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چكیده
هدف از اين مطالعه بررسی صنعت شیالت در ايران و ارائه راهکارهايی جهت مقاومسازی آن از طريق پدافند غیرعامل است .در اين تحقیق،
از روشهای توصیفی و تحلیلی استفاده شد .گردآوری اطالعات از طريق مطالعات کتابخانهای و اينترنتیی هچننیین از روشهیای مییدانی
مانند مصاحبه ،بازديد و مشاهده صورت پذيرفت .بهره برداری از صید ضچنی انواع آبزيان ،مديريت چنیدگونیهای و صیید و بهیرهبیرداری از
صیدگاههای کچتر بهرهبرداری شده (مانند صیدگاه فانوس ماهیان در جنوبشرقی استان هرمزگان) نقش مهچی را در مقاومسازی استانهای
جنوبی جهت ماهیگیری مسئوالنه بهعچل خواهد آورد .آبزی پروری به عنوان يکی از محورهای شییالتی جهیت مقیاومسیازی ،خصوصیاد در
استخرهای پرورشی ،هچننین پرورش میگوی ارگانیک با بهرهگیری از تجارب کشورهای آسیايی مانند تايلند و بنگالدش بسیار موثر خواهد
بود .عالوه بر اين ،پرورش ماهی در قفس در پهنه طوالنی سواحل جنوبی ايران با استفاده از تجارب کشور نروژ میتوانید نقیش میوثری در
جهت باال بردن مصرف سرانه و خودکفايی برداشت در اين نواحی داشته باشد .از نتايج کاربردی ،جلوگیری از کاهش ذخاير آبزيان در منابع
آبی به خصوص در خلیجفارس که بر اثر برداشت بیرويه و تعداد زياد ناوگان صیادی است ،با ارايه اين مدل (استفاده از پدافنید غیرعامیل)
میسر گشته و زير ساختهای الزم را برای اين مبنع تجديدپذير (آبزيان) با استفاده از روشهای نوين پرورش ماهی قفس در دريا را میسر
مینچايد .ضچنا اين مقاله استفاده از مالحظات پدافند غیرعامل جهت برداشت انواع آبزيان و آبزیپروری با بهکارگیری و مقاومسازی صنعت
شیالت است .بنابراين ،دستيابی به اين موضوع موجب کاهش آسیبپذيری و افزايش پايداری صنعت شییالت خصوصیاد در منطقیه خلییج
فارس خواهد شد .اين امر در راستای اهداف چند منظوره پدافند غیرعامل جهت تضچین صید و صیادی ،آبزیپروری و صینايع شییالتی در
سواحل جنوبی کشورمان میباشد.
كلیدواژهها :مصونیت ،شیالت ،خلیجفارس ،پدافند غیرعامل ،مقاومسازی

 -8دانشیار ،موسسه آموزش عالی علچی کاربردی جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزی تهران - Email: Yasemi_m @yahoo.com ،نويسنده مسئول
 -2استاديار پژوهشی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزی ،تهران
 -9دانشجوی دکتری شیالت-تولید و بهرهبرداری ،دانشکده علوم و فنون دريايی و جوی ،دانشگاه هرمزگان

11

 -1مقدمه
 -1-1وضعیت صید از آبهای جنوبی ایران
پدافند غیرعامل ( )Passive defenseشاخهای از مديريت بحیران
است که اساساد بر روی مديريت پیش از بحران متچرکیز شیده اسیت.
پدافند غیرعامل به نوعی از دفاع اشاره دارد که وابسته به تجهییزات و
جنگافزارهای نظامی نباشد ] .[8هر نوع تالش غیرنظامی که آسییب
پذيری انسان ،زيربناها ،سیاختچانهیا ،تجهییزات ،اسیناد و میدارک و
اماکن ملی اصلی را در برابر حچالت دشچن کیاهش دهید بیه عنیوان
پدافند غیرعامل تلقی میشود .هدف اصلی پدافند غیرعامیل مچانعیت
از ايجاد شرايط بحران است و هنگیامی کیه بحیران اتفیا مییافتید،
پدافند غیرعامل از طريق کنترل سريع شرايط در جهیت بازگردانیدن
شرايط به وضعیت طبیعی قبل از بحیران عچیل مییکنید .بنیابراين از
طريق پدافند غیرعامل هرگونه عوارض منفی که از طريیق بحیرانهیا
ايجاد شده باشد سريعاُ کاهش میيابد .اولین قیدم در برنامیهريیزی و
کاربرد پدافند غیرعامل ،شناخت اولیه از مشکالت موجود است .پیس
از شناسايی مشکالت ،مهچترين اقدام هدفگذاری بر اساس فرصتها
و خطرات اسیت .پدافنید غیرعامیل در بسییاری از زمینیههیا کیاربرد
دارد ].[2
کشور جچهوری اسالمی ايران به هچراه عربستان سعودی ،عیرا ،
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برداشت از کل صید دريايی متعلق بیه خلییجفیارس و دريیای عچیان
میباشد ] .[1اين مییزان تولیید در آبهیای جنیوب توسیط 88983
فروند شناور در محدوده  818بندر و مرکز تخلیه صید انجام میگردد
] .[1متأسفانه ذخاير آبزيان خلیج فارس به علت صید بیرويه هر ساله
در حال کاهش است ،به طوری که میزان صید ماهی در ايین منطقیه
در دهه اخیر از  888888تن به  19218تن رسیده که يیک کیاهش
 98درصدی را نشان میدهد ] .[0اين موضوع در حالی است که حتی
افزايش تعداد شناور در سال های اخیر منجر به افزايش مییزان صیید
نشده است (شکل .[9] ،)2

کويت ،قطر ،بحرين و امارات از کشورهای حاشیه خلیج فارس میباشد

شکل  -1موقعیت جغرافیایی کشورهای حاشیه خلیج فارس ][23

که به واسطه دارا بودن کیلومترها مرز آبی در شچال و جنوب ،عیالوه

صنعت شیالت ايران به ويژه در بخش صیادی سنتی در آبهیای

بر حوضههای آبريز داخلی ،واجد توانايیهای بالقوهای در زمینه صیید

جنوبی کشور ،علیرغم تالشهايی که طی چنید سیال اخییر توسیط

آبزيان میباشد (شکل  .)8واضح است که ذخاير زنده آبهای جنیوبی
کشور (خلیج فارس و دريای عچان) نقیش اساسیی در تیامین بخیش

