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 چکیده 

ه نیز نقش  بشه سشزایی دارد     حفظ ساختار اجتماعی جوامع صیادی منطق در و فعالیت صیادی در جنوب ایران از اهمیت اقتصادی ویژه برخوردار بوده
ین مطالعه، به توجه به بحث پایداری این فعالیت به عنوان یک شیوه معیشتی و شناسایی ابعاد و وضعیت آن از نگاه توسعه پایدار، دارای اهمیت است  در ا

نظرات ذینفعان و روش تحلیل سلسله مراتبی  گانه فعال در خلیج فارس، ازهای صیادی ش های پایداری سیستممنظور شناسایی و تعیین ابعاد و شاخص
های صیادی در خلشیج فشارس از   های پایداری مورد ارزیابی قرار گرفت  نتایج نشان داد که سیستمها از نظر شاخصاستفاده شده و در نهایت، این سیستم

ابل، شرایط پایداری اقتصادی و فنی نسبت به سایر ابعاد مناسبو در مق ترین سطح از پایداری قرار داشتهمحیطی نسبت به سایر ابعاد در پاییننظر زیست
ترین وضعیت و پس از آن سیستم صشید گوششگیر قشرار دارد  پیششنهاد ارادشه ششده       محیطی در پایینتر است  همچنین، سیستم صید با ترال از بعد زیست

توانشد  ر خلیج فشارس اسشت  چشرا کشه، توجشه صشرک بشه یشک بعشد مشی          های صیادی دنگر و چند بعدی به بحث پایداری سیستمبراساس نتایج، نگاه کل
ت های مدیریتی را به مسیر نامطلوب هدایت کند  به نحوی که با پیامدهای منفی همراه شود  همچنین با توجه به اهمیت بعد اجتماعی، الزم اسش سیاست

 زمینشه  گسشترش  ماننشد  معیششتی  تنشو   ژه صورت گیشرد و بشا تقویشت   محیطی آنان توجه ویهای زیستبه افزای  سطح سواد صیادان و باالبردن آگاهی
 شود  فراهم فارس خلیج در صیادی پایداری برای زمینه ماهی ذخایر بر فشار کاه  و دریایی پروریآبزی

 
 JEL :Q01 ،Q22 ،Q56بندی طبقه

 سیستم صیادیرویکرد چند معیاره،  رپفی ، ،خلیج فارس: پایداری، های کلیدیواژه

 

  2   1 مهمقد

صیادی یک فعالیت مهم اقتصادی شناخته شده در دنیا اسشت کشه   
با تولید بی  از صد میلیون تن ماهی و فرآوردهای مربوطه، کمک بشه  

میلیون نفر و تأمین پروتئین برای میلیاردها نفر،  200معیشت مستقیم 
همچنین صشیادی  (  16 و ،7، 3کند )ها کمک شایانی میبه رفاه انسان

نشینان دارد که برای همی در ایجاد اشتغال به ویژه برای ساحلنق  م
ی تأمین معیشت و برای افشراد برخشوردار،   نشین زمینهافراد فقیر ساحل

(  با وجود تمام 16کند )گذاری سودآور را تأمین میزمینه برای سرمایه
های صشیادی بشرای اقتصشاد    هایی که شیالت دریایی و فعالیتفرصت

کند، اما با تهدیدات جدی که پایداری این بخش  را  د میکشورها ایجا
(  بر این اساس، فعالیت صشیادی بشا   3دهد، مواجه است )میهدک قرار 
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های شایانی که به اقتصاد داخلی، اشتغال و امنیت غشذایی  وجود کمک
های صشیادی  ای است که اکثر بخ کند، اما شرایط عمدتاً به گونهمی

بحرانی قرار دارند، گروهی نیز نیازمنشد کمشک   در دنیا در یک وضعیت 
(  7 و 12برنشد ) ایط بسشیار حشاد بشه سشر مشی     فوری بوده و یشا در ششر  

بر منابع ماهی در حال افشزای  بشوده    3رویهفشارهای ناشی از صید بی
ای و جهانی بشر آن اسشت تشا ایشن فششارها را      های منطقه( و تالش3)

محیطشی و  ت زیسشت رویشه بشا مششکال   مساله صشید بشی   .کاه  دهد
هشا، ارشرات   و تخریب زیستگاه 4اکوسیستمی دیگری مانند صید دورریز

( 7های در معشر  خطشر دارد )  های تجاری خصوصاً گونهسوء بر گونه
 داریش ناپا طشور  به یماه ریذخا اکثر که دهدیآمار نشان م که یطور به

 از  یبش  هشدک،  هایگونه از درصد 30: ردیگیم قرار یبردابهره مورد
 خطر معر  در نیریسا و رفته نیب ازدرصد کامالً  24و  شده دیص حد
بشه   "پایداری"موارد فوق سبب شده است بحث   (16) هستند ینابود

چال  بسیار مهم در این حوزه تبدیل و به عنوان یک بحث اصشلی در  

                                                           
3- Over fishing 

4- Discard 
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 مدیریت شیالت مطرح شود 
ران ، مدیریت صیادی در دنیشا را در ابعشاد مختلشح بحش    "پایداری"

  (12کنشد ) محیطی، اقتصادی و اجتماعی بررسی میبیولوژیکی، زیست
بششا آگششاهی از  90ی بحششران بیولوژیششک در مششدیریت صششیادی در دهششه

ی رشد منابع ماهی آغاز شد  تحلیل فادو از صشید  وضعیت هشداردهنده
، 80ی جهانی ماهی حاکی از آن بود که رششد سشاالنه صشید در دهشه    

های بعد نیز که این روند کاهشی در سال کندمیکاه  یافته و تأکید 
یابد  از دید اقتصادی، صیادی برای تأمین نیازهای اقتصشادی  ادامه می

و اجتماعی بوده و انتظار اصلی از این فعالیت اقتصشادی، ایجشاد منشافع    
اقتصادی و اجتماعی است که برخشی ششواهد حشاکی از آن اسشت کشه      

ششود  رود، حاصشل نمشی  انتظار می منافع اقتصادی صیادی آن گونه که
(14 ) 

محیطشی  خلیج فارس یکی از منابع ارزشمند اقتصشادی و زیسشت   
شود که از نظر امنیت غشذایی، اششتغال،   برای کشور ایران محسوب می

در صشورت اسشتفاده   و  تجارت و ارزآوری برای ایران منبع مهمی بشوده 
فاده کشرد   هشای آن اسشت  تیظرفتوان از مناسب و مدیریت صحیح، می

ایران اسشت و   اگرچه شیالت و فعالیت صیادی جزء کوچکی از اقتصاد
بخ  کشاورزی را به خود اختصاص داده  GNPدرصد از سهم  4تنها 

ها، امنیت غشذایی از نظشر   نشین( اما در تأمین اشتغال ساحل15است، )
کیفی با تأمین بهترین نو  از پروتئین حیشوانی  حفشظ سشاختار جوامشع     

هشا نقش  اساسشی دارد و از طشرک     و جلوگیری از مهاجرت آنصیادی 
های کشاورزی دیگر، با توجه به بحران جدی آب برای سایر زیربخ 

)زراعت، دامپروری و    ( در ایران، شیالت در خلیج فارس این ظرفیت 
را دارد که سهم خود را با مدیریت صحیح به طور جدی افزای  دهشد   

به تفکیشک اسشتان    1393فارس در سال  های خلیجمیزان صید در آب
هزار تن و  58تن، استان بوشهر  هزار 217عبارتند از: استان هرمزگان 

