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 چکیده  

صوص سواحل جنوبی نقش ه خب، درآمد و اشتغال مردم ساحلی کشور که در تامین استاقتصادی  مهم هایبخش شیالت یکی از بخش
بیولوژیکی، اجتماعی و سیاستی، مدیریت  بزی و حصول اهداف متعدد اقتصادی،به منظور حفظ پایداری در منبع آ .را ایفا می کند سزاییبه

در این مطالعه برداشت آبزیان در سواحل استان هرمزگان ارزیابی و رسد. ناپذیر به نظر میریزی در منابع آبزی، امری اجتنابمنسجم و برنامه
جاری  میزان هزینه، در این مطالعههمچنین . گرفته استت بهینه و کارا از منابع ماهی در سواحل این منطقه مورد بررسی قرار میزان برداش

محاسبه شده است.  تا مرز پایداری ه تالش صیادی ناوگان صیادیبررسی قرار گرفته و حد بهین شناورهای صیادی و درآمدهای مربوطه مورد
صورت  بیش از حد ،در طی دوره مورد مطالعه صید، دهد که در سواحل دریای عمان از نظر بیولوژیکی و اقتصادینتایج تجربی نشان می

 متناسب با شرایط محیطی و اقتصادی تغییر یابد، تالش صیادی و تعداد ناوگان ،ریزیباید با برنامهپذیرفته است و این به معنای آن است که 
برای رسیدن به سطح تالش تعادل اقتصادی باید تالش  رسیدن به سطح تعادل کاهش یابد. همچنین درصد به منظور 11و به میزان 
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 سرآغاز
های اقتصادی بخشترین زیربخش ماهیگیری یکی از محوری

ه که در تامین درآمد و اشتغال مردم ساحلی کشور ب است
میزان  کند.سزایی را ایفا میهخصوص سواحل جنوبی نقش ب

افزایشی و بعد از آن روندی  81از سال  برداشت آبزیان در کشور
آن، روند تقریبا های متمادی قبل از که در سال حالی داشته در

افزایش کل تولید در کشور معلول . ثابت را تجربه نموده است

همچنین روند  افزایش برداشت در سواحل جنوبی کشور و
( 1مطابق جدول ) پروری بوده است.زیصعودی تولید در سطح آب

ساله بیش از  10یک دوره  پروری درمیزان تولید در سطح آبزی

گذاری دو برابر افزایش نشان داده است. این افزایش از سرمایه
 کندر این بخش در دهه گذشته حکایت مید قابل توجه

(Iranian fisheries organization, 2006). 

 

 روند میزان برداشت و تولید آبزیان در کشور :(1جدول )

 شرح 1931 1932 1939 1938 1931 1931 1931 1933 1933 1932

 جنوبصید در  233000 233128 911131 919132 901110 9231011 911380 911122 938101 109318

 شمالصید در  12819 92199 91001 11880 13191 93101 93330 11203 19801 10129

 وریآبزی پر 83820 110101 121130 191180 111308 139300 189310 200919 211901 900803

 جمع 101300 111893 101100 122113 121130 132122 132131 133011 332381 881310

 سالنامه آماری شیالت ایران :خذام
 

از اهداف مهم در مدیریت شیالت حفظ روند صید و  یکی

به منظور  است.برداشت از منابع آبزیان و سطوح پایداری صید 
توسعه پایدار باید از سنجش میزان دستیابی به اهداف در فرایند 

. مدیریت شیالت برای توسعه شودها استفاده یکسری از شاخص

 وسیعی هبایست در حوزپایدار یک فعالیت چند بعدی بوده که می
ها، یا این موضوع نیازمند اطالعات و داده د کهوشبررسی 
  است.جز میزان ذخایر ماهی و فعالیت صیادی ه هایی بشاخص

 

 ید و نگرش انسان به آنتغییرات مداوم ص

توان از یک ذخیره این پرسش که هر ساله چه میزان آبزی می
ای که بر قدرت باروری آن صدمه معین برداشت نمود، بدون این

و یا بدون ایجاد تغییرات نامطلوب در ذخیره، اذهان افراد  وارد کرد
 .است ا در قرن اخیر به خود مشغول نمود مطرحبسیاری ر

شناسان بسیاری در سیاستمداران و زیستماهیگیران، 

جوی تعریف و استفاده از اصطالحاتی مانند حداکثر وجست
باشند. هر ظت از ذخایر میرویه و حفابرداشت پایدار، صید بی

نماید وقت انسان اقدام به برداشت از یک منبع طبیعی بکر می

در تغییراتی را بایستی انتظار داشت که این تغییرات نه تنها 
های آنان نیز ذخایر، بلکه در ذخایر مرتبط و محیط هایویژگی
یکی از اجزای کاهش ذخایر دهد. به عالوه صید فقط رخ می

الزم به ذکر است که تلفات کل به  ( است.(1)تلفات کل) دریایی
شود. با تقسیم می( 2)دو جز تلفات ناشی از صید و تلفات طبیعی

دهد. شی از صید کاهش نشان میافزایش تلفات طبیعی، تلفات نا

م با تغییرات مدام بوده و این تغییرات اماهیگیری یک حرفه تو
های مختلفی شامل: فنی )تغییر در ابزار، شناور و جنبه
)تغییرات تقاضای  آوری(، زیستی )نوسانات ذخایر(، اقتصادیعمل

 .استسیاسی )در اثر وجود هزاران قانون دولتی(  بازار( و اخیرا
رویه ذهن و وقت محققان مرتبط با شیالت را از له صید بیامس

آخر قرن نوزدهم تاکنون به خود مشغول نموده است. ماهیگیران 

از کنترل ناراضی و حتی هنگامی که این کنترل بر اساس  بیشتر
تا از  انداصول صحیحی استوار باشد به طرق مختلف سعی نموده

را بودن درک کاملی از پویایی زیر بار آن شانه خالی کنند. بدون دا

ذخایر، اعمال مقررات صیادی بدون داشتن نقش آن در نوسانات 
علل زیادی در مورد آن وجود دارد.  ،زیرا .ذخایر، معقوالنه نبود

بهتر از همه، درک کمی آثار صید بر ذخایر بوده و بایستی ارقام 

مطمئنی از میزان احیای ذخیره در دست داشت. کاهش یک 
مدیریت صحیح و یا نیاز به اعمال  نبودبه مفهوم  زومال ذخیره

مقررات صیادی نیست. مدیریت فقط در چند حالت در حفظ 

وری و گاهی اوقات بهره وثر استذخایر و مقررات برداشت م
ی حاصل مدیریت، به ندرت در جایاقتصادی مورد انتظار از اعمال 

های ، فرضیه. چرا که در جوامع امروزی، میان محققینشودمی
قطعی و تعبیرهای سوال برانگیز زیادی های غیررقابتی، داده
رنظرها به تنهایی قادر به حل بدیهی است که اظها وجود دارند.

