می شود)صید و افزایش دوره صید 

.کاهش هزینه شناورها از طریق بهینه کردن آنها•

منجر به تولید سرمایه پایین آمدن هزینه عملیات صید بر هر شناور باعث افرایش در آمد میشود در نتیجه میزان سود افزایش یافته و•
.  می شود

دتا از طریق حق بهره برداری باعث خروج ظرفیتهای اضافی از ماهیگیری می شود و در نتیجه راندمان بهتر صیادی را عمایجاد •
.  کاهش هزینه ها بهمراه خواهد داشت

ان صیادی  حاصل بطور مشخص بیشترین راندمان اقتصادی قابل دریافت از اجرای مدیریت بر اساس حق بهره برداری، از کاهش ناوگ•
ن خود باعث میشود که در کل باعث کاهش هزینه های کل صنعت و دیگر هزینه های ثابت و هزینه های عملیات می شود که ای

.شتر منجر می شودجلوگیری از صید بی رویه و سرمایه گذاری بیش از حد در ماهیگیری می شود و به کاهش مسابقه برای صید بی

ی مانند سهمیه بندی، باز مدیریت مبتنی بر حق بهره برداری دارای هزینه های کمتری در مقایسه با مدیریت سنتی ارایه دستورالعملهای•
.و بسته کردن زمان و مکان صید و غیره می باشد

و افزایش این کاهش هزینه به واسطه مشارکت بهره برداران در مدیریت می باشد و حضور صاحبان حق باعث کاهش هزینه ها•
.  حاشیه سود برای آنها میشود

.ایجاد حق بهره برداری باعث پایداری ارایه مواد اولیه خام بطور ثابت برای عمل آورها می شود•

کنند  این موضوع باعث می شود که هم صیادان و هم عمل آوران  تصمیمات عملیاتی بهتر گرفته و بجا سرمایه گذاری•

.  نهایتا اینکه مدیریت مبتنی بر حق بهر برداری میتواند اشتغالهای ساالنه ثابت را تضمین کندو •



هیگیریاشکال مختلف ایجاد حق بهره برداری که در مدیریت ما

محدودیت ورود  یا حق دسترسی-1

واگذاری حق درون گذاشت-2

واگذاری حق برونداد-3

واگذاری حق برداشت از یک منطقه، حوزه و یا ناحیه خاص-4



دسترسیحقیاورودمحدودیت-1

.خاصصیدگاهیکبهوروداجازهیاوماهیگیریبهوروداجازه•

توسعهدنکرکندواقتصادیسودایجادبرایموثرراهاولینبعنوانمیتواندورودمحدودیت•
مسابقهوتالشندمانماهیگیریمدیریتمشکالتومسایلهمهنمیتواندولیباشدصیادیافزایش

.کندفصلوحلراماهیبیشترینگرفتنبرای

جایی)شدبامیایمنطقهیامحلییاارضیمحدودهحقشاملدسترسیمحدودیتبرایمثالها•
یدصپروانهمحدودیتعدادو(شودمیدادهخاصمحدودهومکانیکدرماهیگیریحقکه

.شودمحدودندکنماهیگیریجغرافیاییمحدودهایندرمیتوانندکهافرادیتعدادتامیشودداده



حق درون گذاشتواگذاری -2

تله برای بطور مثال، تعداد)بطور اختصاصی شامل مقدار تالش صیادی می باشد 
. (گرفتن البستر یا تعداد گرگور برای صید ماهی به ازای هر ماهیگیر

ابزار محدودیت درون گذاشت  مقدار تالش صیادی، اندازه شناور تعداد و نوعحق 
.  صید را برای ماهیگیری محدود می کند

عث کاهش درون گذاشت ممکن است معیار مدیریتی مقرون به صرفه باشد و باحق 
ده درون گذاشت ضایعات شود، اگر چه، با عث افزایش انگیزه برای توسعه کنترل نش

یرات تکنولوژی  می شود و نیاز هست  که تنظیمات الزم با توجه به تغی( تالش صیادی)
.  و افزایش اثر گذاری آن انجام شود

درون گذاشت میتواند در قالب  تعداد روزهای دریاروی تعریف شود حق 



حق بروندادواگذاری -3

محدودیت بعبارتی)واگذاری حق برای صید مقدار مشخصی از آبزیان، حق برونداد 
خص از عبارت است از حق صید مقدار عددی مش( صید و یا صید مقدار معینی ماهی