ی هزار تن و در این سال ایران دومین تولیدکننده 47استان خوزستان 
غرب این بزرگ ماهی تن در اقیانوس هند و بزرگترین کشور در شمال

صیادی در حال حاضشر  فعالیت اقیانوس در تولید این ماهی بوده است  
نفشر در جنشوب ایشران     128901حشدود  زمینه را برای اشتغال مسشتقیم  

 ( که تأمین معیشت آنها از راه دریا است  15فراهم کرده )
، این منطقشه  فارس جیخل های اقتصادی بسیار زیادتیظرفبا وجود 

 پیشدای   در  رودمشی  ششمار  به دنیا محیطیحساس زیست مناطق جزو
 در  انشد داشته نق  انسانی و طبیعی از عوامل گروه دو شرایطی چنین
خلشیج   زیسشت محشیط  باعث حساسیت بیشتر شرایط این آمیختگی هم

(، کشه ایشن   6فارس شده و آن را بشا تهدیشداتی مواجشه نمشوده اسشت )     
تهدیدات در نخستین گام، فعالیت صیادی و جوامشع وابسشته بشه آن را    

های صیادی را در ایشن منطقشه   ری فعالیتتحت تاریر قرار داده و پایدا
 کند تهدید می

در ادامه، به تعدادی از مطالعشات انجشام ششده در حشوزه پایشداری      
شود: گروهی از مطالعات در ایشن زمینشه بشه بررسشی     صیادی اشاره می

ای وضعیت پایداری سیستم صیادی در مناطق ساحلی در دنیشا  مقایسه
چند بعشدی، در ابعشاد مختلشح انجشام      پرداختند که با استفاده از تحلیل

هشای صشیادی مختلشح را بشر     شده است  نتایج، وضعیت نسبی سیستم
دهشد  در ایشن   مشی های اصلی نسبت به یکشدیگر نششان   اساس ویژگی

ی شششیالت شششامل صششیادان، مطالعششات از نظششرات ذینفعششان در حششوزه
 های مرتبط استفاده ششده اسشت   کنندگان، مدیران و سایر گروهمصرک

رویکرد و متدولوژی چند معیاره در اکثر مطالعات مشورد اسشتفاده قشرار    
های مختلح مسادل مشدیریتی لحشاو و   گرفته و با استفاده از آن، جنبه

هشای  ها به عنوان یشک ابشزار مناسشب در تشدوین سیاسشت     نهایتاً از آن
شود  برخی از این مطالعات معیارهشای پیششنهادی   شیالتی استفاده می

ی ساحلی مورد مطالعه، اعتبارسشنجی  پایداری را برای منطقهدر زمینه 
ای ارزیابی پایداری را انجام و بر اساس معیارهای محلی و منطقه کرده
(  مطالعششات داخلششی در زمینششه  29 و 20، 19، 13، 10، 3، 1انششد )داده

بررسی پایداری شیالت محدود به مطالعات مختصر بررسی پایداری در 
ششود و خشم مطالعشات    های ششمال ایشران مشی   آب ی شیالت درحوزه

از . ششود مدیریتی پیرامون پایداری صیادی در خلیج فارس احساس می
تشوان بشه   ی پایداری در داخل مشی جمله مطالعات انجام شده در زمینه

( و چوبچیششان و 8(، چوبچیششان و همکششاران ) 5ی الهیششاری )مطالعششه
ری فعالیشت صشیادی در   ( اشاره کرد که بشه بررسشی پایشدا   9همکاران )

ی استان گیالن پرداختند  تمرکز این مطالعشات  شمال ایران و محدوده
طور که اشاره شد با های صیادی فعال در منطقه است  همانبر تعاونی

توجه به اهمیت بحث پایداری بشرای فعالیشت صشیادین جنشوب ایشران،      
، ایشن  ای به این مهم در منطقه نپرداخته است  بر ایشن اسشاس  مطالعه

های صشیادی  مطالعه به بررسی و مقایسه ابعاد مختلح پایداری سیستم
 فعال در خلیج فارس پرداخته است 

 

 روش تحقیق 

هششای صششیادی،  در فعالیششت "پایششداری"بششرای تعیششین معیششار   
بشه   "پایشداری "هایی مطرح شده است  برای مدت طشوالنی،  چارچوب

بشود و پایشداری در    هشا مطشرح  در بحث 1صورت عملکرد و بازده پایدار
ششد، کشه بشه    مشخص مشی  2شیالت عمدتاً از طریق سطح صید پایدار

عنوان چارچوب حفاظتی معرفی ششده بشود  تعریشح پایشداری در ایشن      
تمامی اقدامات پایدارند، اگر ذخایر ماهی حفشظ ششود و در   "چارچوب: 

  حشداکثر  "هشا نیشز محشدود نششود    عین حال، اهداک اقتصشادی انسشان  
یکی از پارامترهای بسیار معروک اسشت کشه    3( MSYدار )عملکرد پای

 مورد تاکید چارچوب حفاظتی است  
 

                                                           
1- Sustainable yield 

2- Level of sustainable catch 

3- Maximum sustainable yield 
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 ابعاد پایداری صیادی در مطالعات  -1جدول 

Table 1- Fishery sustainability dimensions in studies 
 محقق و سال موضوع مطالعه ابعاد  تعداد ابعاد
Number of 

Dimensions Dimensions Subject of study 
Researchers and 

year 

5 
 زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فنی، مدیریتی

Ecological, Economic, Social, 

Technological, Management 

 بررسی ابعاد پایداری صیادی در هند
 های صیادیوارزیابی سیستم

Investigating the Dimensions of 

Fisheries Sustainability in 

India and Evaluation of 

Fisheries Systems 

Adiga et al. (2015, 

2016) 

6 

زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فنی، نهادی، 
 اخالقی

Ecological, Economic, Social, 

Technological, Institutional, 

Ethical 

های پایداری ارزیابی ابعاد و شاخص
 صیادی در اسپانیا

Evaluation of the dimensions 

and indicators of fisheries 

sustainability in Spain 

Aguado et al. 

(2016) 

4 
 زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فنی
Ecological, Economic, Social, 

Technological 

 پایداری صیادی کوچک مقیاس در برزیل
Sustainability of small-scale 

fishing in Brazil 

 

 Cissé et al. (2014) 

4 
 نهادی-زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی

Ecological, Economic, Social,  Policy 

–institutional 

های مختلح بکارگیری ابعاد و شاخص
 پایداری در مدیریت صیادی تایلند
Dimensions and indicators of 

Sustainability 

management of fishing 

Thailand 

 

 Doungsuwan et al. 

(2013) 

5 
 زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فنی، مدیریتی

Ecological, Economic, Social, 

Technological, Management 

های صیادی برزیل در ابعاد تحلیل سیستم
 مختلح 

Analysis of Brazilian fishing 

systems in different 

dimensions 

Lessa et al. (2009) 

6 

محیطی، فنی، اقتصادی، اجتماعی، نهادی، زیست 
 اخالقی

Ecological, Economic, Social, 

Technological, Institutional, 

Ethical 

توسعه ابعاد زیست محیطی و انسانی 
 پایداری صیادی در رپفی 

Development of Environmental 

and Human Dimensions of 

Fishery Sustainability in 

Rapish 

Pitcher et al. (2013) 

4 
 اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، نهادی
Ecological, Economic, Social,  

Institutional 

ارزیابی پایداری صیادی اندونزی با رویکرد 
 Fisheries مشارکتی

sustainability assessment 

with a participatory 

approach in Indonesia 

Prasetiamartati et al. 

