
  الرحیم الرحمن اهللا بسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي اقتصادي معاونت پژوهش
  

  

  1391 مرداد  151شماره   گزارش راهبردي

  04-8-91-13: کد گزارش

  .باشد هاي اقتصادي مرکز تحقیقات استراتژیک نمی هاي معاونت پژوهش مطالب این گزارش لزوماً بیانگر دیدگاه

  |15875- 5855|صندوق پستی|22801276|دورنگار|22801275|تلفن|802شماره |روي بوستان نیاوران روبه|انتهاي پاسداران|تهران|نشانی|

  

  نژاد ابراهیم میگلی
    

شیالت و آبزیان کشور؛ 
  ها پتانسیلو  ها چالش



2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ها و پتانسیل ها چالششیالت و آبزیان کشور؛ 

  04-8-91-13: کد گزارش ،151گزارش راهبردي 

  ياقتصادهاي  معاون پژوهشدکتر محمدباقر نوبخت،  :زیر نظر

  کشاورزي امورگروه پژوهشی 

  دکتر عیسی کالنتري :مدیر گروه پژوهشی

  نژاد میگلیابراهیم : هکنند تهیه

  
  مرکز تحقیقات استراتژیک :چاپ، لیتوگرافی و صحافی

  نجمه قادري :آرا صفحه

  1391مرداد نخست ـ  :نوبت انتشار

  نسخه 150 :شمارگان

  22832525: ، دورنگار22802525: تلفن، 802اوران، شمارة تهران، انتهاي خیابان پاسداران، ضلع جنوبی بوستان نی

ـ اداري فروزنده، طبقه اول، واحد  انقالب اسالمی، روبه تهران، خیابان: مرکز پخش ، 420روي در اصلی دانشگاه تهران، مجتمع تجاري 

    66465964، 66465962: تلفن



3 

  

    



4 

  

    



5 

  

  چکیده

  

فعالیت صید از دریاها هرچند سابقه بسیار طوالنی دارد ولی بـه صـورت   

مقایسـه  سازمان شیالت ایران به شکل مدرن و تشکیالتی آن در  میرس

سـازمان  . ي اسـت تـر  ي کشاورزي، سازمان جـوان ها بخشبا سایر زیر

س رســالت خــود متــولی توســعه ســه فعالیــت شــیالت ایــران براســا

گیري از  آبزي پروري با بهره. باشد می پروري، صید و صنایع ذیربط آبزي

نسبت به صید از دریاهـا از   ها ي کشاورزي و چشمهها آب، ها آب رودخانه

پــرورش میگــو نیــز کــه از . کوتــاهی برخــوردار اســت ســابقه بســیار

ش کشـاورزي اسـت در دودهـه اخیـر     هاي ارزشمند این زیربخ پتانسیل

علیـرغم رشـد   . باشد میاندازي شده که حاکی از جوان بودن فعالیت  راه

 80تـا   60سریع و در خـور توجـه تولیـدات آبزیـان در ایـران از دهـه       

سـازمان شـیالت    80یتی در دهه متاسفانه به دلیل تغییرات سریع مدیر

ایران و در نتیجه تولیدات آبزیان در کشور علیرغم وجود پتانسـیل بـراي   

هـا رشـد    افزایش با رکود و کندي رشد مواجه شده و در برخی از فعالیت

ضمن بررسی این موضوع در گفتار پیش رو، در پایان . منفی داشته است

رفت از وضـعیت رکـود    برونتواند به  میبه مواردي اشاره شده است که 
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  .کنونی کمک نماید

آبزیان، پرورش آبزیـان، صـید، دریـاي خـزر، قـدرت      : ي کلیديها واژه

تجدید شوندگی منابع آبزي، سطح بیولوژیک دریا، خلیج فارس، مصـرف  

  سرانه آبزیان، حکمرانی خوب

  

   



 

 

  

  محتواي گزارش

  جایگاه تولید آبزیان در بخش کشاورزي

شیالت ایران به عنوان سازمان مسئول بـراي سـاماندهی تولیـد آبزیـان در     سازمان ایجاد 

  .باشد می تر هاي مسئول در وزارت کشاورزي جوان کشور نسبت به سایر سازمان

تنهـا   1389سهم تولیـد آبزیـان در کشـور در سـال       م و طیوردامشابه از نظر تولید 

از کـل  % 2باشـد و از نظـر ارزش افـزوده نیـز تنهـا       مـی  اتتولید این گروه از از کل% 13

  ).1نمودار شماره (تولیدات کشاورزي است که نشانگر کم توجهی به این زیربخش است 

انسـانی بیشـتر نمایـان     ي اخیر ارزش غذایی آبزیان براي مصرفها سالهر چند در 

شده و کشورهاي توسعه یافته در دو دهه اخیر تالش بسیاري براي افزایش سرانه مصرف 

متـر از نصـف   کآبزیان بکار گرفته اند ولی در ایران کماکان روند مصـرف انسـانی آبزیـان    

  .متوسط جهانی است و روند افزایش مصرف به کندي در حال افزایش است
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تولیدات مشابهي ها بخشسهم زیر . 1نمودار شماره 
1
  1389-) و درصد تن(دام و طیور کشور  

  

  جایگاه تولید آبزیان در ایران و جهان

جدول  شـماره  (جهانی آبزیان براساس آمار سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد تولید 

میلیـون تـن در سـال     50میلیون تن و از فعالیـت آبـزي پـروري     90از منابع دریایی ) 1

جایگاه ایران از نظر صـید در جهـان رتبـه چهـل و یکـم و در      . گزارش شده است 2007

و براساس این آمار نامه سـهم ایـران از صـید    . باشد میآبزي پروري رتبه بیست و چهارم 

درصـد از کـل تولیـد جهـانی آبزیـان      3/0درصد و  27/0آبزي پروري در جهان به ترتیب 

  .است

کشاورزي ملل متحد سهم هر صیاد از صـید جهـانی    براساس آمار سازمان خواربار و

                                                   