ل نبوده و مدیریت شیالت که صرفا استوار بر اساس عقاید مسای
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 (& Taivoل شیالت نخواهد بود احتماال قادر به حل مسای باشد،

(Favorite, 2008. 

 

 لفات و نوسانات جمعیت آبزیان ت
تاکنون تخمین مستقیم میزان تلفات یک آبزی به علل مختلف، 

شتر حاالت، برآورد دقیق جز تلفات صید، دقیق نبوده و در بیه ب

های اخیر مشخص شده رسد. در دههمحتمل به نظر میامری غیر
مرگ و ) سمت تلفات طبیعی مربوط به تلفاتاست که بیشترین ق

 .)Taivo &Favorite, 2008( است (9)ار شدن( شکیرم

دو جز اصلی این نوع مرگ و میر، تلفات پیری و تلفات مریضی 
است. برون کوچی آبزی در منطقه خاص پراکندگی ذخیره آن، به 

شود. گرچه در بعضی موارد، از عنوان تلفات ظاهری تلقی می

مر جا، جبران شده و این ا طریق درون کوچی دیگر آبزیان بدان
 های کمی بوده است. همواره یکی از موانع جدی ارزیابی

یکی از موضوعات مهم در صنعت شیالت در مورد ذخیره قابل 

. در نتیجه دانستن استبرداری، نوسانات فراوان آن و تولید بهره
از طریق میزان تولید ماهیان جوان قبل  (1)میزان زادآوری ذخیره

میزان زادآوری ذخایر آبزیان، از صید، بسیار مهم است. تغییرات 

تواند در بعضی که تا حد زیادی نمایانگر نوسانات ذخایر بوده، می
 ( ,Taivo & Favoriteمواقع به شرایط محیطی ربط داده شود

 منظور از زادآوری در این بحث عبارت است از مقداری. 2008)

 )یا آبزیان( با سنی مشخص که )تعداد و یا توده زنده( از ماهیان
کامال در دسترس صید رایج یا ابزار صید سنتی برای همان گونه 

نیز به کار  بیشتریکی دیگر از تعاریف آن که  گیرند.قرار می

رود عبارت است از تعداد آبزیان هم سن )در یک طبقه سنی(، می
زادآوری و صید تا  باشند.برداری میصورت بالقوه قابل بهرهه که ب

 .استبرداری ندازه یک ذخیره قابل بهرهکننده احد زیادی تعیین

در صورتی که زادآوری  تواند توسط انسان کنترل شود،صید می
بینی آن نیز نه تنها قابل کنترل نیست بلکه تخمین و حتی پیش

 .(Taivo & Favorite, 2008) مشکل است

از طرف دیگر صیادان و مسئولین شیالت مایلند محصول قابل 
باشند. فرض بر این است که مقررات صید و برداشت ثابتی داشته 

تواند نوسانات ذخایر را متعادل نماید ولی صحت این صیادی می

امر مشروط بر آگاهی کامل از علل نوسانات ذخایر و آثار صید و 
مقررات مربوط به آنان بر اساس شواهد قبلی است. ویژگی 

 وماکوسیستم ذخایر دریایی این است که در معرض نوسانات مدا

های آبزیان در غیاب معیتقرار دارد. بسیاری معتقدند که ج
های های تجارتی، برای چندین دهه دچار افزایش و کاهشصید

 شوند. طوالنی می
 

 برداري از منابع صید اقتصاد بهره
چه  مباحث نظری صید، تحوالت شگرفی به وجود آمده، چنان در

ن اقتصاددانان، از جمله تغییر از تحلیل ایستا به تحلیل پویا در میا
و اوایل و اواسط دهه  1330نتایج مهم توسعه نظری اواخر دهه 

باشد که نتایج سودمندی را در مدیریت منابع صید پدید می 1300

زیستی بیشترین  -اقتصادی هایهآورده است. هدف اصلی مطالع
همان توسعه پایدار  ( و مداوم از ذخایر کهبرداری )دراز مدتبهره
تاثیر ها تحت باشد. زندگی آبزیان در دریاع است میمناب

فاکتورهای زیادی است که در محیط زندگی آنها وجود دارد. 
تاثیر پیچیدگی موضوع تا حد زیادی به اثر متغیرهای محیطی، 

بیولوژیکی و متقابل آبزیان بر یکدیگر و باالخره وضعیت 

با استفاده  ن معموالنظر ارتباط دارد. محققیاکولوژیکی آبزی مورد
های های مختلف آماری و زیستی و در قالب مدلاز روش

برداری بهینه ذخایر مختلف سعی در ارزیابی و تعیین حد بهره

ر آبزیان به کار هایی که در ارزیابی ذخاینمایند. مدلدریایی می
های تحلیلی و کلی بندی کلی به مدلیک تقسیم روند درمی

حلیلی متکی بر بیولوژی و های تشوند. مدلتقسیم می

شناسی جمعیت آبزی بوده و حد بهینه برداشت را با پویایی
استفاده از متغیرهایی مثل وزن، طول، و سن آبزی تعیین 

های مورد استفاده در روش تحلیلی شامل مدل. نمایندمی

باشند. منحنی فوق می( 1)هالت و تامپسون بل -های بورتنمدل
ت )تکرار( برداشت طی زمان و حول نصف دهنده نوسانانشان

دهد که ماکزیمم تولید . نمودار نشان میاستحداکثر توده زنده 

یا برداشت پایدار وقتی است که ذخیره به اندازه نصف حداکثر 
شود. تحلیل پویای اقتصاددانان از برداری میبهره( K)توده زنده 

نکته اصلی  .استشیالت، مرهون مقاله بنیادین اسکات گوردون 

الوصول های مشترک و سهلمقاله گوردون این است که بیماری
سطح جهان موجب تخریب این منابع شده و  بودن منابع صید در

تمشیت بخشیدن به این وضعیت محتاج آن است که منابع صید 

برداری شود تا صنعت توسعه بر پایه یک روش تولید پایدار بهره
اقتصادی  -تحت عنوان تعادل زیستییابد. گوردون این شرایط را 