(2006) 

4 
 زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاستی

Ecological, Economic, Social,  policy 

 های صیادی در ژاپنپایداری سیستم
Fishing system Sustainability in 

Japan 

Adrianto et al. 

(2005) 

5 
 زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فنی، اخالقی

Ecological, Economic, Social, 

Technological,  Ethical 

 های صیادی در پرتغالپایداری سیستم
Sustainability of fishing 

systems in Portugal 

Baeta et al. (2005) 

5 
 زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فنی، اخالقی

Ecological, Economic, Social, 

Technological, Ethical 

معرفی تکنیک سریع برای ارزیابی پایداری 
 ید و صیادی )رپفی (ص

Introducing rapid technique for 

sustainability assessment 

fisheries (Rapfish) 

Pitcher & Preikshot 

(2001) 

  Source: literature review        ای محققمأخذ: مطالعات کتابخانه
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است، غلبه پارادیم حفشاظتی را   1دیدگاه دیگر که چارچوب عقالنی

و بازده منابع برای صشاحبان منشابع    2رح کردن مفهوم رانت منابعبا مط
کشد  در ایشن چشارچوب، صشیادان بایشد از نظشر      صیادی، به چال  می

(  ایشن پشارادایم بشر صشیادی     11اقتصادی، عقالدی و کارا عمل کننشد ) 
تاکیشد دارد  بشرخالک دو چشارچوب حفشاظتی و      "عقالدی "و  "3کارا"

هشای  ی سیاست عمومی بیشتر حول نگرانیعقالدی، مباحثات در حوزه
مطشرح   4چرخد  این چارچوب به عنشوان پشارادایم اجتمشاعی   انسانی می

دهشد   آوری بلندمدت جامعه صیادی را هدک قرار میشده و ارتقاء تاب
تنها با تمرکشز بشر حفاظشت از مشاهی و یشا       "پایداری"در این پارادایم، 

د  بلکشه، از طریشق حفشظ    شوحداکثرسازی منافع اقتصادی حاصل نمی
(  بر ایشن اسشاس،   3گردد )ی زندگی در جوامع صیادی تأمین میشیوه

در شیالت بایستی به طور گسترده تعریح شده و در عشین   "پایداری"
بر حفاظت از منابع دریایی جهت پایداری ششیالت، امشا   توافق عمومی 

نبال کنشد   بحث پایداری در این زمینه باید موارد و اهداک بیشتری را د
تمامی محققین چند بعدی بشودن مسشاله پایشداری در    با این استدالل، 

(  لذا، ارزیابی آن در این حوزه بایستی 18اند )صید و صیادی را پذیرفته
با تمرکز بر ابعاد مختلح و معیارهای مربوط به هر بعد صشورت گیشرد    

ی محققششین در دو بعششد کلششی ایششن ابعششاد پششس از مطالعششات گسششترده 
جهشت ارزیشابی   بنشدی ششده   وسیستمی و انسانی، به صشورت دسشته  اک

( و بر اساس این دو بعد کلی، ابعاد مختلفشی  7پایداری مشخص شده )
، لیستی از ابعاد پیششنهادی  1شود  جدول در ارزیابی پایداری مطرح می

و استفاده شده توسط محققین، در مطالعات پایداری صید و صشیادی را  
س این جدول، بعد زیست محیطشی، اقتصشادی و   دهد  بر اسانشان می

اجتماعی در تمامی مطالعات مشترک است  ابعشاد مشورد اسشتفاده بشین     
چهار تا شش  بعشد و بشه صشورت ابعشاد زیسشت محیطشی، اقتصشادی،         

 اند اجتماعی، فنی، مدیریتی، نهادی، اخالقی و سیاستی مطرح شده
صشیادی در  در این مقاله، برای ارزیابی وضشعیت پایشداری صشید و    

خلیج فارس از ابعاد مورد استفاده در مطالعات اخیر کشه مناسشب بشرای    
( و متناسب بشا وضشعیت آنهشا باششد،     2 و 1کشورهای در حال توسعه )

استفاده شد که عبارتند از ابعاد زیست محیطشی، اقتصشادی، اجتمشاعی،    
هشای  (  این ابعاد در ارزیابی پایداری سیسشتم  1فنی و مدیریتی )شکل 

ابعششاد  دی در خلششیج فششارس اسششتفاده و بششرای هششر یششک از ایششن صششیا
 هایی معرفی شد شاخص

ی با توجه به ابعاد چندگانه پایشداری، از بشین رویکردهشا در حشوزه    
( بشه عنشوان یشک    MCA) 5گیری چند معیارههای تصمیمعملی، شیوه

                                                           
1- Rationalization paradigm 

2- Resources rent 

3- Efficient 

4- Social/community paradigm 

5- Multi criteria analysis 

 برای بررسی پایداری، مناسب ارزیابی شده است و علمی روش رسمی 

تواند برای تجزیشه  میاست که  میمعیاره یک رویکرد عمو تحلیل چند
های پویشای پیچیشده اسشتفاده ششود  ایشن تحلیشل در       و تحلیل سیستم

برگیرنده معیارهای چندگانه بشوده و روششی اسشت کشه بشرای ارزیشابی       
هشای چنشد   باششد  اوالً روش پایداری شیالت، به چند دلیل مناسب می

 –هشششای ترکیبشششی اجتمشششاعیدادهتوانشششد از مجموعشششه مشششیمعیششاره  
ها به راحتشی  و کیفی استفاده کند  رانیاً این روشمحیطی، کمّی زیست

سازی مشترک انجشام  ریزی و تصمیمساختاربندی شده تا بتوانند برنامه
هششای چنشد معیششاره ورود ذینفعششان و  کششارگیری محشیط دهنشد  رالثششاً بشه  

سشازد  اطالعشات   مشی کارشناسان در فرآیند ارزیابی پایداری را ممکشن  
کیفی بدست آمده بر اساس نظر ذینفعان، یشک مزیشت متمشایز بشرای     

هششای پایششداری اسششت  نهایتششاً ایششن کششه ایششن روش  ارزیششابی شششاخص
هشای  هشای ریاضشی را نداششته و بشرای سیسشتم     هشای روش پیچیدگی
(  یکشی از پرکشاربردترین   1ای ماننشد ششیالت مناسشب اسشت )    پیچیده
تحلیل  چندمعیاره در تحقیق در عملیات، روشگیری های تصمیمروش

هشای  ( است که در مطالعشات پایشداری در حشوزه   AHPسلسله مراتبی )
شیالت توسط محققین مورد توجه قرار گرفته  مختلح و از جمله حوزه

است  این روش مبتنی بر مقایسات زوجی است کشه براسشاس ترتیشب    
(  جزدیات 28شود )جام میسلسله مراتبی و با استفاده از نظر ذینفعان ان

قابل دسشترس بشوده    (27ای توماس ساتی )این روش در مطالعات پایه
 لذا از تکرار آن پرهیز شده است  

 

 جیخل   یادیص ستمیس یداریپا ابعاد یبرا شاخص انتخاب

 فارس

های صیادی را از نظر پایداری در هشر  ها، وضعیت سیستمشاخص
ها بشر  ن مطالعه، انتخاب این شاخصکند  در اییک از ابعاد توصیح می