دست اندرکاران شیالت در جهت بهبود و توسیعه آن بیهعچیل آمیده

مهچی از پروتئین مورد نیاز کشور را به خود اختصاص دادهاند .بخشی
از اين پروتئین مورد نیاز از طريق سیستمهای پرورش آبزيیان تیامین
شده و بخش ديگیری از آن از طريیق صیید آبزيیان از سیسیتمهیای
دريايی تامین می شود .درچند سال اخیر صید آبزيان در جهیان و بیه
خصوص در کشور ما به علت دارا بودن مرزهیای آبیی گسیترده رشید
چشمگیری داشته است و به موازات ايین پیشیرفت در مییزان صیید،
تکنولوژی صید نیز هچراه با آن پیشرفت داشته است.

است ] ،[1تاکنون به دلیل مشکالت عديدهای کیه در ايین راه وجیود
داشته است به پیشرفت چشچگیری نائل نگرديده است .آننیه کیه در
اين رابطه در درجه اول اهچیت قرار دارد ،تقويت و تجهیز ناوگان صید
سنتی در ايران میباشد .لذا تجهیز صیادان به وسايل میدرن صییادی
هچراه با آموزش صحیح آنها در استفاده از روشهیای جديید صیید و
توجیه آنها در پیروی از قوانین و مقررات صید میتوانید در افیزايش
تولید آنها نقش بهسزايی داشته باشد.

 -2-1وضعیت آبزیپروری در ایران

در شرايط کنونی میزان صید آبزيان از میزان تجديید نسیل آنهیا
پیشی گرفته و بدين ترتیب ذخاير آبزيان توام با مخیاطرات شیديدی

آبزیپروری در ايران ،تکثیر و پیرورش میگیو ،ماهییان دريیايی و

گرديدهاند ] .[9با توجه به برداشت بیش از حید منیابع آبیزی ،حجیم

ساير آبزيان دريايی را در سواحل جنوبی خلیجفارس شامل میگیردد

باالی برداشت از منابع معدنی و نفت و گاز در منطقه و بیا توجیه بیه

که اين امر با بررسی ظرفیتهای توسعه مراکز تکثیر و مزارع پرورش

ارتباط محدود خلیجفارس با آبهای آزاد ،ضروری است که برداشیت

میگو ،ماهیان دريايی و ساير آبزيان دريايی میتواند به پیشرفتهیای

از ذخییاير آبزيییان و سییاير منییابع ايیین محییدوده بییا مییديريت و نظییام

بهتری نائل شود .در سالهای اخیر ،تولید از طريق آبزیپروری دارای

بهرهبیرداری قانونچنیدی انجیام پیذيرد .بییش از  11درصید از سیهم

رشد قابل توجهی در کشور ايران بوده است (شکل .[3] ،)9

مصونیت بخشی صنعت شیالت در خلیج فارس با مقاومسازی آن از طريق پدافند غیرعامل
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شکل  -2تعداد شناورهای صیادی و میزان صید در محدوده آبهای ایرانی خلیج فارس در طول سالهای [9] 1331-1311

شکل  -3میزان تولید آبزیپروری در ایران ][1

بررسی صنايع پیشین و پسین مرتبط با تکثیر و پرورش میگو،
ماهیان دريايی و ساير آبزيان دريايی و اتخاذ سیاستهای اجرايی الزم
برای مقابله با مشکالت و موانع تکثیر و پرورش میگو ،ماهیان دريايی
و ساير آبزيان دريايی ،هچننین استفاده از فنآوریهای جديد و
بهکارگیری متخصصان در تکثیر و پرورش میگو ،ماهیان دريائی و
ساير آبزيان دريايی و تهیه و تدوين استانداردهای الزم در کلیه
زمینههای تکثیر و پرورش میگو (از مرحله صید تا مصرف) و ارائه آن
به بهرهبرداران از مهچترين اقدامات میباشد ] .[88تادسیس و راهاندازی
مراکز کنترل کیفی نهادههای مختلف تکثیر و پرورش میگو ،ماهیان

دريايی و ساير آبزيان دريايی و نیز نظارت بر حسن اجرای آنها ،يکی
ديگر از الزمههای توسعه صنعت با رويکرد فرآوری الزامات در اين
زمینه میباشد ] .[88تاکنون صنعت شیالت در کشور از طريق کاربرد
پدافند غیرعامل مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است .با توجه به
مطالب و موارد ذکر شده ،نیاز است که وضعیت مهچترين بخشهای
صنعت شیالت و اجزای آن که شامل آبزیپروری و صید و صیادی
است مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن با ارائه راهکارهايی،
اقداماتی عچلی و موثر در زمینه مقاومسازی اين صنعت مهم در کشور
اتخاذ شود.
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 -2مواد و روشها
هدف از ايین مطالعیه بررسیی صینعت شییالت در ايیران و ارائیه
راهکارهايی جهت مقاومسازی آن از طريیق پدافنید غیرعامیل اسیت.
مهچترين متغیرهای مورد بررسی در اين مطالعیه شیامل بخیشهیای
اصلی صنعت شیالت در ايران است .در اين تحقیق از روش توصیفی و
تحلیلی استفاده شده است و جهت گیردآوری اطالعیات از مطالعیات
کتابخانیهای و اينترنتییی هچننییین از روش میییدانی ماننیید مصییاحبه،
بازديد و مشاهده کچک گرفته شده اسیت .متغیرهیای میورد بررسیی
شامل ساختارهای مرتبط با بخش صیید و میاهیگیری و سیاختارهای
مرتبط با بخش آبزیپروری اسیت .پیس از بررسیی وضیعیت موجیود
صنعت شیالت در ايران و جهت پی بردن به نقاط ضیعف و قیوت آن،
مقايسه ای با وضیعیت سیاختار شییالت در ديگیر کشیورهای صیورت
خواهد پذيرفت.