.آبزیان، نمونه ای از کل میزان مجاز صید

بیش از رقابت برای صید و سرمایه گذاری( محدودیت صید)حق واگذاری برونداد 
ه برای حد در بخش ماهیگیری را کاهش میدهد ولی از طرف دیگر افزایش انگیز

ش افزای)گزارش صید کمتر و دورریز کردن صید ماهیان مرغوب را بهمراه دارد
(.ضایعات منابع

اد صیاد حق برونداد شامل  حق سهم برداشت برای یک جامعه صیادی یا برای افر
.میباشد( قابل واگذاری یا غیر قایل واگذاری)



اصحق برداشت از یک منطقه، حوزه و یا ناحیه خواگذاری -4

یک برنامه واگذاری حق بهره برداری از یک منطقه صید طراحی می شود  برای
ره منطقه دریایی خاص و مثالهای زیادی در صیادی خرد برای این نوع حق به

برداری در کشورهای در حال توسعه وجود دارد که ماهیگیری در این قالب
امیده می مدیریت می شود و بصورت عمومی بنام حق محدوده ارضی در ماهیگیری ن

.  شود
ه برای معموال رویکرد حق برداشت از یک ناحیه مجموعه ای از حقوق است، جایی ک

د تا انجام مثال میزان صید یا تالش صیادی با حق بهره برداری ترکیب می شون
اص عملیات مدیریت مثل نظارت و جمع آوری داده ها و اطالعات در یک منطقه خ

و صید، جامعه در این سیستم بجای تعیین حق تالش صیادی. تعریف شده انجام شود
شان بهره بردار روی اهداف حفاظتی توافق  می کنند  و قوانین برداشت را خود

.  مشخص می کنند





:  نکته مهم
هیچ کدام از اشکال حق بهره برداری در همه شرایط برتر نیست  .

 تار ماهیگیری، استفاده از حق بهربرداری در یک مدیریت بهره برداری، بستگی به اهداف جامعه، ساخانتخاب
ی و وضعیت تاریخچه وآداب و سنن، فاکتورهای اجتماعی فرهنگی، موقعیت اقتصادی ، واقعیت های سیاس

.  واقعی ذخیره ماهیگیری قبل از ایجاد حق بهربرداری  دارد

 ر نیازمند می باشدعمومی  بکار گیری ترکیبی از معیارهای مدیریتی برای رسیدن به یک مدیریت موثبطور  .
ره جوان و نابالغ و حق بهره برداری باید بوسیله معیارهای بیولوژیکی و تکنولوژیکی مانند حفاظت از ذخی

.  بکارگیری ابزار انتخاب پذیر تکمیل شود

می شود،  مثل سیستم مدیریت مبتنی بر حق بهره برداری بستگی به این دارد که چطور مدیریت طراحی
تحت آن ، چطور حق انحصاری مشخص می شود، شرایطی که(مبتنی بر بازار یا جامعه)رویکردهای نهادی 

رداری فردی و داشتن حق بهره ب. میتواند منتقل یابد، دوره حق بهره برداری، و اصول تعیین حق بهره برداری
فکر مردمی که یا گروهی از منابع آبزی   بطور خودکار به نظارت بهتر نمی انجامد بلکه بستگی به طرز ت

.  مشارکت می کنند دارد

سی میتواند سواالت مربوط به مساوات وقتی که  حق بهره برداری واگذار شد مطرح می شود مثل اینکه چه ک
.  وچه کسی نمیتواند

 ه واگذار شد ایجاد در باره حق بهربره برداری ممکن است عیر قابل برگشت باشند، موقعی که سهمیتصمیمات
.تغییرات میتواند مشکل سازباشد



نرژیم مدیریتی حاکم بر ماهیگیری در ایرا

عمدتا بر اساس صدور پروانه صید و مجوز دریاروی است •

.برای صیادان حق ورود و بهره برداری ازمنابع آبزی را ایجاد می کندکه •

اد می شود بعبارت دیگرحق بهره برداری از منابع آبزی برای صیادان با صدور پروانه صید ایج•

ه در آن برای تحقق بهره برداری از منابع آبزی در چهار چوب پروانه صید، مجوز ورود به دریا کو •
داده می مشخصات ابزار صیادی ، منطقه صید و مدت زمان حضور در دریا برای صید قید شده است

. شود
روز برای 45روز تا 3در آبهای جنوب کشور مدت زمان دریاروی با توجه به نوع و کالس شناور از •

ه ظرفیت محدود لنجهای صیادی با کالس های متفاوت متغییر است برای قایقهای صیادی با توجه ب
.نگهداری ماهی، دوره دریاروی عمدتا یک روزه می باشد