در  Rapfishپیشنهادی توسط گشروه   "های استانداردشاخص "اساس 
مرکز مطالعات شیالت دانششگاه بشریتی  کلمبیشا و تعشدادی دیگشر از      

 ( انجام شد  25 و 23، 3، 2، 1مطالعات مختلح همسو )
هشای صشیادی در   های ارزیابی سیستم، لیستی از شاخص2جدول 

دهشد  کشه بشه صشورت     رس و تعریح عملیاتی آنها را نشان میخلیج فا
هشای بعشد   ششاخص(، ششاخص   5) 6محیطشی های بعشد زیسشت  شاخص
ششاخص( ،   5)8هشای بعشد اجتمشاعی   شاخص( ، ششاخص  5) 7اقتصادی
 6هشای بعشد مشدیریتی )   ششاخص( و ششاخص   5)9های بعد فنیشاخص

بشرای  ها، معیارهایی هسشتند کشه   اند  این شاخصشاخص( معرفی شده
هشای صشیادی جنشوب ایشران مشورد      ارزیابی وضعیت پایشداری سیسشتم  

                                                           
6- Ecological-dimension indicators 

7- Economics-dimension indicators 

8- Technological-dimension indicators 

9- Social-dimension indicators 
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 استفاده قرار گرفت 
 

 فارس جیخل در یادیص یهاستمیس نییتع

های صیادی در مطالعات عبارتند از بندی سیستممعیارهای تقسیم 
برداری و ارتباطشات و  نو  شناور، نو  ابزار و شیوه صید، نو  منبع بهره

ای (  تنو  ابزار صید در خلیج فارس بشه گونشه  17)شیوه عمل صیادان 
های صیادی در این مطالعه بشر  ندی و تفکیک سیستمباست که تقسیم

هشای صشیادی عمشده در    اساس تنو  در ابزار صید انجام شد  سیسشتم 
بنشدی کشرد  ایشن    توان در ش  گشروه تقسشیم  حوزه خلیج فارس را می

ترال میگشو، گرگشور،    به صورت تورهای گوشگیر، 3تفکیک در جدول 
النگ الین، مشتا و پرساین با شناور جفتشی هسشتند  بشر اسشاس ایشن      

ی خلیج فارس و برخشی در  جدول، برخی از این ابزارها در کل محدوده
ی استان بوشهر و یشا هرمزگشان مشورد    هایی از آن و در محدودهبخ 

ی ایشن  گیرد  همچنین نو  شناور مورد استفاده در تماماستفاده قرار می
هشا بعاشاً نیشاز بشه امکانشات      ابزارها، لنج و قایق است که برخشی روش 
 متفاوتی در هریک از این شناورها دارند 

 

 هاآوری نظرات و قضاوتانتخاب ذینفعان و جمع

ها با استفاده از نظرات فعالین محلشی  تعیین اهمیت ابعاد و شاخص
هشا بشرای   خصدر حوزه صید و صیادی انجام شده تا به نوعی این ششا 

صیادی در ایران و خلیج فارس بومی شود  فعشالین ایشن حشوزه ششامل     
هستند  محققین دارای دید کلشی   2و صیادان 1، مدیران دولتینیمحقق

های صیادی هستند نسبت به ابعاد مختلح علمی محیط دریا و فعالیت
میگوی کشور )واقشع در   یکه در اینجا از محققین فعال در پژوهشکده

استفاده شد  مشدیران دولتشی، مسشؤل اجشرای امشور، قشوانین و        بوشهر(
مقرارت صیادی بوده و از نزدیک با مسشادل آن درگیرنشد کشه در ایشن     

بشرداری در سشازمان ششیالت    مطالعه، مدیران و کادر واحد صید و بهره
جنوب ایران به عنوان نماینشده ایشن گشروه انتخشاب ششدند  همچنشین       

بشرداری  ه طور مسشتقیم از منشابع بهشره   صیادان به عنوان گروهی که ب
کنند و معیشت آنها به شکل مستقیم به آن وابسته است، در گشروه  می

شوند  بر این اساس، گروه نهایی هدک متشکل از سه دسشته  لحاو می
افراد در قالب ش  نفر محقق، هشت نفر کارشناس و مشدیر دولتشی و   

الب پرسششنامه و  پنج نفر صیاد بود که به شکل مصاحبه حاوری در ق
ها و اطالعات الزم قااوت 1396جداول از پی  طراحی شده در پاییز 

 .شد آوریجمع
 Rapfishهای شش  گانشه فشوق از    برای ارزیابی پایداری سیستم

ای دسشتی  یک تکنیک ارزیابی سریع بین رشته Rapfishاستفاده شد  

                                                           
1- Government 

2- Fishers 

یشک   است که به عنوان 3برای تعیین وضعیت پایداری فعالیت صیادی
های اخیر شناخته شده است  ایشن رویکشرد   ابزار مدیریتی مهم در سال
های مناسشب پایشداری در ابعشاد مختلشح و     با معرفی معیارها و شاخص

مبنا قرار دادن رویکرد چند معیاره، در این زمینشه مشورد اسشتفاده قشرار     
تواند به طور همزمان، وضعیت شیالت را در ابعاد مختلح، گرفته و می

 ( 26 و 25، 23کند )محیطی بررسی و زیستاز انسانی  اعم
 ی،بششاالتر در متششدولوژ ییبششه کششارا دنیرسشش یبششرادر ایششن اینجششا 

و بشه   یاعتبارسشنج برای ایران  ،Rapfishشده در  حیتعر هایشاخص
نویسا  دا د      برن ما   Rapfish 3.1تحلیل با   شد  می نوعی بو

 2016    سا مرر  انج م دا   ایاب بسا       Rمحیط نرم افزا ی 
ب   4توسط تیم تحقیق ت   انشگ د بری ش کلمری  از طریق س یت

دهی این قسشمت    نمرهدکل آزا      س رس محققیب قرا  گرفت
دهشی  ای نمشره با استفاده از نظر کارشناسان و بر اسشاس جشدول پایشه   

Rapfish   انجام شد  مبانی آماری این نرم افزار در مطالعات مشرتبط از
(، تشریح شده است  این نرم 22(، پیتچر و پریشکات )23تچر )جمله پی

، تحلیشل  5گشذاری چنشد بعشدی   بندی به نام مقیاسافزار از تکنیک رتبه
کند  تحلیل اهرمی برای استفاده می 7سازی مونت کارلوو شبیه 6اهرمی

بشرای تعیشین میشزان نفشوذ هشر       Rapfishهر شاخص در رتبه بنشدی  
ها دارای اهرم رود  اگر تمامی شاخصر میشاخص در نمره کلی به کا

ها به طور مشخص درصد باشد، هیچ یک از شاخص 10)نفوذ( کمتر از 
(  نهایتشاً هشر سیسشتم    2در تجزیه و تحلیل غالب و نافذ نبشوده اسشت )  

دسشته  Rapfishصیادی بر اساس نمره پایداری بدست آمده از تحلیل 
 شود  بندی می
 

 نتایج و بحث

ی بین ابعاد مختلح پایشداری صشورت گرفتشه و وزن    مقایسات زوج
 4نظران در جدول هریک از آنها به تفکیک و برای سه گروه از صاحب

گزارش شده است  این جدول وزن ابعاد از نظشر محققشین، مشدیران و    
دهد که وزن کلی هر یشک از ابعشاد بشا    صیادان را به تفکیک نشان می

  آنچه در این جدول مهم است استفاده از میانگین حسابی محاسبه شد
اهمیت تمامی ابعاد از نظر ذینفعان و صاحبنظران است  به طوری که، 