 -1-2مصونیت بخشی صنعت شیالت
در تعريف مصونیت بخشی صنعت شیالت بايد عنیوان نچیود کیه
فرآيند تولید محصیوالت آبیزی بیا رعايیت الزامیات محییط زيسیتی،
اجتچاعی و اقتصادی و با هدف تحقق امنیت غذايی برای نسل امروز و
فردا است .اکوسیستم های آبی نیز به سه گروه بیودينامییک (زنیده و
پويا) ،ارگانیک (موجودات زنده و تچامی اجزای آن که اثر متقابیل بیر
هم دارند) ،اکولوژيک (با رويکرد بوم شناختی) تقسیمبندی میشیوند
].[82

 -2-2الگوهای مورد استفاده جهت مصونیت بخشی
صنعت شیالت ایران
در اين بررسی برنامه پنج ساله توسعه شیالت در کشور دانچیارک
( [89] )2889– 2889و برنامه جامع کشاورزی و شیالت کره جنوبی
] [81و روند اجرايی آن درسیال  2882در خصیوص تضیچین بخیش
کشاورزی ،شیالت و ماهیگیری مورد تجزيه وتحلیل قرار گرفته ،تا بیا
بومیسازی آنهیا در کشیورمان میورد اسیتفاده عچلییاتی قیرار گییرد.
هچننین در مقاومسازی صنعت شییالت بیا رويکیرد خلییجفیارس در
استانهای جنوبی کشورمان ،الگوبرداری از تولیید و پیرورش میگیوی
ارگانیک در کشور بنگالدش با رويکرد معیشیت پايیدار ] [81و تولیید
میگوی ارگانیگ در جنگلهای حرای کشور تايلنید صیورت پیذيرفت.
].[80

 -3نتایج
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در خلیجفارس برگرفته از کشورهای اسکانديناوی است .به گونهای که
وقتی در سال  ،8980بررسیی خلییجفیارس توسیط پروفسیور بلگیواد
دانچارکی بر روی فعالییتهیای نیوين آن زمیان در خصیوص صیید و
صیادی در اين منطقه پايیهگیذاری گرديید ،میدل شییالت ايیران در
سواحل نیلگون خلیجفارس به آن سو جهتدهی شد.
دانچارک جزو  81کشور برتر در صیادی جهان و آبهای دريیای
بالتیک است .در کشور دانچارک ،مديريت شیالت به سیچت میديريت
بوم شناختی حرکت میکند و هچانند ساير کشیورهای اسیکانديناوی
سیاسییت مییذاکره اقتصییادی دارنیید .سیسییتم مییديريت شیییالتی در
کشییورهای اسییکانديناوی بییدين صییورت اسییت کییه يییک اتحاديییه از
سهامداران شیالتی در سیاستگذاری نقش دارند و نظرات خیود را بیه
وزير کشاورزی و شیالت آن کشور انتقال میدهند.
مقاومسازی صنعت شیالت در بخش صید و صیادی با رويکرد بوم
شناختی ،هچانگونه که در کشیور دانچیارک در حیال جريیان اسیت،
راهی بسیار مطلوب بیه نظیر مییرسید .قیانون کشیاورزی ،شییالت و
ماهیگیری در کشور کره جنوبی که از سیال  2882بیه اجیرا درآمیده
است و مقايسه آن با استانهای ساحلی خلیجفارس بهعنیوان يکیی از
مهچترين قطبهای شیالتی کشور که  11درصد صیید و صییادی در
اين استانها صورت میپذيرد ،میتواند از نظر سیاختار الگیويی بیرای
تشکیل متروپولیتن استانی در زمینه صنعت شیالت قرار گیرد ،تیا بیا
تشییکیل اسییتانهییای مسییتقل شیییالتی کشییور در منییاطق سییاحلی
خلیجفارس مقاومسازی زيربنیايی بیرای شیکلگییری فعالییتهیا در
عرصههای مختلف اين صنعت بهوجود آيد.
الزامات تشکیل يک متروپولیتن شیالتی در خلیجفارس که سبب
مصونیت صنعت شیالت میشود توجه به تعاريف کلییدی ماننید واژه
ماهیگیر و ساحل ماهیگیری ،اهدافی که برگرفته ازکشورهای پیشیرو
شیالتی جهان بوده و پرداختن به مسائل اساسی میرتبط بیا صینعت،
بهکارگیری قوانین و دستورالعچلها که پايههای آن مبتنی بر شیرايط
اقتصادی و اجتچاعی ساحل نشینان فعال در اين بخش است بسیار با
اهچیت میباشد .هچننین عرضه غذای ايچن و بیا کیفییت از اولويیت
های آن محسوب میشود ].[89

 -2-3ساختار شیالت ایران از نظر آبزیپروری و مقایسه
آن با سایرکشورها
با توجه به اينکه تچرکز کنیونی کشیور در اسیتانهیای سیاحلی
خلیجفارس بر صنعت پرورش میگو استوار است ،در پرورش میگو نییز

 -1-3ساختار شیالت ایران از نظر صید و ماهیگیری و

الگوبرداری از بنگالدش با رويکرد معیشت پايدار میتواند نقش موثری

مقایسه آن با سایرکشورها

را در اين استانها ايفا نچايید .در کشیور بینگالدش کیه رتبیه هشیتم

هم اکنون برداشت بی رويه آبزيیان و تعیداد ناوگیان صییادی در
خلیجفارس فراتر از توان زيستی دريا شده است .ساختار شیالت ايران

جهان در پرورش میگو را دارا است ،پرورش ارگانیک میگو جهت نیل
به معیشت پايدار و مقاومسازی اين صنعت مبنای عچل میباشد.