 . (Ghasemi, 2000) کندیاد می
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 صید رابطه میان رشد توده زنده، تالش و
ها در مدیریت شیالت ترین شاخصشاخص رشد یکی از بنیادی

را به انحای مختلف و به صورت « برداریبهره»است که نظام 

هر . بین میزان رشد و مقدار دهدقرار میتاثیر گسترده تحت 
ذخیره همبستگی زیاد و در عین حال جالبی وجود دارد. در یک 

گیرد ولی با ذخیره کم یا کوچک رشد به کندی صورت می

که به نقطه  تا این شودمیافزایش ذخیره، سرعت رشد بیشتر
رسد. چنانچه ذخیره بیش از حد گسترش یابد به علت حداکثر می

 . شودمی( رشد نیز کند ، فضاکاهش عوامل محیطی )غذا

میزان رشد »ای را در برقراری تعادل بین اگر بقا و پایداری ذخیره
آن اعم از طبیعی و غیرطبیعی بدانیم، « مرگ و میر»و « ذخیره

در پایداری « تالش ماهیگیری»تاثیر در این صورت اهمیت و 

شود، به طوری که هر اندازه تالش یره مشخص میبرداشت ذخ

و میر ناشی از آن زیادتر و ذخیره ماهیگیری بیشتر باشد مرگ 
ای معکوس و منفی عبارتی بین این دو رابطهه کمتر خواهد بود. ب

( ،رابطه میان ذخیره، 2) دارد. شکل (Ghasemi, 2000). وجود
 دهد.تالش و صید را نشان می

به خوبی بیانگر واکنش بلند مدت ذخیره  (9و  2 ،1)نمودارهای 

. این واکنش به این ترتیب است در مقابل تالش ماهیگیری است
برداری از ذخیره، گسترش تالش کم و بیش که در آغاز بهره

 سببشود ولی گسترش بیشتر تالش موجب افزایش صید می

کند تا جا ادامه پیدا می این فرایند تا آن شود.رشد کمتر صید می
گونه افزایش هر رسد و فراتر از آنبه نقطه حداکثر بازده پایدار می

 ( ,Ghasemiشودر تالش موجب کاهش صید پایدار مید

(2000. 

 
 

 
 

        

 
 

 

 صید تالش، رابطه میان ذخیره، :(1) نمودار

 

 بهینه  )برداشت( الگوهاي عملکرد
برداری از منابع در حال حاضر مباحث زیادی پیرامون میزان بهره

این مباحث، جستجو  اآبزی در میان صاحبنظران رایج است. منش
برداری از منابع بوده و حاصل آن ه مبنایی مناسب برای بهرهو ارای

 ,MSYهایی چوننیز تا به امروز عرضه الگوها یا شاخص

MScY MEY, های بیولوژیکی مدل (1)است طبق اظهارات ونما
 باشند.های تحلیلی و یا هولیستیک میشیالت بر اساس مدل

ن ذخایر همگن روش هولیستیک با بررسی ذخایر ماهی به عنوا

شود. این روش پارامترهای رشد مانند ساختار سن و مشخص می
کند. از جمله وارد نمی هاهنرخ رشد انفرادی آبزیان را در محاسب

دلیل ه ب های مازاد عرضه هستند که وسیعااین روش، مدل

ل بلند یاز و قابلیت کاربرد برای حل مسایهای مورد نسادگی داده
های بیولوژیکی د، اگرچه سیستمنگیرقرار می مدت، مورد استفاده

در طول زمان متغیر بوده و مطابق با منابع در دسترس و اندازه 
ها به منظور تحلیل قوانین نمایند. تالشذخایر آبزیان تغییر می

( توسط 1311ای میزان ذخایر مجاز برای صید در سال )پایه

 ی، متناسب باصیاد یند فرموله کردن،آ. در فرشدفرموله  شیفر
که ذخیره تناسبی از  حالی باشد درمیزان تالش و ذخیره منبع می

 شودمیزان صید هر واحد تالش و قابلیت صید تخمین زده می

(Ghasemi, 2000). 
فرمول شیفر برای مواقعی است که عوامل محیطی ثابت باشند و 
مقدار غذای در دسترس محدود باشد. تعادل موقعی است که نرخ 

یک مدل مشابه نیز  برابر با نرخ رشد منبع طبیعی باشد.صید 
ه شد که بیانگر رابطه لگاریتمی بین صید هر توسط فوکس ارای

ها و . در شیالت دادهاستواحد تالش و تالش صیادی 

فاکتورهای بیولوژیکی مثل رشد آبزی، مرگ و میر، طبقه سنی و 

 ذخیره 

 ذخیره  تالش  تالش  –رابطه ذخیره 

 رشد 

 ذخیره  -رابطه رشد 

 رشد و

 صید 

 –صید  –رابطه رشد  تالش 
 تالش 

(1) (2) (9) 
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مل در یات کامدل پویا با جزیمیزان تجدید ذخایر برای یک 
های بیولوژیکی ساده مثل باشد. به همین دلیل مدلدسترس نمی

های مازاد عرضه برای تحلیل پویایی شیالت قابلیت مدل
برابر  صید بیشتری دارند، که بر این اساس میزان مجاز یکاربرد

 .استبیعی فاوت میان رشد منبع و مرگ و میر طت

ها در ارتباط یستمنابع در شیالت توسط بیولوژ استفاده بهینه از
وسیله اقتصاددانان در ه ب باماکزیمم کردن عملکرد پایدار، یا
شود. اقتصادی تعریف می ارتباط با ماکزیمم نمودن عملکرد

تواند در ارتباط با ماکزیمم منابع می همچنین استفاده بهینه از
 نمودن منافع اجتماعی تعریف شود.