در  23/0محیطی و اقتصادی به شکل برابشر و معشادل   وزن بعد زیست
(، فنشی  19/0نظر گرفته شده و پشس از آن، هشر سشه بعشد اجتمشاعی )     

 دارند   از یکدیگر قرار 01/0( با اختالک 18/0( و مدیریتی )17/0)
 

                                                           
3- A rapid appraisal technique to evaluate the sustainability 

status of fisheries 

4- http://www.rapfish.org/software 

5- Multidimensional Scaling 

6- Leverage analysis 

7- Monte Carlo analysis 
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 های صیادی در خلیج فارسابعاد مختلف ارزیابی پایداری سیستم -1 شکل 
Figure 1- Different dimensions of sustainability of fisheries systems in the Persian Gulf 

 
 صیادیها برای ارزیابی پایداری سیستم ها و تعریف عملیاتی آنشاخص -2جدول 

Table 2- Indicators and their operational definition for assessing the sustainability of fisheries system 

 ابعاد شاخص تعریف عملیاتی
Operational definition Indicator Dimensions 

 درصد ماهیان صید شده کوچک و جوان 
Percentage of small and young caught fish 

 (Range collapse) صید قبل از بلوغ  

 محیطیزیست
(Ecological) 

 درصدی از آبزیان غیرهدک در صید
Percentage of non-target fish in the catch 

 Catch before maturity)) صید دوریز  

 تغییرات در متوسط اندازه ماهی صید شده نسبت به گذشته
Changes in the average size of caught in the 

past 
 Fish Size))  اندازه ماهی در صید 

 شواهدی از کاه  جمعیت ماهیان در ده سال گذشته
Evidence of reduced fish population in the 

last ten years 
 (Discarded) میزان نابودی گونه  

 دوره زندگی ماهیان تجاری 
Commercial fish life cycle 

 (Life cycle) چرخه زندگی  

 روند درآمد خالص ناشی از صیادی
Fishery net income change 

 (Fishing income)  درآمد صیادی 

 اقتصادی
(Economics) 

 های معیشتی در دسترستعداد جایگزین
Number of livelihood alternatives  

 (Livelihoods Alternatives) های معیشتی گزینه 

 ایید به شکل محلی، ملی، منطقهوسعت بازار فروش ص
The fishing market is local, national, 

regional 
 (Market of fish) بازار فروش ماهی  

 پرداخت سوبسیدهای دولت به فعالیت صیادی
Payment of government subsidies to fishing 

activities 
 (Subsidy)  سوبسید دولتی 

 زار صید و غیرهمیزان هزینه شناور و اب
Fleet cost and fishing tools and so on 

 (Cost of equipment)  هزینه ابزار 

 سطح تحصیالت صیادان نسبت به متوسط افراد جامعه
Education level compared to population 

averagey 
 (Education level) تحصیالت  

 اجتماعی

 (Social) 
 یادانمیزان اطالعات زیست محیطی ص

Fishermen's environmental information 
  (Environmental Knowledge) آگاهی زیست محیطی 

 ها و یا بین صیادان مختلحتعار  بین صیادان با سایر گروه
Conflict between fishermen with other 

groups or between different fishermen 
 (Conflicts status) میزان تعار  ها  
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 انجام فعالیت صیادی در قالب مشارکت خانوادگی
kin Partnership Fishing activity with 

 (Kin participation) مشارکت خویشاوندان  

 میزان نفوذپذیری صیادان
Fisher influence 

 (Fisherman influence)  نفوذ صیادان 

 میزان تخریب محیط زیست آبزیان به وسیله ابزاراالت صید
Destruction of the aquatic environment by 

fishing gear 
 (side effects of Gear)  اررات جانبی ابزار صید 

 فنی
(Technological) 

 میزان بهره گیری از ابزار در انتخاب صید هدک
The use of Selective gear in fisheries  

 (Selective gear) ابزار صید انتخابگر  

 اندازه شناور در طی زمانتغییر در 
Change in fleet size over time 

 (vessel size) اندازه شناور  

 دسترسی به تخلیه گاه صید به شکل متمرکز
Centralized access to Landing sites 

 (Landing sites) گاه صید تخلیه 

 امکان فرآوری صید در شناور و یا تخلیه گاه قبل از فروش
Pre-sale processing catch in fleet or 

Landing sites 
 (Pre-sale processing) وری قبل از فروشآفر  

 ممنو  کردن صید گونه خاص در محدوده زمانی معین
Monsoon fishing ban at a certain time 

 (Monsoon fishing ban) محدودیت فصلی صید  

مدیریتی 
(Management) 

 ای اندازه چشمه تورتعیین استانداردهایی بر
Regulation of mesh size 

 (Regulation of mesh size) قوانین اندازه چشمه تور  

 کنترل مجوز صید توسط مدیران بخ  صیادی
Control of fishing licenses by managers 

 (License of catch) کنترل مجوز صید  

 ربت آمار میزان صید در مراکز تخلیه
Landing statistic in landing sites 

 (Landing statistic)  ربت آمار صید 

 حمایت از تحقیقات علمی در زمینه مدیریت صیادی
Support scientific research on management 

of fishing 
 (R&D support)  حمایت از تحقیقات 

 ها به شکل کارامکانیسم موجود حل تعار 
Mechanism of conflict resolution efficiently 

 (Conflicts resolution system)  سیستم حل تاادها 

  Source: studies and expert opinions   مأخذ: مطالعات و نظرات کارشناسان 

 
 Rapfishسیستم صیادی در حوزه خلیج فارس برای ارزیابی پایداری در  -3جدول 

Table 3- Fishing system for evaluation of sustainability in the Persian Gulf Rapfish 

 نوع شناور
Type of fleet 

منطقه مورد 

 استفاده
Area 

 گونه هدف
Target species 

 سیستم صیادی
Fishing System 

 نام
Name 

 لنج و قایق
Boat & 

 محدوده خلیج فارس
Persian Gulf 

های سطحزی و گونه
 کفزی درشت

Polagic and 

Demersal 

 Gillnet  گوگشگیر FisheriesA 

 لنج و قایق 
Boat 

 محدوده خلیج فارس
Persian Gulf 

 میگو
Shrimp 

  Shrimp Trawl ترال میگو FisheriesB 

 لنج و قایق
Boat 

 محدوده خلیج فارس
Persian Gulf  

 های کفزیگونه
Demersal 

  Trap (Gargoor) گرگور FisheriesC 

 لنج و قایق
Boat 

 محدوده خلیج فارس
Persian Gulf 

 تن ماهیان
Scombridae 

 Long line النگ الین 
 

FisheriesD 

 قایق
Boat  

نوار ساحلی 
 هرمزگان

Hormozgan 

coastline 

گونه های مهاجر، 
 خرچنگ و میگو
Migratory 

species, crabs 

and shrimp 

 مشتا
Set net (Moshta) 

FisheriesE 

 دو قایق 
pair-boats 

 محدوده خلیج فارس
Persian Gulf 

 ساردین ماهیان 
Sardine 

 پرساین دو قایقه
Purse-seine(pair-boats ) 

FisheriesF 

 Source: Researcher studiesمحقق     مأخذ: مطالعات 
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ها بشه  ی گرای  گروهدهندهوزن هر یک از ابعاد به تفکیک، نشان