مصونیت بخشی صنعت شیالت در خلیج فارس با مقاومسازی آن از طريق پدافند غیرعامل

محیط زيست ،اقتصاد و اجتچیاع سیه رکین اساسیی در پیرورش
آبزيان محسوب میشوند .تولید ارگانیک يک سیسیتم از اسیتخرهای
پرورشی بدين صورت است که در آن مديريت تولید محصوالت آبیزی
با بهترين شیوههای زيست محیطی ،تنیوع زيسیتی و بهبیود شیرايط
تغذيهای ،با حفاظت از زيستگاه انطبیا داشیته باشید .الگیوبرداری از
کشور تايلند که کشت جنگلهای حرا را به عنوان زيسیتگاه الروهیای
میگو در پهنه ساحلی جهت حفاظت و حچايیت آنهیا در دسیتور کیار
خود قرارداده است ،سبب افزايش تولید میگو ارگانیک در اين کشیور
شده است.
8
شناسايی گونه مقاوم میگو ببری سیاه در کشور بنگالدش سبب
شده است که مقاومسازی مناسبی برای رشد و توسعه صینعت میگیو
برای آن کشور به ارمغان آورد و با افیزايش تولیید میگیو ،معیشیت و
درآمد پايداری را به هچراه داشته باشد .انتخاب و تچرکیز بیر پیرورش
اين گونه ارگانیک میگو کیه از شیدت آسییبپیذيری کچتیری بیرای
پرورش دهندگان میگو برخوردار بوده منجر به مقاومت ايین گونیه در
برابر موانع نظیر آب آلوده و بیچاریها و تثبیت قیچت و جلیوگیری از
نوسانات و شوک آن در بازار شده است و با اين مهم تضچین معیشت
آبزیپروران را به هچراه داشته است .در سالهای اخیر در استانهیای
جنوبی خوزستان-،بوشهر و هرمزگان بیا بهیرهگییری از گونیه مقیاوم
میگوی سفید غربی دريايی (2مقاومسازی اين صینعت رو بیه رشید از
طريق واردات اين گونه و بومیسیازی ارگیانیکی آن ،معیشیت پايیدار
دست اندرکاران اين صنعت تا حد قابل توجهی تامین گرديده است.
سواحل جنوبی کشور ايران نیز با دارا بودن عرصه بسیار مناسیبی
از جنگلهای حرا ،فرصت مناسبی جهت بهیره منیدی از ايین مزيیت
دارند .لذا ضچن حفاظت و حچايت از اين اراضی جهت رشد میگوهای
جوان ،بايد با زير کشت بردن بخشهای ديگر از سواحل مستعد مانند
منطقه قشم در هرمزگان به تولید میگوی ارگانیگ نیز توجه نچود.

 -3-3راهکارهای مهم در جهت مقاومسازی صنعت
شیالت در خلیجفارس
در حال حاضر ،افزايش سطح درآمد و بهبود زندگی ماهیگیران و
آبزیپروران در مناطق ساحلی جنوب کشور از مهچترين عوامل
زيرساختی جهت مقاومسازی صنعت شیالت در منطقه خلیجفارس
می باشد .دراين زمینه الزامات و رويکردهای زير بايستی مبنای عچل
قرار گیرد:
 -8پرداختن به اصل ايدئولوژی عچومی که ماهیگیران و آبزی
پروران بازيگران بزرگ اقتصادی و حافظ سنتها در سواحل نیلگون
خلیجفارس میباشند.
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 -2تدوين و فرموله کردن اجرای سیاستهای جامع و نقشه راه و
هچننین تشکیل سازمان تولید
 -9روابط با ساير بخشها وتدوين سیاستهای بازار
 -1توجه به برنامهها و سند چشم انداز دولت جهت تبین
سیاستها
 -1تامین محصوالت ايچن و تثبیت درآمد آبزیپروران و
ماهیگیران از طريق بیچه افراد و محصوالت
 -0توسعه متوازن صنعت شیالت در زمبنه ملی و محلی و بهبود
معیشت و توجه به رژيم و عادات غذايی مردم در زمینه آبزيان
 -9تسهیل فعالیتهای اقتصادی ،تجارت محصولی و تنظیم
قرارداد داخلی و توسعه تجارت وهچکاریهای بینالچللی شیالتی در
خلیجفارس
 -1تدوين طرح جامع شیالت در خلیجفارس هچراه با مصونیت
اين بخش ،هچننین خودکفايی ،اقدام و ارتقاء توسعه هچه جانبه و
تنظیم متروپولیتن استانی (خودمختاری) در پیادهسازی شیالت
مقتدر
 -3شورای مرکزی مشورت در سیاستهای محصولی صید و
آبزیپروری به صورت مجزا و منطبق با برنامههای صنعت شیالت و
دريافت گزارش ساالنه به منظور ارزيابی سیاستها
 -88تغییر اساسی در سازمانهای اداری ،ارتقاء و کارآمد نچودن
سیاستها با تکیه بر تعاونی اتحاديههای صیادان وآبزیپروان محلی و
منطقهای
 -88فرموله کردن سیاستهای اجرايی مانند سیستم رديابی،
صدور گواهینامه ،حچايت از مصرفکنندگان ،مديريت ايچنی محصوالت
و حچايت از محیطهای بهداشتی و قرنطینه در صادرات و واردات
آبزيان
 -82تقويت صنايع تبديلی ،اشاعه و توسعه بومیسازی آنها با
فرهنگ مردم
 -89پرورش متخصصین ماهیگیر و تچام وقت نچودن آنها و
هچننین بهکارگیری بانوان خصوصا در حوزه آبزیپروری و صنايع
شیالتی و ايجاد شرکت تعاونی و شرکتهای بزرگ کارآفرين
 -81امنیت سرمايهگذاری و هچننین اجرای سیاستهای مالکیتی
و توجه به بیچه محصوالت و تضچین محصولی
 -81مکانیزه کردن و کاهش هزينههای تولید و استفاده از
فنآوریهای پیشرفته در بازاريابی و فروش محصوالت شیالتی
 -80توجه به تحقیقات و حفظ میراث زيست محیطی برای
آينده ،به عبارتی شیالت مسئوالنه و سنجش شاخصهای تاثیرگذار

1-Penaeus monodon
2-Fenneropenaeusvannamei

در تولید محصول
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 -89باالنس درآمدی و ارتباط بین مناطق شیالتی و محیطی با
برندسازی فعالیتهای اين بخش
 -81پیشرفت و توسعه صنايع محلی جهت افزايش درآمد
ماهیگیران و آبزیپروران ،هچننین فعالسازی تبادالت بین مناطق
ساحلی در حاشیه خلیجفارس
 -83بهبود شرايط آموزشی ،رفاهی و امکاناتی در روستاهای
ماهیگیری برای صیادان وکچک به صیادی خرد
 -28اتحاد و وفا