ل صید صادر جا که مجوزهای صیادی برای طول فص از آن

صورت نامحدود ه د و به عبارتی صیادان در فصل صید بشومی
توانند سفر صیادی داشته باشند، صیادان انفرادی سعی می
تر خود را بزرگ (AR)کنند با افزایش تالش، درآمد متوسط می

که شیالت  تالششان نمایند و هنگامی (AC)از هزینه متوسط 
 AR=ACقرار دارد  (BE)زیستی  -در سطح تعادلی اقتصادی

هایی هستند که به هر دو گزینه MEYو  MSYمقادیر . است

توانند هدف باشند. مفهوم عملکرد بهینه پایدار تنهایی می
پس تابع هدف  تواند در ارتباط با اهداف متعدد مطرح شود.می
تعریف ( MScY)ارتباط با ماکزیمم عملکرد اجتماعی  تواند درمی

فاکتورهایی مانند توزیع درآمد،  در ارتباط با رفاه را MScYشود. 
برای تفهیم حداکثر بازده  نماید.گیری میاشتغال و سود اندازه

برداری از منبع، تالش بیشتر موجب در آغاز بهره، (MSY)پایدار 

شود اما ادامه این کار برای همیشه با افزایش افزایش صید می
ای متوقف ر نقطهصید همراه نبوده و در نهایت رشد صید د

شود. این همان نقطه حداکثر بازده پایدار است که تالش می
شود. وقتی بهره برداری به فراتر از آن موجب کاهش صید می

نقطه حداکثر پایدار برسد منبع قادر است اعضای از دست رفته 
 خود را جبران کند اما از آن پس قادر به این کار نیست

.(Ghasemi, 2000) الگوی حداکثر بازده اقتصادی در مورد 

MEY  توسعه هر فعالیت یا تولید هر کاال وقتی عقالنی است که
های آن آخرین واحد تولید شده، درآمدی حداقل به اندازه هزینه

داشته باشد. توسعه یا تولید بیش از این با زیان همراه بوده و قابل 

ه نظران اقتصادی تحلیل خود را به حوزپذیرش نیست. صاحب
برداری از منابع آبزی نیز تعمیم و توسعه داده و معتقدند که بهره
عنوان حد و سقف تولید در نظر به msyای که در الگوی نقطه

ای که در آن تولید هر واحد گرفته شده ممکن است با نقطه
های خود را پوشش دهد یکسان نباشد. در نتیجه چنین هزینه

فته نیست. در این تحلیل، نقطه یا حدی از نظر اقتصادی پذیر

واحد تالش مبنا قرار گرفته و مجموع در آمد حاصل از هر تالش 
های مختلف صید شده به دست که خود از طریق فروش گونه

شود. تا ها در همان تالش مقایسه میآمده با مجموع هزینه

ست اها زمانی که جمع در آمدهای هر تالش بیش از هزینه
صادی و قابل توسعه بوده و زمانی که عملیات ماهیگیری، اقت

باشد، توسعه و افزایش های تالش مجموع درآمدها بیش از هزینه

اقتصادی است. این الگو در واقع مکمل و تکامل عملیات غیر
« زیست اقتصادی»گوی است که به نام ال MSYیافته الگو 

 ,MSYسطوح تالش در سطح  (2) شکل .معروف شده است

MEY د دهرا نشان می (Ghasemi, 2000). 

 
 
 

 
  

 
 

 

 MEY و MSYسطوح تالش در سطح  (:2)نمودار 
 

به حداکثر  1Eبازده اقتصادی در سطح ، بر اساس منحنی باال
در این سطح آخرین تالش ماهیگیری موجب  .(MEY) رسدمی

های صید با هزینه شود که درآمد حاصل از آن دقیقاصیدی می

نیز میزان تالش در  E2سطح  (MR=MC) است یعنی برابر
 E1 های قبل ازهر واحد از تالش دهد.را نشان می MSYسطح 
ه )درآمد حاصل از صید ب شود که درآمد آنصیدی می سبب

 هزینه
 بازده  

تالش 

 ماهیگیری 

 هزینه 
 بازده  

3E 
2E 1E 
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)هزینه هر واحد  دست آمده از هر واحد تالش( بیشتر از هزینه
ه هر تالش پس از  تالش( است در حالیک

1E  منجر به

 از آن ،آمد آن کمتر از هزینه است. بنابراینشود که درصیدی می
جا که منابع و امکانات باید در حالتی به کار گرفته شوند که 

د توسعه تالش ماهیگیری نبیشترین بازده ممکن را داشته باش

پذیر نیست. مهمترین نقطه قوت الگوی توجیه 1Eفراتر از 
MEY آن است که ، که موجب طرح آن در محافل علمی شده

امنیت و پایداری بیشتری را برای منابع آبزی به دنبال دارد 

)2000 Ghasemi,(کید این نکته تبر ا( 3). گرتچفیلد و سینکالیر
شیالت باید چگونگی هزینه فرصت ل سیاست کردند که در تحلی

ها به دو جز هزینه . در این مطالعهشودین کار صیادی، بررسی پای
های عملکردی و ( و هزینههای نیروی کار )دستمزدهزینه

ای تقسیم شده و به علت بیکاری باال در منطقه، هزینه سرمایه

 (& Gallicصفر است فرصت نیروی کار در شیالت برابر

(Boncoeur, 2000. 

کند که قیمت مدل اقتصادی زیستی به طور ضمنی فرض می

ید در ماهیگیری نشانگر زیانی است که جامعه بازاری عوامل تول
بیش از سایر مشاغل ، برای استفاده از این عوامل در صیادی

 چنین شرایطی رساندن سطح تالش از. در شودمتحمل می

MScY  به سطحMEY ، نیاز به کاهش شدید در میزان تالش و
نیز خارج کردن تعداد زیادی از صیادان از چرخه فعالیت دارد. به 

حال اگر صیادان، فعالیت جایگزینی برای کسب درآمد نداشته  هر

باشند، جامعه دچار زیان کمتری برای نگه داشتن آنها در حوزه 
. در این شرایط هزینه کل جدید کمتر از سابق استشغل صیادی 
 MEYباالتر از  MScYسطح تالش در  در نتیجهخواهد بود. 

دی به علت نرخ هزینه فرصت نیروی کار صیا ،زیرا شود.می
شغل صیادی بخشی از  باالی بیکاری در منطقه پایین است و

دهد به این دلیل سطح تالش باالتر در بیکاری را کاهش می

 پذیرتر خواهد شدتوجیه (MEY)نسبت به  MScYحالت 
(Gallic & Boncoeur, 2000.) شود در این مطالعه تالش می

سطوح ماکزیمم  تا سطوح بهینه تالش و برداشت صیادی در

 پایداری و سطح حداکثر تالش اقتصادی مورد محاسبه قرار گیرد.
 

 بیشینه مطالعاتی 
، اقتصادی و اجتماعی در شیالت زیستیمحیطوجود اهداف متعدد 
ترین موانع ایجاد از عمده های خاصی هستندکه مورد توجه گروه

ن و توافق در مورد حد بهینه صید در شیالت بوده است. در ای

به  .زمینه مطالعاتی نیز در سایر نقاط جهان صورت پذیرفته است
 (;Schaefer, 1957منظور ارزیابی ذخایر و تعیین حد بهینه صید

(Fox, 1970 در  صورت پویا ارایه نمودند.ه مدل مازاد عرضه را ب
میالدی صید و صیادی در تعداد زیادی از  00و  30های دهه

ه اطالعات مربوط به آن در ذخایر جدید توسعه پیدا کرد ک

گیری از بیوماس ها فقط شامل یک یا چند تخمین نمونهشیالت
منظور ایجاد ه ب (Gulland, 1971) در این زمان ذخیره بود.