به بعد برخی از ابعاد است به نحوی که از نظر محققین، بیشترین وزن 
( اختصاص یافته است  علت ایشن امشر، گشرای     43/0محیطی )زیست

محیطی و علمی حاکم بر صید و صیادی در این گروه به مسادل زیست
( بشا وزن  16/0( و اجتماعی )16/0خلیج فارس است  دو بعد اقتصادی )

( 35/0برابر در جایگاه بعد قرار دارند  از نظشر مشدیران بعشد مشدیریتی )    
(، 20/0ابعاد اجتماعی ) ایر ابعاد دارای وزن بیشتری بوده ونسبت به س

( در 13/0( و اقتصشششادی )15/0(، فنشششی )17/0زیسشششت محیطشششی ) 
اند  از نظر این گروه کشه درگیشر مسشادل    های بعدی قرار گرفتهاولویت

اجرایی و قوانین و مقررات حاکمیتی هستند، نیز بعد مدیریتی، قشوانین  
ای اولویت است تا حدی که در این ششرایط،  و مقررات و اجرای آن دار

مدت صیادی در خلیج فشارس را  گاهی الزم است منافع اقتصادی کوتاه
 نادیده گرفت تا بتوان کارایی آن را در بلندمدت تقویت کرد 

بردار از منابع بندی ابعاد از نظر صیادان به عنوان گروه بهرهاولویت
بعد اقتصشادی اسشت کشه بشا     بینی، صیادی خلیج فارس، مطابق با پی 

نسبت به سایر ابعاد در اولویت اول قرار داشته و پس از آن،  41/0وزن 
( مهم تلقی شده است  از نظر ایشن  22/0( و فنی )21/0ابعاد اجتماعی )

ای برخورد کنند که بتوانند مسادل توانند به گونهگروه، صیادان خود می
داده و ایشن ابعشاد در   محیطی و مدیریتی خلیج فارس را پوش  زیست

گیرد  محاسبات این بخ  بشا اسشتفاده از   ضمن سه بعد دیگر قرار می
 انجام شد  Super Decisionsنرم افزار 

 
 های مختلفو براساس دیدگاه AHPوزن ابعاد مختلف پایداری صیادی در خلیج فارس با روش  -4 جدول

Table 4- Weight of different dimensions of fishery sustainability in the Persian Gulf by  
AHP method and based on different perspectives 

 ابعاد نظر محققین نظر مدیران نظر صیادان نظر کل گروه
Whole group Fishermen Managers Researchers Dimensions 

0.23 0.09 0.17 0.43  (Ecological)  زیست محیطی 

0.23 0.41 0.13 0.16  (Economic) اقتصادی 

0.19 0.21 0.20 0.16  (Social)  اجتماعی 

0.17 0.22 0.15 0.13  (Technological)  فنی 

0.18 0.07 0.35 0.12  (Management)  مدیریتی 

  Source: Research findings     های تحقیقهمأخذ: یافت

 
تریس ها در ابعشاد مختلشح بشر اسشاس مشا     وزن هر یک از شاخص

مقایسات زوجی گروه ذینفعان به صورت تجمیع شده )تجمیع شده هر 
، گزارش شده است  در این 5سه گروه محقق، مدیر و صیاد( در جدول 
ها در هر بعد و وزن کلی هشر  جدول، وزن هریک از ابعاد، وزن شاخص

محیطشی  شاخص آمده است  بر اساس نتایج این جدول، در بعد زیست
 "صشید قبشل از بلشوغ   "( و 402/0) "نابودی گونهمیزان "وزن شاخص 

تواند به دلیل وجود ها بیشتر بوده که می( از وزن سایر شاخص315/0)
های تجاری آبزیشان در خلشیج فشارس باششد و بشه      بحرانن نابودی گونه

عنوان معیار تهدیدکننده پایداری است  صید قبل از بلوغ، میزان صشید  
وغ در ترکیششب صشید صششیادان را  جشوان و آبزیششان کشوچکتر از سششن بلش   

های اخیر، بشرای پایشداری صشید صشیادی در     دهد که در سالمینشان
خلیج فارس مشکل ساز شده و مطالعات انجام شده در زمینشه ترکیشب   

های ماهیان خلیج فارس مؤید وجود درصد نسبتاً بشاالی  برخی از گونه
یر نقشاط  ماهی جوان در ترکیب صید صیادان است  البته در شیالت سا

(  در بعشد اقتصشادی، درآمشد    21هسشتند )  مطشرح  جهان نیز این مسادل
هشا از وزن بیششتری   نسبت بشه سشایر ششاخص    363/0صیادی با وزن 

های مختلح و نه تنها در ها و جنبهبرخوردار است که در تمامی فعالیت

اصلی بعد  هایحوزه شیالت، درآمد به عنوان یکی از مهمترین نماینده
اقتصادی است  نوسان در درآمد صیادان به دالیشل مختلشح، یکشی از    

ی پایداری در فعالیت صید و صشیادی اسشت  بشازار    کنندهمسادل تهدید
که به صورت دسترسی به بازار محلشی، ملشی و    (245/0فروش ماهی )

تواند در تبیین و حفظ پایداری بین المللی برای فروش ماهی است، می
قتصادی مورر باشد کشه در مطالعشات سشادتهیداس و ناراکومشار     در بعد ا

( نیز این مساله مورد تادید قشرار گرفتشه اسشت  در بعشد اجتمشاعی،      26)
نسشبت بشه سشایر     406/0شاخص تحصیالت و سواد صشیادان بشا وزن   

ها وزن بیشتری دارد  زیرا که تحصشیالت و آگشاهی آنشان بشه     شاخص
بخ  زیشادی از مسشادل در سشایر     تواندعنوان عامل مهمی بوده و می

تواند در حفظ ابعاد را تحت پوش  قرار داده و حتی در کمترین ارر، می
بر آن، میشزان  زندگی و معیشت خود صیادان نق  داشته باشد  عالوه 

برداران از خلشیج  ( به عنوان بهره284/0محیطی صیادان )آگاهی زیست
باششد  چراکشه سشبب     تواند نق  مهمی در پایشداری داششته  فارس، می

انجام اقدامات آگاهانه به صورت خودجوش در ایشن راسشتا ششده و یشا     
حداقل مسادل هدفمند در زمینشه پایشداری را راحتتشر پذیرفتشه و اجشرا      

( 454/0کننشد  در بعشد فنشی، ششاخص ارشرات جشانبی ابشزار صشید )        می
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باالترین وزن را به خود اختصاص داده که نشه تنهشا در خلشیج فشارس،     
های آبی دنیا که فعالیت اقتصادی صید در آن ه در سایر اکوسیستمبلک

شود، اررات جانبی ابزار صید بر پایداری این فعالیت از طریق انجام می
گاه صید نابودی اکوسیستم، اررات سوء داشته است  دسترسی به تخلیه

ترین امکانات برای این فعالیشت، در پایشداری   به عنوان یکی از ابتدادی
نق  داشته و پس از آن، امکان دسترسی به ابشزار پیششرفته صشید    آن 

مهم تلقی ششده اسشت     جهت انتخاب گونه هدک )ابزار صید انتخابگر(
( وزن بیشتری نسشبت  275/0در بعد مدیریتی، محدودیت فصلی صید )

به سایر ابعاد دارد  محدودیت فصلی صید متناسب با گونه و نو  آبزی 
ششود  بردای در خلیج فارس اعمال مشی بهره توسط واحد کنترل صید و