مجدد ملی و منطقهای در نوار ساحلی

خلیجفارس جهت جذب سرمايهگذاری خارجی ،صادرات ،معافیت
مالیاتی و تفويض اختیارات در حوزه شیالت

 -4بحث
تعاونیهای صیادی در استانهیای جنیوبی خوزسیتان ،بوشیهر و
هرمزگان دارای سازمان کار رسچی میباشند که جامعیه صییادی نیام
دارند .اين تعاونیها در قالب تعاونی بهرهبرداری و يا خدمات در حیال
فعالیت هستند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مناطق ساحلی
و نقاط دور افتاده موجب اشتغال و کاهش بیکاری شیده و در نتیجیه
راه را برای مصونسازی در بخش شیالت میتواند فراهم سازد.
در بحث مقاومسازی صنعت شیالت در ايران ،توجه به برنامههای
اقتصاد مقاومتی اهچیت بااليی دارد .سازمان شیالت ايران بیه عنیوان
متولی اصلی برنامههای کالن در اين حوزه ،شاخصهای اصلی و مهیم
در بحث اقتصاد مقاومتی را تعريف نچوده است که اين شیاخصهیا در
زمینه مقاوم سازی صنعت شیالت در ايران نقش بسزايی دارد (شیکل
 .) 1بخشی از مطالعات شیالتی به منظیور شیناخت وضیعیت موجیود
فعالیتهای اصلی شیالتی در مناطق مختلف و شیوه بهیرهبیرداری از
ذخاير مختلف آبزيیان صیورت مییگییرد .ايین بخیش از مطالعیات و
اطالعات ،پايه ای اساسی جهت ترسیم وضعیت ،شیناخت و اسیتخرا
مشکالت و تنگناها ،نقیاط قیوت و ضیعف و هچننیین تعییین چشیم
اندازهای هدف گذاری در برنامههای توسعه آتیی شییالت در منطقیه
است .فعايتهای صید و صیادی به مانند هیر نیوع فعالییت اقتصیادی
ديگر دارای چهارچوبهايی میباشد که اين چهارچوبهیا داری يیک
سری اصول کلی میباشند که نقش مهچی در برنامهريیزی اقتصیادی
دارد .فعالیتهای شیالتی در ايران شامل صید و بهرهبرداری از منیابع
آبزيان در دريای خزر ،خلیجفیارس ،دريیای عچیان ،آبهیای آزاد بیه
خصوص در غرب اقیانوس هند و آبهای داخلی میباشد .از نظر سهم
ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی ،بخش کشیاورزی در حیدود 9
درصد و در نگاه کالن ملی از نظر سهم ارزش افزوده در تولید ناخالص
داخلی کچتر از  8/1درصد را در بر میگیرد ].[81

شکل  -4شاخصهای مدیریتی توسعه در سازمان شیالت ایران جهت نیل به
برنامه اقتصاد مقاومتی ] 11و [12

بررسیهای زيستی ،اقتصادی ،اجتچاعی و بازار آبزيان و هچننین
اصالح روش انتقال فنآوری صید میتواند نقیش میوثری را در زمینیه
مقاومسازی صنعت شیالت ايفا نچايد .از مهچترين فعالیتهای اجرايی
جهت نیل به اين هدف در استانهای جنوبی کشور ايران عبارتنید از:
پرواربندی و پرورش تون ماهیان در آب دريا و قفیسهیای پرورشیی،
صید در آبهای عچیق و دور از ساحل ،صید آبزيان کچتر بهرهبرداری
شده مانند صید فانوس ماهیان ،اسکوئید پشت ارغوانی و صیدفهیای
خییوراکی ،بهییرهبییرداری از خیییار دريییايی در منطقییه قشییم و انییواع
جلبکهای دريايی .صید با ساير روشها بهطور مثال رشته قالب دراز
يیییا النیییگاليییین ( )Long lineدر شیییر اسیییتان هرمزگیییان،
صید فانوسماهیان در منطقه جاسک اسیتان هرمزگیان و گونیههیای
صید ضچنی در صید فانوسماهیان نظیر يال اسیبی ،شیبه شیوريده و
سپر ماهیان ،جچع آوری صید دور ريیز در منطقیه مطیاف در اسیتان
بوشهر را میتوان نام برد.
در زمینه آبزیپروری نیز پرورش صدفهای خیوراکی و مرواريید
ساز و پرورش ماهیان دريايی در قفس نقش بهسزايی را مییتوانید در
اين امر ايفا نچايد .ساماندهی بازار و صنايع شیالتی در مناطق جنوبی
کشور نیز نقش بهسزايی را میتوانید در بیاال بیردن امنییت غیذايی و
اشتغال برای مصونسازی صنعت شیالت ايفا نچايد .جهت دستيیابی
به اين مهم دو پديده تقاضای داخلی و صادرات بهعنوان موتور پییش
برنده تولید در تچامی مناطق میتواند حايز اهچیت باشد .بنیابراين بیا
يک برنامهريزی کوتاهمدت جهت دسترسی به منیابع کچتیر برداشیت
شده دريايی زمینه را برای ورود به بازارهای مناسب مییتیوان فیراهم
نچود تا بدين طريق بتوان ضچن هدايت و ساماندهی فعالیتهای صید
به عنوان پشتوانه بازار ،زمینههای الزم را برای توسعه صیادرات مهییا
نچود .استفاده از الگوهای ساير کشورها نظیر برچسیب زدن و رديیابی
محصوالت که در برچسبها نام علچیی و تجیاری گونیه ،روش تولیید
(صید از دريا يا گونه پرورشی) قید میشود و ذکر منطقه برداشت آن،
نظارت بر قابلیت رديابی اعم از زنجییره غیذايی دريیايی ،خصوصییات
ظاهری ماهییان و فیلیه آنهیا ،روش صیید و جداسیازی ،روشهیای
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گونه های بیگانه به سیستم پرورش و مشکالت مربوط بیه تخلییه آب