 .باشد گوشت قرمز، گوشت مرغ و گوشت ماهی می: تولیدات مشابه. 1

663684; 13%

933583; 18%

1666460; 33%

1024211; 20%

766675; 15%

45023; 1%

ماھی گوشت قرمز مرغ
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باشـد کـه    مـی کیلـوگرم   5809کیلو گرم و سهم هر آبزي پرور در تولیدات آبزیان  2585

کیلـوگرم   5656کیلـوگرم و   2836این ارقام براي صیادان و آبزي پروران ایران به ترتیب 

 شـرایط  ،هانی در صیدبه این ترتیب سهم صیادان در ایران نسبت به میانگین ج. باشد می

  .ولی براي آبزي پروران کمتر از میانگین جهانی است بهترنسبتاً 

تـوان بـا آمـوزش و تـرویج کـاربردي       مـی پروري به سـادگی   با توجه به ماهیت آبزي

در این فعالیت را افزایش داد و به این ترتیب سهم هر آبزي پرور از تولید را باال  وري بهره

  .برد

 FAO؛ 2007 -لید جهانی آبزیان و جایگاه ایرانتو .1جدول شماره 

 )تن(صید  
پروري  آبزي
 )تن(

از  %
صید 
 جهانی

از  %
 پروري آبزي

  تعداد صیاد
 نفر

تعداد 
  پرور آبزي

 نفر

نسبت 
صید 
به 
  صیاد

Kg 

نسبت 
تولید به 

  پرور آبزي
Kg 

 5809 2585 8662616 34839084 100 100 50329007 90063851 جهان

 5656 2836 28073 142285 30/0 27/0 158789 403635 ایران

رتبه ایران 
 به جهان

41 24             

  یت آبزیان در سالمت انساناهم

آبزیان در سالمت جامعه و نقش آن در تغذیـه سـالم   مصرف اهمیت  دانش بشربا افزایش 

در دهه اخیر کشورهاي صنعتی افزایش مصـرف آبزیـان را   . شود میها بیشتر هویدا  انسان

براي جامعه خود در دستور کار قرار داده و براي ترغیب مردم براي مصرف بیشتر، منـافع  

بنـابراین اقـدام،   . نمودند میمنتشر  ها مصرف آبزیان براي سالمت انسان را از طریق رسانه

برپایه آمارنامه سازمان خواربار و . مصرف آبزیان در کشورهاي صاحب ثروت افزایش یافت

در کشـورهاي   2007- 2005 يهـا  سـال ی مصرف سرانه آبزیان طـ  ي ملل متحدکشاورز

گرم کیلـو  58,6و براي ژاپن  28,6چین  ،24,2آمریکا  ،31,2اروپاي غربی  ،29,1صنعتی 

آمده است میانگین مصـرف جهـانی    2گونه که در نمودار شماره  همان. گزارش شده است

کیلـوگرم   16,6حال توسـعه   کیلوگرم و براي کشورهاي در 17,3 ها سالآبزیان براي این 
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کیلـوگرم رخ داده   8,4کمترین مقدار مصرف آبزیان در کشورهاي آفریقـایی بـا   . باشد می

کـه  اگر چـه  . که بیش از یک کیلوگرم نسبت به مصرف آبزیان در ایران بیشتر بوده است

کیلـو گـرم    10مصرف سـرانه آبزیـان در ایـران بـه رقـم      افزایش در برنامه چهارم توسعه 

جامعـه بـراي    میتولید، نپرداختن به ترغیب عمـو  بینی شده بود که به دالیلی نظیر پیش

ت بازاریـابی ایـن رقـم    افزایش مصرف آبزیان، سنتی بودن ساختار بازار و ناتوانی در تقویـ 

  .تحقق نیافت

  )کیلوگرم(FAO )205-2007(صرف سرانه آبزیان در جهان و ایرانم. 2نمودار شماره 

  

  توسعه برنامه چهارمتولید آبزیان در 

 مقـدار  بـه  )1388(برنامه پایان سال برنامه چهارم توسعه تولید آبزیان در کشور در  هدف

آبزیان از سـه منبـع دریـاي خـزر،     تولید کل  1388عملکرد سال  لیکن .دهزارتن بو 761

 1389هزار تن و بـراي سـال    600خلیج فارس و دریاي عمان و آبزي پروري تنها حدود 

  ).3نمودار شماره (  .هزارتن گزارش شده است 664حدود 

 1387ي گذشته در سال ها سالعلیرغم روند افزایشی مستمر براي آبزي پروري در 
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از طرفـی کـاهش مسـتمر صـید در     . براي نخستین بار آبزي پروري با کاهش همراه بـود 

از صـید  . ي دریاي خزر که از چند سال پیش شروع شده است کماکـان ادامـه دارد  ها آب

ي جنوبی کشور علیرغم به سقف رسیدن تولیـد بـه یمـن وجـود ذخـایر ارزشـمند       ها آب

مهاجر در غرب اقیانوس هند این فرصت را فراهم آورده کـه صـیادان جنـوب کشـور بـه      

و جاسک از این منابع استفاده نمایند و بـه   رهاابمنطقه چخصوص صیادان صید صنعتی، 

  .فزایش صید گزارش شده استبراي جنوب کشور ا 1389همین دلیل سال 

در پـرورش   وري بهـره و نیز فراهم سـاختن زمینـه افـزایش     از ذخیره آب گیري بهره

توانـد ایـن فعالیـت را بـه      می) قابل پرورش میکپور ماهیان و ماهیان بو(ماهیان گرم آبی 

ي مناســبی میــان هـا  ي گذشـته همــاهنگی هــا سـال در . صـورت جهشــی افـزایش دهــد  

 کشـاورزي در ایـن خصـوص   جهـاد  ي شیالت، آب و خاك و زراعـت در وزارت  ها معاونت

به خصـوص  ها به دلیل تغییرات مدیریتی  کاهش تالشبا رسد  میبه نظر  ایجاد شد لیکن

و شـد  بـه فراموشـی سـپرده     هـا  در چند سال گذشـته ایـن همـاهنگی    کشور در شیالت