ای را برداری از شیالت معادله تجربی سادهای برای بهرهزمینه

 ارایه داد. msyبرای تخمین 
 ( ,Cadimaهاهالعدر ادامه روند مط1300در ادامه در سال 

ای از برآوردکننده گولند برای ذخایر قاعده تعمیم یافته 1977)

 ( ,.Garcia et alالگوی  برداری شده ارایه نموده است.بهره

دو روش جایگزین برای برآورد بالقوه ذخایر ماهی  1987)
اختار و کاربرد برداری شده پیشنهاد دادند که همان سبهره

ولی با الگوهای شیفر و  کادیما را دارد کننده گولند وبرآورد
 ( ,Hajiani & Khalilianدر ایران. استفوکس سازگارتر 

اقدام به برآورد حداکثر تولید پایدار ذخایر میگوی  2004)

در سواحل بوشهر نمودند که اقدام به برآورد حداکثر فارس خلیج
 .برداشت پایدار از منابع پرداختند

 ( ,Sparr & Venemaه مربوط بهگذشت هایهمله مطالعجاز 

بود که به ارزیابی ذخایر ماهی در مناطق گرمسیری  (1998
در   (Brodziak & Ishimura, 2011)همچنین پرداختند.

بیضی برای ارزیابی بیولوژیکی  ای به توسعه مدل تولیدمطالعه

در این تحقیق حد بهینه  دریای بالتیک پرداختند ماهیان در ذخایر
 شد.ذخایر ماهی مشخص برداشت از 

(Punt & Szuwalski, 2012) بهینه برداشت در  مقادیر حد
سطوح پایدار و حد بهینه برداشت در سطوح اقتصادی را مورد 

های تجربی و تخمین در این تحقیق از داده ارزیابی قرار دادند.

و  msy طبق نتایج مقادیر. تابع مازاد تولید استفاده شده است
mey  بینی شده مدهای پیشهای موجود و درآهزینهبا توجه به

 شود.تخمین زده می

(Megrey & Wespestad, 2013) به بررسی بیولوژیکی 
های فوکس و شیفر های ارزیابی ذخایر ماهیان با کمک مدلمدل

بهینه برداشت در مدل فیشر کمی  طبق نتایج میزان حد پرداختند.

 ( ,.Wang et alشود.باالتر از مدل فوکس تخمین زده می

به بررسی تابع تولید با استفاده از تابع مازاد تولید  2014)
های مدیریتی را در این روش مورد ارزیابی پرداختند که گزینه
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 ،ریزی میزان صید و تالشطبق نتایج باید با برنامه قرار دادند.
صیادی را در منطقه با توجه به سطوح پایداری تنظیم نمود و 

در مطالعه  ا با توجه به حد بهینه صید کاهش داد.تالش صیادی ر
 هایهحاصر نیز ضمن تشریح اصول مدل شیفر و فوکس، معادل

نهایی مورد استفاده برای محاسبه مقادیر بهینه تالش و برداشت 

 شود.میاز نظر پایداری و اقتصادی ارزیابی 
 

 ش تحقیقرو
 بیولوژیکی   -مدل اقتصادي

فوکس به منظور تعیین سطوح  و فردر این مطالعه از روش شی
 طبق اظهارات شود.در شیالت استفاده می پایدار تالش و صید

(Venema, 1992) های بیولوژیکی شیالت بر اساس مدل
روش هولیستیک با  باشند.های تحلیلی و یا هولیستیک میمدل

شود. این اهی به عنوان ذخایر همگن مشخص میبررسی ذخایر م

روش پارامترهای رشد مانند ساختار سن و نرخ رشد انفرادی 
های کند. از جمله این روش مدلوارد نمی هاهآبزیان را در محاسب

یاز های مورد ندلیل سادگی دادهه ب مازاد عرضه هستند که وسیعا

، استل بلند مدت، مورد استفاده و قابلیت کاربرد برای حل مسای
ی بیولوژیکی در طول زمان متغیر بوده و مطابق هااگرچه سیستم

نمایند. و اندازه ذخایر آبزیان تغییر می با منابع در دسترس

برای  ای میزان ذخایر مجازها به منظور تحلیل قوانین پایهتالش
. در فرایند فرموله شد( توسط شیفر فرموله 1311صید در سال )

 در ره منبع استمیزان تالش و ذخی صیادی، متناسب با کردن،

که ذخیره تناسبی از میزان صید هر واحد تالش و قابلیت  حالی
 .(Crutchfield, 1979) شودصید تخمین زده می

فرمول شیفر برای مواقعی است که عوامل محیطی ثابت و مقدار 

غذای در دسترس محدود باشد. تعادل موقعی است که نرخ صید 
 یک مدل مشابه نیز توسطبرابر با نرخ رشد منبع طبیعی باشد. 

(Fox, 1990) ید هر ه شد که بیانگر رابطه لگاریتمی بین صارای

ها و باشد. در شیالت دادهواحد تالش و تالش صیادی می
بزی، مرگ و میر، طبقه سنی و آفاکتورهای بیولوژیکی مثل رشد 

یات کامل در ویا با جزیمیزان تجدید ذخایر برای یک مدل پ

های بیولوژیکی ساده مثل به همین دلیل مدل باشد.دسترس نمی
های مازاد عرضه برای تحلیل پویایی شیالت قابلیت کاربرد مدل

برابر تفاوت  صید بیشتری دارند،که بر این اساس میزان مجاز

 (Russell, 1931). استبیعی طمیان رشد منبع ومرگ ومیر 

را ذخایر( و همچنین کاهش ذخایر آبزی در شیالت  رشد) تجدید
 چنین توصیف نمود: این

 

(1 )  
 

رشد  I، میزان تجدید منبع R، ذخیره آبزی Xکه  در حالی

یر برای شرایط باشد. ذخامیزان مرگ و میر می Mانفرادی و 

)موجودی(  . در سطح ماکزیمم ذخایراستخاص محیطی ثابت 

( برابر مرگ و میر ریزیتولید مثل یا تخممنبع ) آبزی، میزان رشد
این . باشدعبارتی مازاد عرضه برابر صفر میه . بستاطبیعی 

های صیادی باید در رابطه با له داللت بر این دارد که برنامهمسا

شیفر با استناد به تابع رشد . ریزی و بیان شوندطرح ،مازاد تولید
 ریزی نمود( مدل خود را طرح1391) بیولوژیکی گراهام

(Graham, 1935). 