نگهداری به صورت انجچاد ،دودی ،خشک ،رديیابی بیاقی مانیدههیای
دارويی و مواد مضر به وسیله ايزوتوپهای برخی ترکیبیات شییچیايی
اسیدچرب که میتوان به تفاوت آبزيان مناطق مختلف با رديابی آنهیا
پی برد از راههای موثر در اين زمینه است.
با ت وجه به تنوع اقلیچی کشور و وجود منابع آب شور و لیب شیور

و میگو از اهچیت بااليی برخیوردار بیوده کیه مییتوانید اهیداف مهیم

زياد ،امکان پرورش گونیههیای مقیاوم بیه شیوری از جچلیه ماهییان

آبزیپروری پايدار را دنبال نچايد .اين فنیاوری مزيیتهیای مهچیی از

خاوياری ،ماهی تیالپیا ،خامه ماهی ،ماهی شانک ،آرتچیا ،میگو و ريیز

جچله به حداقل رساندن مصرف آب و بازيافت موادمغذی و مواد آلیی

جلبکها کانديداهای خوبی هستند که پرورش تچامی اين گونهها هم

را دارد و عالوه بر اين ،ورود عوامل بیچیاریزا بیه سیسیتم پیرورش را

اکنون يک فعالیت کامال اقتصادی و استراتژيک در تامین غذا و بیابان

کاهش داده و منجر به بهبود امنیت زيستی درمزرعه میگردد .تولیید

زدايی در سطح جهانی میباشد .هچننین با مطالعه آبهای خروجیی

در سیستم بیوفلوک در مقیاس بزرگ آبزیپروری مییتوانید مزايیای

اين استخرها ،امکان تولید محصوالت زراعی مقیاوم بیه شیوری قابیل

زيسییت محیطییی در اکوسیییتمهییای دريییايی و سییاحلی داشییته و بییا

بررسی است .با توجه به کچبود نزوالت آسیچانی در سیالهای اخییر و

جايگزين شدن سويا يا آرد ماهی با ترکیبات بیوفلوک در تغذيه آبزی،

خشکسالیهای متچادی در سطح کشور و هچننین با توجه به فراوانی

می توان فاضالب آبزی پروری و اثرات زيسیت محیطیی آن را کنتیرل

منابع آب شور و لب شور در کشور که اکثراد به واسطه شوری باال برای

نچود ].[28

زائد که باعث ايجاد آلودگیهای زيسیت محیطیی مییگیردد کیاهش
می يابد .استفاده از تکنیکها و فنآوریهای جديید و مناسیب ماننید
تکنولوژی بیوفلوک ( )Biofloc Technologyدر تکثیر و پرورش ماهی

فعالیتهای کشاورزی قابل بهرهبرداری نیستند ،به نظر مییرسید کیه

استفاده از تجارب کشورهای پیشرو جهت بیومی سیازی صینعت

استفاده از اين آبها با ارائه راهکار برای هر منبیع آبیی بیا توجیه بیه

شیالت در خلیج فارس با هدف نییل بیه مصیونیت بخیشهیای مهیم

شرايط اقلیچی هر منطقه جهت تولید آبزيان شوری پسند يک فعالیت

میتواند موثر و سودمند باشد .تجاربی نظیر تولیید محصیول سوشیی

تولیدی اقتصادی و اشتغالزا بوده و سبب محرومییتزدايیی و ايجیاد

ژاپن از تون ماهیان ،کچپین میگو در جنگلهای حرا در کشور تايلند،

امنیت غذايی در محل اجرای اين گونه طرح ها خواهد شد ].[83

تجربه کشور کنیا در احداث پیارکهیای دريیايی بیرای میاهیگیران و

امروزه توسعه سامانه مبتنی بر رايانیه بیه منظیور برنامیهريیزی و

الگوهای مناسیب در اسیتانهیای سیاحلی جنیوبی بیرای بیاال بیردن

هچننین تسهیل کسب تصچیچات صحیح خصوصاد در برنامهريزیهای

زمینههای رشد و توسعه فعالیتهیای شییالت ،مییتوانید بیر اسیاس

مبتنی بر پارامترهیای اکوسیسیتمهیای طبیعیی بیهطیور روز افزونیی

رويکرد مقاومتی باشد.

گسترش يافته است .سامانههای طراحی شده در راستای برنامهريیزی

رسیدن به سهم برداشیت بیر اسیاس کنوانسییون اقییانوس هنید

منابع دريايی در سطح دنییا بررسیی شیده و در نهايیت بیا توجیه بیه

( )IOTCدر ظرفیتهای نهفته صید در جنوب شرقی استان هرمزگان

اهچیت نقش بانکهای اطالعاتی مکانیدار در توسیعه پايیدار منیابع و

از  1درصد کنونی به  81درصد ،هچننین اسیتفاده از سیواحل 8188

تجربیات انجام گرفته در اين خصوص ،سامانه مکانچند صییدگاههیای

کیلومتری جهت پرورش ماهیان دريیايی در قفیس خصوصیاد بنیادر و

خلیجفارس بر اساس پهنههیای صییادی تعريیفشیده ،شیبیهسیازی

جزاير استانهای خوزستان ،بوشهر و هرمزگان میتواند سهم بسیزايی

گرديده است .در هر يک از پهنهها با توجیه بیه اطالعیات و آمارهیای

را در تولید آبزيان دريايی و باال بردن سرانه مصیرف میاهی در کشیور

موجود مربوط به آبزيان و برداشت های صورت گرفته در هیر يیک از

ايفا نچايد ] .[22با اجرای رويکرد نوين در زمینیههیای پیرداختن بیه

صیدگاهها در طی سالهای مختلف بانک اطالعاتی آن طراحیی شیده

مناطق جنگلهای حرا و جاذبهدار کردن پارکهای دريايی مییتیوان

است .امکان بروز رسانی اطالعات و اتصال هچزمان بانکهای اطالعاتی

بیش از پیش زمینه فعال سازی صنعت شیالت را در اين استانهیا را

در اين سامانه و هچننین امکان آنالیز و تحلیلهای آماری بیر اسیاس

با استفاده از اين برنامههای منسجم و مقاوم فراهم نچود.