ن را بـدون اسـتفاده رهـا کـرده     یااز این منابع ارزشمند براي افزایش تولید آبز گیري بهره

  .است

  )هزار تن( روند تولید و پیش بینی آبزیان در چهار برنامه توسعه. 3نمودار شماره 

  

به خصوص براساس اولویت در برنامـه  بینی  اقتصادي و پیشعلیرغم امتیازات بسیار زیاد 
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ت در چهارم، پرورش میگو یکی از نـاموفق تـرین فعالیتهـاي کشـور در زیـربخش شـیال      

تولیـد میگـو از    1388برنامه چهارم توسعه در پایـان سـال    در. ي اخیر بوده استها سال

 6تنهـا   1389سـال  ن آدر عملکـرد   ر تن پیش بینی شده بود کـه هزا 47طریق پرورش 

نمـودار شـماره   ( هزارتن گزارش شده که کمتر از یک هفتم تولید پیش بینی شده است 

و امتیـازات   سـب، شـرایط آب و هـوایی مطلـوب    ار منابسی ايه رغم وجود عرصه علی). 4

این شار بر منابع طبیعی دریایی فراوان این فعالیت براي تولید، درآمد، اشتغال و کاهش ف

  .فعالیت با رکود مواجه است

  )تن( روند تولید میگوي پرورشی در کشور. 4مودار شماره ن

  

  نقد و بررسی

 سـنجش دقیـق  منابع آبزي دریاها متفاوت با سایر منابع طبیعـی تجدیـد شـونده، قابـل     

از . اسـت  مهـا و ابتردید اي از  بهره برداري انسان از آن در پردهنیستند و در نتیجه اثرات 

طرف دیگر به دلیل مهاجرت آبزیان از نقطه اي بـه نقطـه دیگـر، ایـن منـابع در کنتـرل       

عالوه بـرآن تجربـه نشـان    . باشد نمیلکیت فردي برآن ممکن انسان نیست و در نتیجه ما
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داده است که دسترسی به دریا و یا منابع طبیعی آبـزي از جملـه منـابعی اسـت کـه بـه       

دانند کـه از ایـن    میحق خود  -به ویژه ساحل نشینان -سادگی امکان پذیر است و همه 

از جمله در بیشتر کشورها در  بهره برداري از منابع آبزي. منابع خدادادي بهره مند شوند

 یبخش کشاورزي دسته بندي شده ولی مدیریت بر آن با شرایط ویژه یاد شده، به دالیلـ 

هـاي بیشـتري    هاي کشاورزي اسـت و از پیچیـدگی   ه گفته شد متفاوت با سایر فعالیتک

  .برخوردار است

کیلـومتر خلـیج    1800( کیلومتر مـرز آبـی در جنـوب کشـور     2544وجود بیش از 

از آستارا تـا  (کیلومتر در شمال کشور 922و بیش از ) کیلومتر دریاي عمان 744فارس و 

تـوان گرفـت،    میسازد که بهره فراوانی از منابع طبیعی  میاین نکته را یادآور  )رود اترك

غافل از آنکه دریا نیز مانند خشکی به مناطق حاصلخیز، بیابانی و نیمـه بیابـانی تقسـیم    

کـه گفتـه شـد مـدیریت بـر منـابع آبـزي طبیعـی داراي ویژگیهـا و           همانگونـه . شود می

توانـد حـداکثر بهـره منـدي را      مـی هایی است که اگر به درستی صورت گیـرد   پیچیدگی

بلعکس اگر مدیریت بر منابع آبزي بدون شـناخت و درك درسـت از   . نصیب کشور نماید

د بیابان زایی، دریا را تهی این منابع ارزشمند به اجرا درآید به سرعت تخریب شده و مانن

  .سازد میاز آبزیان ساخته و زمینه ورشکستگی ساحل نشینان را فراهم 

روند صید از دریا به کندي رو به گسـترش بـود و آبـزي پـروري نیـز       1358تا سال 

 3000تنها چند مزرعه با تولیـدي کمتـر از   (ي شیالت ایران نداشتها جایگاهی در برنامه

ي شـمال و جنـوب کشـور بـه شـدت      هـا  آبرونـد صـید از    1370ا ت 1357از سال ). تن

بیشترین سـهم  (براي نخستین بار کاهش صید در جنوب  1373در سال . افزایش داشت

ري بود به دست اندر کـاران و برنامـه ریـزان    اتفاق افتاد که هشدا) ید آبزیان کشوردر تول

در صـید  ) هجـري شمسـی   1368برابر با سـال  (1989این اتفاقی بود که در سال . کشور

جهانی رخ داده بود و سازمان خواربار و کشـاورزي ملـل متحـد ایـن موضـوع را در سـال       

  .به آگاهی کشورهاي جهان رسانیده بود) هجري شمسی 1370برابر با ( 1991

این پیش آمد، دولت تصمیم گرفت یارانه اختصاصـی بـه صـید را کـاهش داده و     با 
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به این ترتیـب  . دپشتیبانی نمایپروري، این فعالیت را  افزایش تولید آبزيبراي گسترش و 

اي براي ورود به فعالیت صـیادي در کشـور شـکل گرفـت و بلعکـس       هاي ویژه محدودیت

رم آبـی،  ها در سه منبـع گـ   هاي خصوصی و تعاونی گذاري شرکت ه الزم براي سرمایهزمین

  .سردآبی و میگو فراهم شد

نامـه اجرایـی    آیـین قـانون و  «و  »یس سـازمان شـیالت ایـران   قانون تاسـ «براساس 

بـه   9/3/1383ب مصـو  »ایـران  میجمهـوري اسـال   داري از منـابع آبـزي  بر حفاظت و بهره

بـرداري از   مدیریت حفاظت و بهـره «ازمان شیالت ایران عبارت است از س اختصار رسالت

لت شـیالت ایـران   براسـاس ایـن رسـا   . »نابع آبزي در جهت منافع ملی کشـور ذخایر و م