 

(2) 
 

فیت تحمل موجوودی ذخوایر، پوارامتری اسوت کوه      ظر Kپارامتر 
کنود و  گونه صید بیان موی ن تعادلی ذخایر را با فرض عدم هرمیزا

r  توانود در  مرگ و میر صویادی موی  . استنرخ رشد طبیعی آبزی
 شود.رابطه با اندازه ذخایر و تالش صیادی بیان 

 شود:چنین بیان می طرفی تابع صید این از

 
(9) 

 

ذخیره و  Xتالش صیادی،  Eمرتبط با ذخایر،  صید yکه  ییجا
q  ضریب قابلیت صید ثابت است. از نظر بیولوژیکی ضریبq 

 . استست که شرایط محیطی ثابت ا آن بیانگر

کند که صید هر واحد تالش شاخص نسوبی از  ( بیان می9معادله )
 .استذخایر 

 

(1) 
 

تفواق  برداشوت پایودار وقتوی ا    (Schaefer, 1954) از نقطه نظر

 افتد که:می

(1)       0),()(  XEyxf
dt

dx
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X
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EXqXEYY ..),( 
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E
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dt
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 ( خواهیم داشت:9و  2) هایهاز معادل
 

(3)      









r

Eq
KX

.
1   

 

 ( و مرتب کردن آن خواهیم داشت:9( در )3با جایگزینی )
 

(0) 
 
 
 
 

های مربووط بوه   این یک تابع درجه دوم است که پارامترها از داده
 شود:رگرسیون خطی تخمین زده می ز طریقصید و تالش ا

 

(8)       2BEEY  











r

Kq
BKq

2

);.( که ییدر جا 

یک راه برای تخمین معادله تعریف مجدد این ارتباط در رابطه بوا  
 باشد:عنوان تابعی از تالش صیادی میه ، بصید هر واحد تالش

 

(3)     EB
E

Y
CPUE .  

 

(Fox, 1970) .نتیجه مدل فوکس  تغییراتی در مدل اعمال نمود
 چنین بوده است: در یک رابطه معادل این

 

(10)     EB
E

Y
Ln .








 

 

توانند برای تخمین مدل شیفر و ( می10و  3) هایهبنابراین معادل
ها نتایج تخمین این مدل. مدل فوکس مورد استفاده قرار گیرند

نشان داده شده  (9) بدون روند در جدول درحالت با روند زمانی و
 است.

د ش( معرفی 1311) یک مدل اقتصادی ساده که توسط گوردون

(TC)  نسبتی از میزان تالش است و درآمد کل(TR)  نسبتی از
 :(Gordon, 1954)صید است 

 

(11)         ECTc . 
 

(12)      )(. 2BEEPYPTR   
 

( 12و  11) هایهنشان داده شده با معادل شیفر -مدل گوردون
جای میزان ه تابع درآمد کل از تالش ب قابل نقد است چرا که در

  صید استفاده کرده است.

 تحلیل اقتصادي بیولوژیکی

 ها در ارتباط بامنابع در شیالت توسط بیولوژیست استفاده بهینه از
نان در ارتباط وسیله اقتصادداه ب یا ماکزیمم کردن عملکرد پایدار،

همچنین  شود.ف میاقتصادی تعری ماکزیمم نمودن عملکرد با
تواند در ارتباط با ماکزیمم نمودن منافع منابع می استفاده بهینه از

 اجتماعی تعریف شود.

 (MSY)سطح تالشی که ماکزیمم برداشوت پایودار    (8معادله ) از
 و Eبت بوه  نسو  Y گرفتن مشتق از با تواندمی وردآمی وجوده ب را

 دست آید:ه نها با یکدیگر بآبرابر قرار دادن 

(19)  




2
msyE  

دسوت  ه بو  MSY میزان صید در سوطح  (8) در (11) جایگزینی با
 آید:می

(11)     




4

2

MSYY  

دادن  قرار برابر از (MEY) اقتصادی طرفی ماکزیمم عملکرد از

 گیری ازبا مشتق آید.دست میه یی بنهایی با هزینه نها درآمد
 یکدیگر با دادن آنها برابر قرار و (12 و 11) هایهمعادل

(MR=MC) مرتب کردن آن داریم: و 

P

C
EMEY





22
 

 شود:چنین می این (11که با در نظرگرفتن معادله )
 

(11)        
P

C
EE msyMEY

2
 

 

,,0که  وقتی cbp  باشدMSYMEY EE   بوده و عملکرد

به عبارتی ، شوداقتصادی در سطح کمتری از تالش ماکزیمم می
 شود. ذخیره تعادلی باالتر ماکزیمم می در یک

 مجوزهای ،جا که در حوزه دریای عمان و خلیج فارس از آن
د و به عبارتی صیادان شوصیادی برای طول فصل صید صادر می

توانند سفر صیادی داشته صورت نامحدود میه ید بدر فصل ص

درآمد  ،کنند با افزایش تالشباشند، صیادان انفرادی سعی می
تالششان  (AC)خود را بزرگتر از هزینه متوسط  (AR)متوسط 

قرار  (BE)زیستی  -نمایند. شیالت در سطح تعادلی اقتصادی

 باشد. AR=ACکه  دارد وقتی
( سطح تالش در شرایط تعادلی اقتصوادی  12و  11) هایهاز معادل

 دست خواهد آمد:ه بیولوژیکی، در فصل صید ب

2
2

).( E
r

Kq
EKqY 
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(13) 
 

 
کلی منافع پراکنده بوده و منوافع اقتصوادی از   در این نقطه به طور

 ( ,Koeshendrajana. & Cacho آیود دسوت نموی  ه منوابع بو  

1979). 
 