مدلهای تعريف شده میتواند کچیک بسیزايی در راسیتای میديريت

در کشور چین که مقام اول جهانی تولید آبزيان را طی اين سالها

صحیح منابع شیالتی و حفظ جوامیع زيسیتی دريیايی داشیته باشید

به خود اختصاص داده است ،حفظ منیابع شییالتی از سیال 8331در

].[28

دريای زرد و شر چیین و از سیال 8333در دريیای جنیوبی را اغیاز

توجه به سیستمهای آبزیپیروری میدار بسیته بیه دلییل امنییت

نچود .برنامه "رشد صفر" برای شیالت دريايی در ايین کشیور جهیت

بیشتر زيستی و مزايای زيست محیطی در حال افزايش است .هنگامی

مصونیت سازی از هچان سال وضع شده است که بیرای يیک میلییون

که آب در سیستمهای پرورشی مدار بسته به صورت چرخیهای میورد

صیاد اين کشور به مرحله اجرا گذاشیته شید و از سیال 2888قیانون

استفاده مجدد قرار میگیرد ،برخی از خطرات مانند عوامل بیچاريزا و

جديد شیالت را به مرحله اجرا گذاشتند که کاهش قايقهای صیادی
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مهم ترين اقدام اين برنامیه و سیو دادن صییادان بیه ديگیر مشیاغل

آورد و طی دهه گذشته بیا ادامیه ايین برنامیههیای میديريتی ماننید

شیالتی نظیر آبزی پروری و صینايع فیرآوری آبزيیان بیوده اسیت .در

برداشتن مالیات و تعرفه از فرآوردههیای شییالتی يکیی از مهچتیرين

سواحل جنوبی کشورمان نیز با الگوبرداری و بومیسیازی آن يکیی از

اقتصادها در خصوص تولید محصوالت فرآوری شده از آبزيان در دنییا

مهچترين راهکارهای پدافند غیرعامل در خلیج فیارس دسیت يیافتنی

به حساب میآيد.

است ،زيرا ظرفیت صیادی در اين منطقه از کشورمان رو به افول بوده

با توجه بیه اراضیی مسیتعد پیرورش میگیو در سیواحل جنیوبی

اما سواحل و جزاير مستعدی جهت ساير فعالیتهای شییالتی ماننید

کشورمان مانند چوئیبده آبادان در استان خورستان ،حلیه در اسیتان

پرورش ماهی در قفس و پرداختن به عرضه مناسب ماهیان دريايی در

بوشهر ،س ايه خیوش اسیتان هرمزگیان ،گیواتر در اسیتان سیسیتان و

کارخانجات فرآوری آبزيان وجود دارد که مییتوانید سیبب مصیونیت

بلوچستان و هچننیین جوانیان مسیتعد و بیومی در ايین منیاطق بیا

بخشی شیالت در خلیجفارس گردد.

الگوبرداری از کشور بنگالدش که با دو برابر جچعیت کشورمان (حدود

در سالهای اخیر کره جنوبی "برنامه جامع" را در دسیتور کیار

 811میلیون نفر) "رويکیرد معیشیت پايیدار" را بیرای مقیاومسیازی

خود قرار داده است کیه الگیوبرداری از ايین کشیور در مصیونسیازی

صنعت شیالت در کشورش انتخاب نچوده و در زمینیه پیرورش میگیو

صنعت شیالت ايران پیشنهاد میشود .اين کشیور  18میلییون نفیری

نیز به اين مهم دسیت يافتیه مییتوانید حیائز اهچییت باشید .کشیور

توانست از رتبه چهل و ششم جهانی به رتبه بیسیتم در سیال 2882

بنگالدش با انتخاب يکی از گونههیای مقیاوم آبیزی در برابیر عوامیل

ارتقا يابد .در اين برنامه جامع برنامههیای مییان میدت  1سیاله و 88

بیچاريزا بهنام میگوی ببری سییاه کیه خیاص منیاطق جنیوب غربیی

ساله بهکار گرفته شده است و هدف آن خودکفیايی کشیور در زمینیه

آسیاست ،ضچن توسعه اقتصادی افزايش شیغلی را بیه دنبیال داشیته

فرآوردههای دريايی بوده است .جهت پیادهسازی اين امر ،دولت کیره

است ،بهطوریکه اين کشور هم اکنون  2درصد تولید جهانی میگو را

جنوبی با خود مختار کردن استانهای ساحلی نقش ويژهای را به اين

به خود اختصاص داده است ].[29

استانها واگذار نچوده است .در کشیورمان نییز مییتیوان بیا تصیويب
قوانین مدون و هدف گذاری خودکفايی در نهاد قانون گذاری با دادن

 -5نتیجه گیری

نقش بیشتری به مناطق ساحلی شیالتی در جنوب کشور به اين مهم

جهت مقاومسازی و مصونیت بخشیدن صنعت شیالت در خلییج

که يکی از مهچترين ارکان مصونیت بخشی يعنیی خودکفیايی اسیت

فارس،می توان با بهرهگیری از توسعه آبزیپروری بیه روش پیرورش

دسییت يافییت .بییهکییارگیری سیاسییت "مییذاکره اقتصییادی" از کشییور

در قفسهای دريايی (بهدلیل عدم نیاز به زمین و آب در محیط دريا)

دانچارک که در آن يک اتحايه از سهامداران در سیاستگذاری نقیش

 ،هچننین تنظیم مجدد سامانههای مديريت صیید آبزيیان ،تیدوين و

ايفا میکنند سبب مقاوم سازی و پوشش صنعت صید و صیادی ايین

اجرای برنامه های محوری در خصوص فرآورده های دريايی ،تقويت

کشور شده است.