  :وظیفه دارد

  ریزي نموده و توسعه دهد صید از منابع طبیعی را برنامه. 1

 آبزي پروري در کلیه منابع آبی شیرین، شور ولب شور ساماندهی و توسعه دهد. 2

از منابع آبزي حفاظت نماید و منابع تخریب شده و یا در حال انقراض را تقویـت  . 3

 و بازسازي نماید

التی مرتبط بـا صـید، آبـزي پـروري و محصـوالت غـذایی دریـایی را        صنایع شی. 4

  .ساماندهی و توسعه ببخشد

  
آن اسـت کـه صـید از     زابررسی آمار تولیدات آبزیان منتشره توسط شیالت ایران حـاکی  

به سقف بیولوژیک برداشت رسیده ولی در غـرب  عمان دریاي فارس و  خلیج، دریاي خزر

تنهـا منبـع قابـل    پـروري   آبزيفعالیت . باشد میاقیانوس هند امکان افزایش تولید فراهم 

افـزایش تولیـد   از دانـش فنـی    گیـري  بهـره اطمینانی است که با بکـارگیري مـدیریت و   

  :منابع آبزي دریاییخصوص سه نکته اساسی در 
 گونه که در خشکی مناطق حاصلخیز و غیر حاصلخیز وجود دارد در دریا نیز چنین است همان. 

  توسط انسان  »سهم تجدید شوندگی؛ تجدید نسل «ذخایر آبزي دریا تجدید شونده است به شرطی که
 .برداشت نشود

 ی ها به دالیل دریا نیز مانند جنگل و مرتع نیازمند حفاظت و بازسازي است؛ در صورتیکه زیستگاه
به شدت  تخریب شود راندمان تولید در طبیعت..) رویه، صید غیر مجاز و  آلودگی، تخریب فیزیکی، صید بی(

 .یابد میکاهش 
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 44دریـاي خـزر    آبزیـان از صـید  1389براسـاس گـزارش تولیـد سـال     . پذیر است امکان

 و منـابع  هزارتن و از طریق آبزي پـروري 368عمان  خلیجفارس و هزارتن، صید از خلیج 

، %7بخش بـه تفکیـک و ترتیـب    هزارتن گزارش شده است که سهم هـر  251 آبی داخلی

آمـده   5روند تولید آبزیان از سه منبع یاد شده در نمـودار شـماره   . باشد می% 38و % 55

ولـی در   با کاهش مواجه اسـت  1389ي خزر در سال گزارش صید از دریا بنابراین. است

ي دور هـا  آبافزایشی که بیشتر مربوط به صید از صید در جنوب و آبزي پروري با اندك 

  .همراه است باشد می

  )هزار تن( روند تولیدات در سه منبع دریاي خزر، خلیج فارس و دریاي عمان و آبزي پروري. 5نمودار شماره 

  
از دانش روز و پشتیبانی از فعالیتهاي صید، آبزي پروري، بـازار و صـنایع    گیري بهرهبراي 

در شـمال کشـور    ،لـیکن از گذشـته  . مرتبط موسسه تحقیقات شیالت ایران شکل گرفت

با نام البراتوار ماهی ایران در بندر انزلی با کار مشترك ایران و  1297از سال  این فعالیت

با کار پروفسـور   1316کار تحقیقات دریایی به سال  روسیه آغاز شد و در جنوب نیز آغاز

سال منجر به  2گردد که نتایج کار ایشان پس از  میدر خلیج فارس بر) دانمارکی(بلگواد 
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سـازمان تحقیقـات    1350در سال . پایه گذاري فعالیت صیادي نوین در خلیج فارس شد

ر بوشـهر و در سـال   مرکز تحقیقات خلیج فارس د 1355شیالت ایران تشکیل و در سال 

  .مرکز تحقیقات دریاي خزر در مازندران تاسیس شد 1366

ي هـا  و تـدوین برنامـه    مـی از تشکیل این سازمان در ابتدا داشتن اطالعات عل هدف

 زیر نظر شرکت شـیالت ایـران  توسعه برپایه دانش و شناخت از منابع زنده دریایی بود و 

بـا آبزیـان و    پیرامون موضوعات مـرتبط  يداربرک - علمی تحقیقاتانجام . فعالیت داشت

پایدار از  يبردار رهبهذخایر و  يبازساز حفاظت وبراي اعمال مدیریت، آنان محیط زیست 

شـیالت ایـران    یت سـهام کاساسـنامه شـر   3موضوع ماده  يها آبمنابع زنده موجود در 

از  يرقـانون حفاظـت و بهـره بـردا     2مـاده   هیات وزیران و موضوع 16/11/1364مصوب 

از جملـه   یاسـالم  يمجلـس شـورا   14/6/74مصـوب   ایران یاسالم يجمهور يمنابع آبز

 .تاکیداتی است که براي تشکیل چنین سازمانی آورده شده است

  :ي توسعه کشورها مقایسه برنامه و عملکرد تولید آبزیان در سه برنامه
  )84-88( چهارم  )79-83( سوم  )74-78( دوم  )68-72( اول  برنامه

  7,66  11,78  7,77  22,68  ):بینی پیش(رشد تولید  نرخ
  91,6  79,2  89  83,2  :درصد تحقق برنامه

  هاو تنگنا ها چالش

توان به سه بخش صید، آبزي پروري و مدیریت و  میسازمان شیالت کشور را هاي  چالش

  .سازماندهی تقسیم نمود

تـرین   و دریـاي خـزر عمـده    عمـان  دریـاي ي خلیج فـارس،  ها آبدر بخش صید از 

  :عبارتند از ها چالشتنگناها و 

 صید غیر مجاز  

 ناتوانی در مدیریت و حفاظت از منابع آبزي دریایی  

  براي ساحل نشینانو جایگزین نبود منابع اشتغال و درآمدي مناسب  

 شهري و صنعتینفتی، هاي  افزایش بی رویه و خارج از کنترل منابع آالینده  
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  دریا بیولوژیکفراتر از توان ) ین در صیدشاغل(ناوگان صیادي وجود 