 مدل تجربی  

 صید و تالش  

هر روز سفر دریا برای در این مطالعه تالش صیادی به ازای 

شناورهای صیادی توصیف شده است.کل صید هر واحد صیادی 

صورت ه ب
nyyy ,..., 21

بوده و سطوح تالش ماهیگیری  

nEEE ...., 21
، iصید هر واحد تالش شناورهای صیادی  .است 
 شود:چنین تعریف می

Ni ,...2,1  
i

i

i
E

Y
CPUE  

مقادیر 
SY ،

SE و CPUEs نموودار در  1932توا   1981 در دوره 

( در ارتباط با شناورهای صیادی استاندارد صید در منطقه موورد  9)
 مطالعه نشان داده شده است:
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T E
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35000
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50000

55000
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65000
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E  
 سال                                                                  سال                                                    سال

 1932 -38روند صید و تالش صیادي مربوط به شناورهاي استاندارد صید در منطقه مورد مطالعه در دوره : (9) نمودار

 

شود کل صید در فاصله ( مالحظه می9) نمودارچه در  چنان
تالش  .روندی رو به افزایش داشته است 1932 -81زمانی 

دارای نوسان بوده  1932-81شناورهای استاندارد در بین دوره 
است و تمایل به کاهش داشته است. بیشترین میزان تالش 

بوده است و بعد از آن میزان تالش روند رو  1981مربوط به سال 

 دهد.به کاهش را نشان می
ی شناورهای صیادی، صید هر برای بررسی کارایی تکنولوژیک
و روند رو به افزایش را نشان  واحد تالش دارای نوسان بوده

ی ی. این مطلب شاید نشانگر آن باشد که کارا(9 نموداردهد. )می
واحدهای صیادی در طول زمان افزایش داشته است و یا شاید 
 بیانگر آن باشد مشکل پایداری هنوز به مرز خطر نرسیده است

.(Cope, 1970) توسطتحقیقی  چنینهمRalston & ) 

(Polovina, 1982  های مربوط به صیدکه دادهنیز انجام گرفت 
ی مورد مطالعه قرار دادند. آنها مشاهده یگونه آبزی را در هاوا چند

داشت تالش، بر واحد هر کردند که روند مشخصی در نسبت صید
 شود.میزان تالش صیادی آشکار می و

 اسبه وزینه شناور ابتدا هزینه یک فصل صید محرای محاسبه هوب

شود و سپس هزینه روزانه تالش صیادی از آن تفکیک می
های هر واحد تالش صیادی )سفر روزانه برای هزینه. دشومی

( به تفکیک بیان شده 2( در طول فصل صید در جدول )صید
ک های ثابت و متغیر برای یها به دو بخش هزینهاست. هزینه

 .شوندبندی میاور استاندارد تقسیمشن

دستمزد و حقوق کارکنان شناورها بر اساس نظام سهم بری 
سوخت، یخ و های مصرفی )شود. پس از کسر هزینهتعیین می

درآمد حاصل از فروش صید به دو بخش تقسیم شده و یک ، (...

متوسط خدمه . شودقسم آن به نسبت سهم برای افراد تقسیم می
)یک  سهم(، آشپز که شامل ناخدا )دو استهشت نفر  یک شناور

 نج نفر ملوان )هرو پ نیم سهم( موتوریست )یک و، و نیم سهم(

 .(Hajiani, 1996) شودکدام یک سهم( می
های ثابت و متغیر یک شناور استاندارد پس از محاسبه کل هزینه

 210تا  200جا که یک شناور به طور متوسط  از آن، 31در سال 

ز تالش صیادی در سال دارد هزینه تالش صیادی برای یک رو
های یک فصل صید . با تقسیم هزینهشودمیفصل صید محاسبه 

 دی واد تالش صیور واحوزینه هوادی، هوداد روز تالش صیوبه تع
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 آید.دست میه مربوط به شناورهای مذکور ب
 

 1938( در سال تن 12-22ارد )لنج صیاديمتوسط هزینه هاي ثابت و متغیر هر شناور استاند :(2جدول )

 (هاي متغیر )ریالهزینه (هاي ثابت )ریالهزینه

 هزینه ابزار و ادوات صید :

 90000000 تور

 1100000 طناب ) دو بسته (

 3000000 کیلوگرم ( 90زنجیر ) 

 1300000 عدد ( 20بویه )

 300000 تخته یک جفت

 3000000 دستمزد ساخت

 000/300/18جمع 

   000/30000الک شناور استه

 000/11000تعمیر و نگهداری سیستم برق و الکترونیک 

 موتورهای دیزلی، متوسط هزینه تعمیر و نگهداری سیستم هیدرولیک

 000/000/90و داک هر فصل 

  000/000/20بیمه و عوارض بندری 

 000/108000دستمزد و حقوق 

 000/1000هزینه یخ 

 000/10000هزینه سوخت و روغن مصرفی 

 000/290000درصد(  1هزینه های پیش بینی نشده ) 

332 

 

 کل هزینه یک سال شناور ÷1هزینه شناور در فصل صید = 
 هزینه شناور در فصل صید جمع کل÷ هزینه هر واحدتالش صیادی=میزان روز)تالش(در فصل صید

  083110000 1=  103000000هزینه های فصل صید )ریال( 
 11 103000000=  9303000هزینه هر واحد تالش شناور ) ریال ( 

 

 گیريو نتیجه بحث
شود که طور ضمنی تصریح میه های مازاد عرضه بدر مدل

 ،بنابراین .تغییرات محیطی وجود ندارد و عرضه غذا محدود است
به بیش از شود که میزان ذخایر می سببعدم صید ذخایر آبزیان 

)طبق  چه گفته شد چنان ،بنابراین. ظرفیت تعادلی ذخیره برسد

 آبزی )رشد عرضه ذخایر مازاد ( میزان مجاز صید برابر1رابطه 
نتایج  (9. جدول )است ومیر طبیعی(ذخایر آبزی منهای مرگ

برای دوره  (10 و 3)های همعادل تخمین )رگرسیون خطی(
ها برای کسب گونه مدل یندهد. در ارا نشان می1932-1981

های زمانی بلندتر به نتایج بهتر از یک مجموعه داده، سری

( نتایج مدل 9جدول ) .تر استمنظور درجه آزادی بهتر، مطلوب
روند زمانی و بدون روند نشان  های باشیفر و فوکس در حالت

 .دهدمی

  و ( تعریف 8ی بیولوژیکی هستند که در معادله )پارامترها
رود که منفی نیست و انتظار می CPUEق تعریف اند. بر طبشده

بازدهی نزولی را نشان دهد و با بهبود تکنولوژی افزایش پیدا 

,0عبارتی ه کند. ب y  0و باشد. تمامی ضرایب می
های و عالمت هستندسطح باالیی معنادار  تخمینی زده شده در
دهند نشان می Fهای تعدیل شده و ارزش Rمورد انتظار را دارند. 