های در معر  انقرا  تجاری، به ها به ویژه گونهکه برای حفظ گونه
هشای مهشم اجرایشی در    های مشدیریتی و سیاسشت  عنوان یکی از شیوه
( کشه از  207/0ی چششمه تشور )  شود  قوانین اندازهمنطقه محسوب می

س است، نق  مهمشی  های اجرایی در جنوب ایران و خلیج فارسیاست
در جلوگیری از صید ماهیان کوچشک و جشوان دارد و از صشید دورریشز     
جلوگیری نموده و به این ترتیب، در پایداری بلندمدت آن مؤرر خواهشد  

( اششاره بشه بحشث    167/0بود  اهمیت ششاخص کنتشرل مجشوز صشید )    
ممنوعیت صید غیرقانونی داشته که تهدیدی جدی برای پایداری بوده 

 نترل مجوز صید، عامل مورری در این زمینه خواهد بود  و لذا ک

 
 های صیادی در خلیج فارسهای ارزیابی پایداری سیستموزن ابعاد و شاخص -5جدول 

Table 5- The wight of dimensions and indicators for the assessment of the sustainability of 

fisheries in the Persian Gulf 

 کل وزن
Overall weight 

 وزن شاخص
Indicator 

weight 

 شاخص
Indicator 

 وزن 
Weight 

 ابعاد
Dimensions 

 صید قبل از بلوغ 0.315 0.072

23/0 

 

 (Ecologicalزیست )محیطی 
 

 صید دوریز 0.091 0.021

 اندازه ماهی در صید 0.141 0.032

 میزان نابودی گونه 0.402 0.092

 زندگی چرخه 0.051 0.012

 درآمد صیادی 0.363 0.084

23/0  (Economicاقتصادی ) 
 های معیشتیگزینه 0.116 0.027

 بازار فروش ماهی 0.245 0.056

 سوبسید دولتی 0.044 0.010

 هزینه ابزار 0.058 0.013

 تحصیالت  0.406 0.077

19/0 

 
 

 (Social اجتماعی ) 

 آگاهی زیست محیطی 0.284 0.054

 میزان تعار  ها 0.184 0.008

 مشارکت خویشاوندان 0.117 0.028

 نفوذ صیادان 0.044 0.022

 اررات جانبی ابزار صید 0.454 0.082

18/0  (Technological فنی ) 
 ابزار صید انتخابگر 0.189 0.034

 اندازه شناور 0.104 0.019

 تخلیه گاه صید 0.203 0.037

 وری قبل از فروشآفر 0.049 0.009

 محدودیت فصلی صید 0.275 0.047

 
17/0 

 
(Management مدیریتی ) 

 قوانین اندازه چشمه تور 0.207 0.035

 کنترل مجوز صید 0.167 0.035

 علمی تحقیقات 0.120 0.020

 صیدربت آمارهای  0.184 0.025

 مکانسیم حل تااد 0.084 0.014

   Source: Research findings       تحقیقهای مأخذ: یافته
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ها برای صیادی در خلیج فارس، از آنها بعد از اعتبارسنجی شاخص
 Rapfish های صیادی منطقه بابرای ارزیابی وضعیت پایداری سیستم

خشوب   "درصد، وضعیت  75استفاده شد  در این تحلیل نمره بیشتر از 
، مقشادیر  "نسبتاً پایشدار "وضعیت  درصد، 75تا  1/50، مقادیر "پایداری

درصد،  25و مقدار کمتر از  "کمتر پایدار"درصد، وضعیت  50تا  1/25
 (  2دهد )را نشان می "ضعیح پایداری"وضعیت 

های صیادی فعشال  عملکرد و وضعیت هر یک از سیستم 6جدول 
دهد  این جدول عالوه بر عملکرد هر یک در خلیج فارس را نشان می

دهشد   ها در هر بعد، مقدار میانگین عملکرد کلی را نشان میاز سیستم
 84/46ها در بازه ی متوسط پایداری سیستمبر اساس این جدول، نمره

توان ، می50قرار دارد  بر اساس این ارقام و نزدیکی آنها به  52/53تا 
های صیادی فعال در خلیج فشارس وضشعیت   گفت هیچ یک از سیستم

( را نداشته و عموماً به وضعیت 75یداری )بیشتر از آل پامطلوب و ایده
کمتر پایدار و یا نسبتاً پایدار نزدیکتر هستند  بر اساس نمرات متوسشط،  

( با باالترین نمره متوسط پایشداری  FisheriesCروش صید با گرگور )
هشا قشرار   در وضعیت مطلوبتری از نظر پایداری نسبت به سایر سیسشتم 

( وضششعیت FisheriesBم صششیادی بششا تششرال )دارد  در مقابششل، سیسششت
های صیادی فعشال در خلشیج فشارس    نامناسبتری نسبت به سایر روش

 دارد 
(، متشداولترین  FisheriesAبا توجه به اینکه روش صید گوشگیر )

درصشد  صشیادان(    80 یی صید در جنوب ایشران )مشورد اسشتفاده   شیوه
یشن سیسشتم از   محیطی توجه به وضعیت اهای زیستاست، در بررسی

محیطشی  های زیسشت اهمیت باالیی برخوردار بوده و به تدوین سیاست
هشای بعشد   ی پایداری این سیستم از نظر شاخصنماید  نمرهکمک می

دهد که ایشن سیسشتم در وضشعیت نشامطلوب     محیطی نشان میزیست
درصشد( قشرار دارد  بنشابراین، از لحشاو معیارهشای       38پایداری )حشدود  

نسبی باالیی داشته و نیازمنشد کنتشرل و اعمشال     آسیبمحیطی، زیست
محیطشی در ایشن سیسشتم صشیادی اسشت       هرچه بیشتر قوانین زیسشت 

ی صشید  محیطی این شیوههرچند در خلیج فارس، کنترل اررات زیست
گردد، اما عدم اجرای دقیق آن ی چشمه تور اعمال میبا قوانین اندازه

ث ایجاد اررات ماشر احتمشالی آن در   و یا اقدام غیرقانونی صیادان، باع
 شود صید ماهیان نابالغ و غیرهدک می

 73(، باالترین نمشره اقتصشادی )  FisheriesBسیستم صید ترال ) 
درصد( را به خود اختصاص داده است  از نظر صشیادان خلشیج فشارس،    

ی ی صشید بشوده کشه تنهشا در محشدوده     این سیستم سودآورترین شیوه
د میگو( اجازه اسشتفاده از آن وجشود دارد  البتشه    زمانی معین )فصل صی

ی باالی اقتصادی، به شکل غیرقشانونی از  برخی اوقات به دلیل انگیزه
هشا از  ی عمودی نمرات پایشداری سیسشتم  شود  مقایسهآن استفاده می

( FisheriesBدهد که این سیسشتم ) نظر بعد زیست محیطی نشان می
هشا  درصد( نسبت به سایر سیسشتم  26ترین وضعیت پایداری )در پایین

در خلیج فارس قرار دارد  تحقیقات علمی نیز این نتیجه را تادید نموده 
هشای صشید از نظشر تخریشب     و صید با ترال را یکی از مخربترین شیوه

داند  به نحشوی  های صید، صید قبل از بلوغ و صید دورریز میزیستگاه
 شود که، باعث نابودی نسل ماهیان می

( که روش صشید متشداول و   FisheriesCتم صید با گرگور )سیس 
شود، سیستمی اسشت  سنتی است و بیشتر در استان بوشهر استفاده می