بـا   در منابع آبی تحت حاکمیت ایران در شـمال و جنـوب کشـور، تولیـد از دریاهـا     

به باالترین میزان بیولوژیک خود رسیده و امکـان افـزایش چشـمگیري     هاي مرسوم روش

شـرایط نـه تنهـا باعـث     افزایش تالش صـید در ایـن   . که قابل برداشت باشد وجود ندارد

شود بلکه ویژگی تجدید شوندگی منابع آبزي را تهدید نموده و مقـدار   میافزایش تولید ن

  .دهد میرا کاهش  وري بهره

افزایش جمعیت ساحل نشین و نیاز به تامین درآمد ساحل نشینان از یـک طـرف و   

اي بـاقی   هتامین شـغل جدیـد از طـرف دیگـر چـار     اقتصادي براي  هاي فعالیتسایر نبود 

الش صــید کــه خـود باعــث تهدیــد  گــذارد مگـر دل بســتن بــه دریـا و افــزایش تـ    مـی ن

  .شود میشوندگی منابع آبزي شده و کم کم دریا از منابع آبزي تهی تجدید

ن، تداخل فعالیـت  صید غیرمجاز تالش صید فراتر از مقدار تعیین شده توسط صیادا

برداران از منابع آبزي در دریاها و درگیري میـان صـیادان بـراي تصـاحب      میان انواع بهره

صید بیشتر از مواردي است که امروز در تمام مناطق صیادي در جنـوب و شـمال کشـور    

  .خورد میبه چشم 

احلی خـود باعـث کـاهش    از سوي دیگر منابع آالینده شهري و صنعتی در نـوار سـ  

بیولوژیـک منـابع آبـزي را     وري بهـره روز قدرت شوندگی آبزیان شده و روز بمقدار تجدید

هـا و مراکـز رشـد     نشینی در نوار ساحلی، زیسـتگاه توسعه صنایع و شهر. نماید میضعیف 

هـا   نوزاد آبزیان تخریب شده و حفاظت از این مناطق نیز کمتـر در دسـتور کـار سـازمان    

  .ذیربط است

صـال آن بـه اقیـانوس    با این پیش فرض که منابع آبزي دریایی نامحـدود اسـت و ات  

اي از سـوي دولـت    گـذاري گسـترده   وندگی آن را تقویت نماید، سرمایهتواند تجدید ش می

افـزایش تولیـد از منـابع    . صـورت گرفـت   1360برداري بیشتر از دریا در دهـه   براي بهره

دریایی در آن دهه با شتاب صورت گرفت و بخـش خصوصـی نیـز سرمسـت از درآمـد و      

بـراي   1373روند افـزایش تولیـد کنـد شـد و در سـال       1370اي دهه در ابتد. تولید بود



  هاي اقتصادي ، معاونت پژوهش151گزارش راهبردي      18

 

نخستین بار کاهش تولید نسبت به سال پیش از آن تلنگري بود به صیادان، برنامه ریزان 

از آن . »دریا نیز مانند سایر منابع طبیعی ارزشمند داراي محدودیت اسـت «و مدیران که 

ورود سـرمایه گـذاران جدیـد بـه      هـایی بـراي   پس علیرغم فشارهاي سیاسی، محدودیت

و افـزایش تـالش    هـا  صیادي اعمال شد ولی سطح تولید بیولوژیک دریا به دلیل آالینـده 

افـزایش جمعیـت و محـدودیت    . صید صیادان دیگر پاسخگوي تالش صید موجـود نبـود  

و تخریـب   هـا  منابع از یک سو و کاهش سطح تولیـد بیولوژیـک دریـا بـه دلیـل آالینـده      

از سوي دیگر دست اندرکاران را با چالش و تنگنایی پایان ناپذیر روبرو ساخته ها  زیستگاه

ایگزینی نیـز وجـود   براي جـ  يدیگري شغلی ها فرصتاز طرف دیگر منبع درآمد و . است

براي تجدیـد شـوندگی دریـا فـراهم      یصید فرصت اهشک يتالش براندارد تا به نوعی با 

  .نمود

  :به شرح زیر است پروري خش آبزيبها در و تنگنا ها چالشترین  مهم

 محدودیت منابع آبی  

 پروري ضعف آموزش و ترویج در آبزي  

 بازاریابی تولید اختار بازار آبزیان و ناتوانی درسنتی بودن س  

 پروري پشتیبانی از آبزياندر کار در  هاي دست ناهماهنگی سازمان  

در . ایران در منطقه نیمه خشک واقع شده و حیات آبزیان نیز به آب وابسـته اسـت  

هر چند با محدودیت منابع آبی قابل بهره برداري بـراي ایـن فعالیـت     بخش آبزي پروري

ربردي، همـدلی و  از طریـق آمـوزش و تـرویج کـا     وري بهـره باشیم ولی افزایش  میمواجه 

توانـد   میهاي ذیربط و پشتیبانی از این فعالیت  ناندرکاران و سازما هماهنگی میان دست

  .باشدپروري داشته  امید بخشی در افزایش تولید آبزي نقش

از آب و استفاده چند منظوره از آن دانشی اسـت کـه هرچنـد بـه صـورت       وري بهره

توانـد باعـث    مـی گـذاري   رمایهسنتی در میان کشاورزان معمول نیست ولی در صورت سـ 

هـاي   جـوان بـودن آبـزي پـروري نسـبت بـه سـایر فعالیـت        . رآمد شودافزایش تولید و د

  .کشاورزي باعث شده تا کمتر به این فعالیت پرداخته شود و کمتر شناخته شده است
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ورزي به صـورت  هاي سازمانهاي متولی در بخش کشا به عنوان یک فرهنگ، فعالیت

بهینـه از  بـرداري   هرهعدم ب اي و فارغ از همدلی و همکاري است و این خود موجب جزیره