د. مدلی ندهتغییرات در صید را نشان می بیشترکه تالش صیادی 
دهد. که روند زمانی در آن وجود دارد عملکرد بهتری را نشان می

دهد که در بین دوره مطالعه، تکنولوژی نشان می های ارزش

های فوکس و شیفر صیادی بهبود یافته است. با استفاده از مدل
 )با نتایج محاسبه نقاط بحرانی متعدد سطوح تالش صیادی

(، همچنین 9نتایج جدول  و 19، 11، 13 هایهبه معادل استناد

مقادیر هزینه، درآمد و منافع خالص حاصله ازسطوح مختلف 
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یارانت منبع، ( نمایش داده شده است. منفعت )1)الش در جدول ت
 برای نقاط بحرانی )j صورت ه ب

BEMSCYMEYMSYjTCTR jjj ,,,:  ،

TR  وTC اند. نقاط ( تعریف شده12و  11) هایهدر معادل
 اند.های مرتبط نشان داده شده( و بحث1) نموداردر  (J)بحرانی 

 

 

 نتایج تخمینی رگرسیون بدون روند زمانی و با روند زمانی (:9)جدول 

 (2فوکس )

 
 (1مدل شیفر ) (2شیفر ) (1مدل فوکس )

 پارامترها

 ضریب ضریب

01/18 

(00/3) 

81/13 

(11/2) 

21/9 

(0/1) 

09/2 

(11/9) 
 

039/- 

(19/9- 

000/- 

(18/9-) 

00308/- 

(13/2-) 

00133/- 

(20/2-) 

 

 083/0 

(88/1) 

 0108/0 

(33/1) 

 

81/0 39/0 01/0 8/0 2R 

31/83 29/33 81/18 00/12 F 
 های تحقیقماخذ:یافته

 
دهد که صیادی در حوزه مورد مطالعه، بیش از حد نتایج نشان می

یداری، هم از نظر بیولوژیکی و نیز اقتصادی صورت ظرفیت پا

 MSYو  MEYپذیرد و تالش واقعی باالتر از سطوح تالش می
(. در مدل شیفر تالش جاری شناورهای مذکور 1)جدول  باشدمی

بوده و باید به  MSYدر سواحل استان باالتر از سطوح تالش 

 ( کاهشMSYدرصد ) به منظور رسیدن به سطح  11میزان %
باید  MEYپیدا نماید. همچنین برای رسیدن به سطح تالش 

(. از 12111به  11900)از  درصد کاهش یابد 22تالش صیادی 
طرفی به منظور رسیدن به سطوح تعادلی اقتصادی بیولوژیکی 

(BE)  ،روز تالش افزایش یابد. 10300باید میزان تالش صیادی 

ه فر بدر مدل شی MEYو  MSYمنفعت خالص در سطح تالش 
( ریال هزار) 10019021)هزار ریال( و  10321000ترتیب برابر 

 ست که این مقدار در مقایسه با میزان فعلیا بوده و بیانگر آن

( به میزان )واقعی( سود کل شناورهای صید )سواحل هرمزگان
( و مبلغ MSYریال در سطح تالش هزار) 2030000

تواند ( میMEYسطح تالش  هزار ریال در) 213891000

 MEYچه در  )بالقوه( در پی داشته باشد. اگر منفعت اضافی
 آید ولی نیازمند آندست میه منافع استفاده از منابع ب بیشترین

ست که تعدادی از شناورها، از چرخه صید میگو خارج شوند. در ا

های اخیر هم شاهد آن هستیم که سازمان شیالت به منظور سال
خرید بعضی از شناورهای ترال صید مدیریت صیادی اقدام به 

رسد نیاز است تعداد بیشتری از میگو نموده است اما به نظر می
( نشان 1 )جدول نتایج مدل فوکس. شودشناورها از فعالیت خارج 

دهد که تالش جاری شناورها در سواحل خلیج )هرمزگان( به می

درصدکاهش یابد. همچنین  9باید MSYمنظور رسیدن به سطح 
 باید  موجود تقریبا، تالش MEYای رسیدن به سطح تالش بر

درصد کاهش یابد. در مقابل تفاوت سطع تعادل اقتصادی 3
درصد  23ی و میزان تالش صیادی فعلی به میزان زیستمحیط
درصد نسبت به  20در حالت واقعی  نتیجه میزان صید و دراست 

و  MSYسود در سطح . زیستی کمتر استتعادل اقتصادی محیط
MEY ( برای ریال هزار) 3810000و  3901000ترتیب برابر ه ب

کل شناورهای مذکور در مدت صید در سواحل هرمزگان بوده 

)سود کسب شده از میزان  که میزان سود واقعی است در حالی
. این بدان ریال( بوده است )هزار 8110000تالش موجود( فقط 

 ریال( در )هزار 011000معناست که میزان اضافه سودی معادل 

سطح تالش  ریال( در )هزار 1900000و  MSYسطح تالش 
MEY دست ه و با فرض ثابت بودن قیمت در سطوح فعلی ب

تالش  (MScY)خواهد آمد. برای شرایط بهینه اجتماعی 
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صیادی نسبت به وضعیت فعلی باید کاهش پیدا نماید ولی به 
 یابد.کاهش نمی MEYاندازه رسیدن به سطح 

ر مقادی
M S YE  درصد بیشتر از مدل فوکس  20در مدل شیفر

های بهینه استخراج آید که راه حلو از نتایج چنین بر می است

چنانچه . های فوکس و شیفر با یکدیگر شباهت دارندشده از مدل
 تالش صیادی در فصل صید، شود سطوح فعالیت ومشاهده می

 پذیرد.صورت میپایداری  مجاز حد بیش از

 

 ( نتایج محاسبه تالش، صید، هزینه ها و منافع شیالت در حوزه سواحل هرمزگان8جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 های تحقیقیافته ماخذ:
 

حفظ منبع  و نیز دستیابی به منافع بیشتر منظور بدیهی است به
در بلندمدت الزم است تا شناورهای محدودی در فصل صید 

علی فعالیت برای همه )در شرایط ف اجازه فعالیت داشته باشند
صید به سطوخ تعادلی برسد.  تا میزان تالش و زاد است(آشناورها 

طرفی در طول دوره انجام تحقیق مشاهده شدکه عدم وجود  از

برای  مدیریت شیالت را سازماندهی شناورها،کار دقیق و مارآ
که اتخاذ تدابیر الزم در این  ربط مشکل نموده،های ذیسازمان

 رسد.می به نظر زمینه ضروری
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