فناوری و دانش شیالتی ،تحکیم سامانههای قانون شیالت و میديريت

يکی از زمینههای مهم جهت نیل به مصونیت بخشی شییالت در

منابع آبی ،توسعه هچکاریهای علچی و بین اللچلی خصوصاد در جذب

خلیجفارس می تواند الگوبرداری از کشور پیشرو شیالتی جهان يعنیی

سهم مرتبط در سواحل جنوبی کشورمان سود جسته و به اين ترتیب

کشور نروژ باشد .اين کشور بیا سیاختارگرايی فیو العیاده در زمینیه

نقش موثری را جهت نیل به اين هدف مهم ايفا نچود .با الگیوبرداری

شیالت که تکیه بر "توسعه تعاونیها " دارد توانسیته ضیچن در گییر

از کشورهای پیشرو در زمینه صنعت شیالت نظیر چین ،کره جنوبی،

کیردن  99درصییدی میردم کشییورش در مباحیث آبزيییان ،مقییام دوم

دانچارک ،نروژ ،تايلند و بنگالدش که هرکدام از آنها با استفاده از يک

صادرات پس از نفت و گیاز را برايشیان بیه ارمغیان آورد .در سیواحل

سلسله اقدامات بطورنچونه برنامه "رشد صفر" کشور چین " ،برنامیه

جنوب ايران نیز با توجه به ظرفییتهیای شییالتی و نییروی انسیانی

جییامع" کشییور کییره جنییوبی" ،سیاسییت مییذاکره اقتصییادی" کشییور

سخت کوش ،با باال بردن سهم و عضويت در تعیاونیهیای صییادی و

دانچارک" ،توسعه تعاونیها" کشور نروژ" ،رويکرد میديريتی" کشیور

آبزی پروری ،مییتیوان در جهیت مصیونیت بخشیی ايین صینعت در

تايلند و "رويکرد معیشت پايدار" کشور بنگالدش ،توانستهاند الگیوی

کشورمان بیش از پیش گام برداشت.

موفقی جهت مقاومسازی صنعت شیالت در جهان قلچداد گردند .میا

کشور تايلند در آسییای جنیوب شیرقی بیا "رويکیرد میديريتی"

نیز با بهکارگیری اين تجارب و روشها بهصیورت مجیزا يیا ترکیبیی

توانسته است زمینه های مقاومسازی صنعت شیالت را در کشورش با

میتوانیم در سواحل جنوبی کشورمان زمینیههیای مصیونیت بخشیی

مد نظر قرار دادن حفظ ذخاير ،مديريت آبیزیپیروری ،کنتیرل فصیل

صنعت شیالت را مهیا نچوده و با اين امر زمینه های رشد و شکوفايی

صید ،کنترل ادوات صید و اندازه چشچه تور صیادی به مرحله اجرا در

اين بخش مهم از اقتصاد دريا را بیش از پیش فراهم آورد.

مصونیت بخشی صنعت شیالت در خلیج فارس با مقاومسازی آن از طريق پدافند غیرعامل
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اژدهاکشپور ،اشکان ،وزيیرزاده ،آريیا ،رحیچیی قیره میرشیاملو ،قاسیم،
پرورش آبزيان شور پسند با استفاده از آبهای نامتعارف ،برون رفیت از
خشکسالی و تولید پايدار آبزيان ،اولین هچايش ملی پدافند غییر عامیل
در علوم دريايی ،بندرعباس.8939 ،
جوشايی ،اکرم ،امانی ،محچدامین ،ضرورت پیادهسازی سامانه مکانچنید
صیدگاههای خلیج فارس در دستيابی به توسعه پايیدار منیابع ،اولیین
هچايش ملی پدافند غیرعامل در علوم دريايی ،بندرعباس.8939 ،
محچدحسین ،سیجادی ،میرمسیعود ،علییزاده ،مرتضیی ،سیورینیژاد،
ايچان ،بیوفلوک تکنولوژی و اثرات سودمند آن در صنعت آبزیپیروری،
اولین هچیايش ملیی پدافنید غیرعامیل در علیوم دريیايی ،بنیدرعباس،
.8939
ياسچی ،مهران ،نظری بجگان ،علیرضا ،پورطر  ،محچد ،توسیعه پايیدار
ماهیگیری و آبزی پیروری در اسیتان هرمزگیان ،اولیین هچیايش ملیی
پدافند غیر عامل در علوم دريايی ،بندرعباس.8939 ،
ياسچی ،مهران ،سعیدپور ،بهزاد ،توسعه صنعت شیالت در خلیجفیارس
با نگرش زيست محیطی،انتشارات دانشگاه محییط زيسیت ،ناشیر پییام
رسان (دانشگاه پیام نور) ،ص.8939 ،831 .
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Immunity of Fisheries Industry in Persian Gulf by
Retrofitting it Using Passive Defense
M. Yasemi *, A. N. Sarpanah, M. Parsa

Abstract
The aim of this study is to investigate the fisheries industry in Iran and present strategies for
retrofitting fisheries industry using passive defense. In this research, descriptive and analytical
methods were used. Data collecting was done by library studies and internet and, also, field
methods such as interview, inspection and observation. Exploitation of by-catch of different fish,
multispecies management and exploitation of less exploited fishing grounds (such as fishing
grounds of myctophidae in Southeast of Hormozgan province) will perform important role in
retrofitting southern provinces for responsible fishing. Aquaculture as one of the issues of fisheries
for retrofitting, especially in rearing ponds, also, rearing organic shrimp using the experiences of
Asian countries such as Thailand and Bangladesh will be more effective. Furthermore, cage culture
in long area of southern coasts of Iran using experiences of Norway country could have effective
role in raising the per capita consumption and self-sufficiency of harvesting in these areas.
Prevention the decline in fish stocks in water resources, particularly in the Persian Gulf as a result
of improper harvesting and the large number of fishing fleets, offering this model (use of passive
defense) was possible and necessary infrastructure,flexible using modern methodes of cage cultur in
the sea possible. Utilizing the considerations of passive defense for harvesting various fish and
aquaculture by employment and retrofitting the fisheries industry are the functional results of this
paper. Hence, access to this issue leads to decreasing the vulnerability and increasing the stability of
fisheries industry, especially in Persian Gulf region. This is in the event of multi-purpose of passive
defense for guaranty the fishing, aquaculture and fisheries industries in southern coasts of our
country.
KeyWords: Immunity, Fisheries, Persian Gulf, Passive Defense, Retrofitting
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