  .این مایع حیاتی شده است ،آب

ري و صیادي آبزي پرو بخش مدیریت و سازماندهیو تنگناها در  ها چالشترین  مهم

  :به شرح زیر است

 شخدر آموزش و ترویج هدفدار و اثرب نیاناتو  

 بهم ریختن ساختار شایسته ساالري و سیاسی شدن فعالیتهاي تخصصی  

  نفر ریـیس   7( ها و برنامه ها ، اولویتها زودهنگام مدیریتها و تغییر سلیقهتغییرات

 -1384ي هـا  سـال و سـابقه مـدیریتی متفـاوت بـراي      هـا  سازمان شیالت ایران با سلیقه

1390( 

و تنگناها در چند سـال اخیـر جابجـایی     ها چالشیکی از مهمترین و شکننده ترین 

دنبال آن تغییرات اساسی در مدیریتهاي میـانی  سریع مدیران سازمان شیالت ایران و به 

در . ي شیالت ایران بـوده اسـت  ها و اولویتهاي برنامه ها ها، برنامه و پایه، تغییر در سیاست

بار ریاست سازمان تغییر کرده و بـه دنبـال ایـن تغییـرات شـکنندگی       6سال  5کمتر از 

  .ایمبه روشنی شاهد بوده  را ها ها و برنامه ها؛ اولویت سیاست

بکار نگرفتن شایسته ساالري و محکهاي تخصصی در انتخاب  ها چالشیکی دیگر از 

به همین دلیل اسـت کـه بـا    . ي اخیر استها سالمدیران و سیاسی شدن مدیریتهاي در 

تغییر ریاست سازمان سایر مدیران نیز تغییر کرده و ایـن تغییـرات تـا پـایینترین سـطح      

  .یابد میمدیریت گسترش 

تـاثیرات  یی که کمتر پیرامون آن گفتگو شده ناکارآمدي و یـا  ها چالشاز  یکی دیگر

تـا  . ایران اسـت  شیالت تولیدهاي مربوط به  نامحسوس تحقیقات در پشتیبانی از فعالیت

موسسه تحقیقات زیر نظر مستقیم مدیریت شیالت ایـران فعالیـت داشـت و     1381سال 

تنگناهاي ایـن زیـربخش کشـاورزي از آگـاهی الزم     ها و  ، اولویتها در این راستا از برنامه

هـاي   کـاربردي بـراي پـروژه    -  یـل سـاختاري واژه علمـی   هـر چنـد بـه دل   . برخوردار بود
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تحقیقاتی این موسسه در نظر گرفته شده است ولی تاکنون نتوانسته نیـاز واقعـی بخـش    

ی موسسـه  ترکیب نیروي انسـانی کارشناسـ  . خصوصی و دولتی در این راستا تامین نماید

  ).1390( تحقیقات شیالت ایران در زیر آمده است
  نفر  60 یتخصص يتراکد

  نفر 148  ارشناس ارشدک
  نفر 258  ارشناسک

  :بندي نمود وس این موسسه را به شرح زیر دستهشاید بتوان ناکارآیی و یا اثرات نامحس

      دولـت،  (فقدان مسئولیت روشن و پاسخ گویی بـه مسـایل و مشـکالت زیـربخش

 )بخش خصوصی

 ها در فرآیند تحقیقاتی فقدان رویکرد عملیاتی و تدوین پروژه 

 دي محققین در ضوابط سـازمانی و  براي ارتقاء فر »متنی«هاي  بکارگیري مکانیزم

 توجهی به نتایج تحقیقات کاربردي کم

 گویی به نیازها تجهیزاتی براي پاسخکیفی پرسنلی، مالی و  و مینارسایی ک  

پیش از پیوستن این موسسه بـه سـازمان تحقیقـات کشـاورزي همـاهنگی و پاسـخ       

گویی بیشتري در مدیریت تحقیقات نسبت به نیازهاي اجرا و بخش خصوصـی احسـاس   

شد ولی با جدایی شیالت از تحقیقات روز بـه روز جـدایی و فاصـله گـرفتن در عمـل       می

تحقیقات چـراغ راه  «شد که بر پایه آن میاي استفاده  در این رابطه از واژه. شود میبیشتر 

ولی این جدایی باعث شده تا تحقیقات دیرتر متوجـه نیازهـا شـده و باورهـاي      »اجرا بود

ر فرآیند تدوین، تصـویب، تـامین اعتبـار و اجـرا چنـان زمـان       متفاوتی از اجرا داشته و د

  .ماند میشود که همیشه تحقیقات از قافله اجرا باز  میطوالنی صرف 

  ها فرصتها و  پتانسیل

 هـاي  تـر از سـایر فعالیـت    هاي مربوط به سازمان شیالت ایران جـوان  فعالیتکه  از آنجایی

ها به خوبی  در این فعالیت وري بهرهایش است، زمینه افزایش تولید و افزبخش کشاورزي 

  :شود مییادآوري  ها فرصتها و  بخشی از این پتانسیل. است توجهقابل 

 تقاضاي رو به افزایش براي مصرف آبزیان 
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  از دانش روز سایر کشورها گیري بهرهفراهم بودن  

  در آبزي پروري وري بهرهفراهم بودن زمینه افزایش  

 پروري در نوارساحلی جنوب براي آبزيي ارزشمند ها عرصه  

 وجود ساحل مناسب جزایر خلیج فارس براي گسترش پرورش ماهی  

 عمـان و غـرب   دریـاي  ورده یا کمتر برداشت شده در وجود منابع آبزي دست نخ

  اقیانوس هند

تهـران، اصـفهان، مشـهد،    (تراکم جمعیتی در کشور در شهرهاي غیر ساحلی اسـت  

ن کـه از جملـه مـواد پروتئینـی     این خـود باعـث شـده اسـت تـا آبزیـا      و ...) تبریز، شیراز

پذیر است در گذشته کمتر در دسترس این مناطق باشد و در نتیجه کمتر در رژیـم  فساد

در دو دهه اخیر همراه با پیشرفت دانش تغذیه . غذایی و فرهنگ این شهرها رسوخ نماید

زیان بـراي سـالمت انسـان تاییـد     آبمصرف به ویژه در کشورهاي توسعه یافته نقش ویژه 

ي وسیعی در این کشورها براي ترغیب مردم براي افزایش مصرف آبزیـان  ها شده و برنامه

ورد، کشـورهاي در حـال   بـر پایـه همـین دسـتا    . رار گرفته استدر دستور کار کشورها ق

 اند که ایران نیـز یکـی از ایـن    ت جامعه خود به اقداماتی دست زدهتوسعه نیز براي سالم

  .کشورها بوده است

این رقـم در سـال   و ) گرم 800(گرم بودهمصرف آبزیان زیر یک کیلو 1358ال در س

براسـاس برنامـه پـنجم توسـعه در نظـر اسـت کـه        . گرم رسیده استکیلو 5/8به  1389

کیلـوگرم افـزایش یابـد کـه ایـن خـود        13مصرف سرانه آبزیان در سال پایانی برنامه به 

ــراي پشــتیبان ــاننویــدي اســت ب ایــن رقــم در حــال بررســی اســت و  ( ی از تولیــد آبزی

  ).اندیشند میگرم کیلو 15اندرکاران بیشتر به رقم  دست

امید بیشـتري نسـبت بـه    در دو فعالیت براي دسترسی به این مقدار مصرف سرانه، 

 يها براي تولید آبزیان هموار خواهد بود؛ یکی منابع آبـزي موجـود در دریـا    سایر فعالیت

از شمال  یپروري در نوارساحلی جنوب و بخش ب اقیانوس هند و دیگري آبزيعمان و غر

  .کشور از ذخیره آب کشاورزي وري بهرهکشور همراه با افزایش 
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رسـیم کـه در غـرب     مـی با بررسی وضعیت صید در منابع آبی دنیا به این واقعیـت  

باشد و به خوبی امکـان دسترسـی    میاقیانوس هند تنها منبع کمتر برداشت شده آبزیان 

وجود آبزیان ارزشمند مهاجر در ایـن منبـع   . پذیر است صیادان ایرانی به این منبع امکان

  .آبی زمینه افزایش تولید و درآمد را براي صیادان همجوار این منبع فراهم ساخته است

کـه  در دریاي عمان منبع دست نخورده اي از گونه آبزي فانوس ماهیان وجود دارد 

ایـن  . از طرفی بسیار قابل توجه و از طرف دیگر زمینه برداشت از این منبع فـراهم اسـت  

قـرار  ) متـر عمـق   300 -100(باشد در الیه آبـی میـانی    میمنبع آبزي که از ماهیان ریز 

دارد و برداشت از این منـابع مسـتلزم برخـورداري از شـناورهاي پرقـدرت و روش تـرال       

زاد در غرب اقیانوس هند نیز فرصتی را براي صیادان جنوب ي آها آبوجود . میانی است

از . ر و صـید صـنعتی فـراهم سـاخته اسـت     هـا ابکشور به ویژه مناطق جاسک، کنارك، چ

با کند شدن روند تولید از منابع آبزي در شمال و جنوب کشور، توجه  1370اواسط دهه 

افزایش تولیـد از دریاهـا   ي اخیر ها سالي آزاد شده است و در ها آببیشتري به صید در 

  .ز تولیدات آبزي کشور داشته استسهم بیشتري ا

از روبـروي جاسـک در   ( عمـان  دریـاي در ذخایر ارزشمند و متراکم فانوس ماهیـان  

از جمله ذخایر دست نخورده دریایی اسـت  ) استان هرمزگان به سمت غرب اقیانوس هند

از این منبـع   گیري بهره. قرار داردي ایران ها آبکه خوشبختانه بخش عمده اي از آن در 

به صورت آزمایشی و تحقیقاتی آغاز شـد و اکنـون بخـش     1370ارزشمند از اواسط دهه 

خصوصی فعالیت مناسبی را براي برداشت از این منبع شروع نموده کـه بـراي گسـترش    

ز آخرین آمار صید شیالت ایران حاکی ا. باشد می میآن پشتیبانی دولت از این حرکت الزا

تـن رسـیده    9897بـه مقـدار    1389آن است که برداشت از این منبع ارزشمند در سال 

ده اسـت  بینـی شـ   هزار تن پیش 100برداشت از این منبع ارزشمند در فاز نخست . است

برداشـت از  . گذاري تا رسیدن به این رقم فاصله زیادي است که به دلیل ضعف در سرمایه

  .ابل افزایش استهزار تن ق 400این منبع حداقل تا 

هاي ارزشمند در افزایش تولید، وجود نوار ساحلی طـوالنی در   یکی دیگر از پتانسیل
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است که ضمن برخورداري شـرایط مناسـب آب و   ) استان گلستان( جنوب و شمال کشور

پروري و  جسته که بهترین شرایط براي آبزي هاي غیر قابل کشاورزي بهره هوایی از زمین

عـالوه بـراین جزایـر خلـیج فـارس بـه       . اهی را فـراهم آورده اسـت  به خصوص میگو و مـ 

خصوص در منطقه استان هرمزگان با داشتن عمق آب مناسب شرایط طبیعی مناسبی را 

یط طبیعی از این شرا گیري بهره. براي پرورش ماهیان دریایی در دریا فراهم ساخته است

هـاي   پیشـگام در فعالیـت  هـا و دانـش فنـی کشـورهاي      آوري و همراه ساختن آن بـا فـن  

تواند زمینه افزایش تولید و درآمد را براي فعـاالن در ایـن بخـش فـراهم      میپروري  آبزي

  .سازد

توانـد در حـین عبـور بـراي آبیـاري       میمنابع ارزشمند آب کشاورزي دیگر سوي از 

از منابع آبی ذخیـره کشـاورزي و    گیري بهره. باغات و زراعت، آبزي پروري را تامین نماید

از آب، آن  وري بهـره تواند ضمن افزایش  میهاي آب کشاورزي براي آبزي پروري  یا کانال

هاي ذیربط در باغـات و   همکاري میان سازمان. تر براي مصرف در کشاورزي نماید را غنی

یـن رویـه   ا. مزارع با آبزي پروري براي کشاورزان درآمد بیشتري به همراه خواهـد داشـت  

که به ویژه در کشورهاي آسیایی مرسوم است، برکـات فراوانـی بـراي کشـاورزان داشـته      

  .است

از منابع آبی باغات و مـزارع کشـاورزي بـراي آبـزي پـروري، اسـتفاده از        گیري بهره

ي طبیعی و مصـنوعی راهـی   ها منایع آبی پشت سدها و تقویت گله داري آبی در دریاچه

از آب را  وري بهـره توانـد   میاي در برندارد بلکه  که نه تنها هزینهزایش تولید است براي اف

  .افزایش دهد

از آب دریا فعـالیتی اسـت کـه نـه      گیري بهرهاز طرف دیگر پرورش میگو و ماهی با 

تنها محدودیتی ندارد بلکه عالوه بر فـراهم سـازي افـزایش تولیـد آبزیـان، درآمـد بـراي        

تواند زمینه ساز عمران منـاطق جنـوب و    میینان ساحل نشینان، اشتغال براي ساحل نش

اي روبـه رو اسـت از ایـن     زي دریایی را که با فشار بـی رویـه  شمال کشور شده و منابع آب

  .سازد میفشار رها 
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  کارهاپیشنهادات و راه

انتخـاب شـده در سـه بخـش      هـا  چـالش هـا و   پیشنهادات و راهکارها بر اساس پتانسـیل 

. تکیه بر چند مـورد الزم اسـت  . ریت و سازماندهی آمده استصیادي، آبزي پروري و مدی

ر تفکـر مشـتري محـور،    گسترش فرهنگ حکمرانی خوب که از جملـه نکـات کلیـدي د   

و احتـرام بـه تفکـر     هـا  ها و برنامه گرایی، شایسته ساالري، پویایی سیاست مشورت، قانون

بی تردیـد حـاکم   . ش استدیگران دارد در میان کارکنان از جمله اقدامات الزم و ثمر بخ

اي در رونـق و   ان شیالت ایران نقش بسیار سازندهشدن این تفکر در میان کارکنان سازم

و  وري بهـره اي به افزایش  ذاري را به نحو شایستهگ یایی فعالیت خواهد داشت و سرمایهپو

  .بهبود شرایط نزدیک خواهد ساخت

  :عبارتند ازترین پیشنهادات  مهم

 صیادي: 

 برداران اد تناسب میان منابع آبزي و بهرهایج  

  از صید و اصالح ساختار بازار وري بهرهافزایش  

 تقویت مشارکت صیادان در برنامه ریزي، مدیریت و حفاظت  

 بع دست نخورده و کمتر برداشت شدهگذاري براي بهره برداري از منا سرمایه  

 آبزي پروري:  

 تقویت آموزش و ترویج کاربردي  

 ساماندهی بازار و بهبود بازاریابی آبزیان  



  25ها      ها و پتانسیل شیالت و آبزیان کشور؛ چالش

 

 براي تکثیر، پرورش و بازسازي آبزیان بومیجهان از دانش روز  گیري بهره  

 مدیریت و سازماندهی:  

 از دانش روز دنیا براي پشتیبانی از فعالیت گیري بهره  

 کاراندر دست يها لها و تشک هماهنگی بیشتر میان سازمان  

 ساالري در انتخاب مدیران ارشد هاي شایسته از سیاست گیري بهره  

 ایجاد زمینه اشتغال در نوار ساحلی براي کاهش فشار به منابع دریایی  

  ریزي و اجرا در مدیریت، برنامه »حکمرانی خوب«فرهنگ گسترش 

 تحقیق و ترویج انایجاد رابطه مناسب میو هاي تحقیقاتی کاربردي شدن پروژه  

همانگونه . سازي افزایش مصرف آبزیان در کشور است نهادات مهم زمینهدیگر پیشاز 

نسـانی نسـبت بـه    گفته شد مصرف آبزیان در کشور علیرغم سالمت آن براي مصرف اکه 

به بنابراین . ین حیوانی نسبت به میانگین جهانی کمتر از نصف استسایر محصوالت پروتئ

گـذاري بـراي    سازي امنیت سرمایه زمینهبراي سالمت جامعه از یک طرف و  منظور ارتقاء

الزم اسـت بـه سـاختار بـازار آبزیـان و ترغیـب افکـار        از طرف دیگر افزایش تولید آبزیان 

 2در نمـودار شـماره   . براي گرایش بیشتر به مصرف آبزیان توجـه بیشـتري شـود    میعمو

با نگاه به نمودار یاد شده . قاره آمده است چند کشور و مصرف آبزیان در جهان و مقایسه 

یابیم که افزایش مصرف آبزیان در کشور ضرورتی است که فراهم سازي  میو تامل برآن در 

  .گذاري در این فعالیت را در پی خواهد داشت یش تولید و سرمایهآن خود افزا

و تاکیـد  بازگرداندن موسسه تحقیقات به شـیالت ایـران   شود که  میدر پایان اشاره 

زیـربخش را برطـرف     مـی شاید بتواند بخشی از نیازهـاي عل  بیشتر بر تحقیقات کاربردي

گیــري  یبانی فراگیــر شــیالت ایــران از شــکلاز طــرف دیگــر الزم اســت بــا پشــت. ســازد

کـم جـایگزین مناسـبی را بـراي خـالء       فنی و کارشناسی بتـوان کـم   هاي خدمات شرکت

  .آورددر زیربخش فراهم   میکارشناسی و عل

از تفکـر حکمرانـی خـوب زمینـه رشـد و سـازندگی بـراي         گیـري  بهرهامید است با 

  .شودهاي ارزشمند زیربخش صید و آبزي پروري در کشور فراهم  فعالیت
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