درصد( در وضعیت مطلوب  72درصد( و فنی ) 68که از نظر اقتصادی )
محیطی در مرتبه سوم پایداری قرار دارد  البته این روش از نظر زیست

های مدیریتی نیز وضشعیت نسشبتاً پایشداری    قرار دارد  در زمینه شاخص
 دارد 
( از نظشر  FisheriesDسیستم صید النگ الین یا رشته قشالب )  

درصشد( دارای ششرایط مطلشوبتری     49محیطشی ) هشای زیسشت  شاخص
های های صیادی در خلیج فارس است  سیاستنسبت به سایر سیستم

از ایشن   مدیریتی در خلیج فارس نیز حاکی از ایشن اسشت کشه اسشتفاده    
هشا، تششویق   روش در بین صیادان، بشه عنشوان جشایگزینن سشایر روش    

مشدت را  شود  نتایج این قسمت نیز صحیح بودن این سیاست میانمی
محیطشی، از  کند  چرا که در عین حفظ اسشتانداردهای زیسشت  تادید می

( نیز در وضعیت مطلوبی بوده و صیادان خلیج فارس 64نظر اقتصادی )
انشدکی   مخربفاده از این روش را دارند  این شیوه اررات ی استانگیزه

های صیادی داشته و در عین حال، میزان صید دورریشز آن  بر زیستگاه
نیز تقریباً صفر بوده و از نظر کیفیت، بهترین نو  مشاهی را بشه لحشاو    
تازگی به بازار اراده نموده و برخی اوقات ماهیان صید شده با این شیوه 

مشابه صشید ششده بشا سشایر ابشزار       یتری نسبت به گونهبه قیمت باال
 شود  فروخته می

هشای قشدیمی   ( کشه یکشی از روش  FisheriesEروش صید مشتا )
و درصد بسیار کمی از صشیادان   مورد استفاده در استان هرمزگان بوده

شود  این کنند، در ساحل با جزر و مد انجام میاز این شیوه استفاده می
اد فنی و مدیریتی در وضعیت نامطلوب بوده و به دلیل روش از نظر ابع

فراگیر نبودن آن، در عمل به لحاو قوانین مدیریتی نسشبت بشه سشایر    
ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته اسشت  همچنشین نتشایج نششان     سیستم
( از نظششر FisheriesFدهششد کششه روش صششید پرسششاین دو قایقششه )مششی

اسبی بشوده و بعشد از تشرال،    درصد( در وضعیت نامن 31محیطی )زیست
های مخرب محیط زیست است  همچنین وضعیت چندان جزو سیستم

 درصد( ندارد   31درصد( و فنی ) 40مطلوبی از نظر اجتماعی )
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 Rapfishهای مختلف بر اساس نمره پایداری سیستم -6جدول 

Table 6- Different systems based on sustainability score of Rapfish 
 سیستم صیادی محیطیزیست اقتصادی اجتماعی فنی  مدیریتی متوسط

Average Management Technological Social Economic Ecological Fisheries systems 

50.00 45.25 63.72 42.56 59.96 38.32 FisheriesA 

46.84 39.34 53.03 42.25 73.34 26.20 FisheriesB 
53.52 49.73 71.78 41.50 68.25 36.37 FisheriesC 
53.88 35.10 77.70 43.44 64.09 49.01 FisheriesD 

51.67 34.87 62.94 50.57 66.43 43.45 FisheriesE 

50.28 67.66 54.62 39.95 57.79 31.28 FisheriesF 

 Source: Research findings    های تحقیقمأخذ: یافته

 

 
 ها در هر یک از ابعاد یسه متوسط نمره پایداری سیستممقا -2شکل 

Figure 2- Comparing the sustainability score of systems in each dimension 
 

هشای فعشال در   ی کلی ابعاد مختلح پایداری برای سیسشتم مقایسه
ی هر یشک از  آمده است  متوسط نمره 2ی خلیج فارس در شکل حوزه

 به مقدار میانگین نمره پایداری هر سیستم به دست آمد  ابعاد با توجه
محیطی، اجتماعی و مدیریتی بشا  بر اساس این نمودار، ابعاد زیست

درصشد، در وضشعیت کمتشر پایشدار      50ی پایداری کمتر از متوسط نمره
هشای  ی پایشداری، فعالیشت سیسشتم   قرار دارند  با توجه به متوسط نمره
 64درصشد( و فنشی )   65د اقتصشادی ) صیادی در خلشیج فشارس در بعش   

 درصد( در وضعیت پایدار قرار دارند 
ی وسشیله تحلیل اهرمی )میزان نفوذ( بشرای هشر یشک از ابعشاد بشه     

Rapfish  آمده است  در این شکل در هر  3انجام و نتایج آن در شکل
های نافذ مشخص شده اسشت  در بعشد زیسشت   بعد، شاخص یا شاخص

بلوغ و صشید دورریشز بیششترین نفشوذ و      محیطی، شاخص صید قبل از
بنشدی  های صیادی در رتبشه اررگذاری را در این بعد بر موقعیت سیستم

ی تواند راهنمایی بشرای مشدیران در زمینشه   پایداری دارا هستند که می
هشای صشید   ربت دقیق میزان صید دورریز و صید قبل از بلوغ سیسشتم 

حیطشی آنهشا باششد     ش  گانه برای حرکت در جهت پایداری زیست م
 هایشاخص نافذ و مورر در بعد اقتصادی و اجتماعی به ترتیب شاخص

آلترناتیوهای معیشتی و شاخص مشارکت خویشاوندی اسشت کشه الزم   

است در تقویت پایگاه اجتماعی صیادان از طریق انجام فعالیت صیادی 
به شکل خانوادگی تالش شود  شاخص نافذ در بعد فنشی، مربشوط بشه    

فرآوری قبل از فروش است که نسبت به سایر شاخص نافذتر شاخص 
است  در بعد مشدیریتی ششاخص پرنفشوذ در تعیشین موقعیشت پایشداری       

 شاخص قوانین دسترسی است  ، ی فعال در خلیج فارسهاسیستم

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

در این مطالعه، میزان پایداری فعالیت صیادی در خلیج فشارس بشا   
یستم صیادی متداول در منطقه هدک، مورد ارزیشابی  تمرکز بر ش  س

های قرار گرفت و با توجه به اینکه تحلیل پایداری تحت تاریر شاخص
ها بر اساس مطالعات ارزیابی است، ابتدا به شناسایی دقیق این شاخص

بنیادی انجام شده در این زمینشه و نظشرات ذینفعشان در خلشیج فشارس      
محیطشی، اقتصشادی،   ر پشنج بعشد زیسشت   پرداخته شد  ابعشاد پایشداری د  

اجتماعی، فنی و مدیریتی مورد بررسی قشرار گرفشت و بعشد از معرفشی     
ها در هربعد و تعیین اهمیت آنهشا، نهایتشاً در ارزیشابی پایشداری     شاخص
های صیادی در خلیج فارس مبنای سنج  قرار گرفتند  نتشایج  سیستم
رس بوده که سه بعشد  ی اهمیت تمامی پنج بعد در خلیج فادهندهنشان
محیطی، اقتصادی و اجتماعی، تقریباً در یک سطح از اهمیت از زیست



 1398پاییز ، 3، شماره 33، جلد نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی     276

نظر ذینفعان برای معیار ارزیابی، قرار دارنشد  بشر اسشاس ایشن نتیجشه،      
گشذاران فعشال در   گیران، ذینفعان و سیاستشود که تصمیمپیشنهاد می

هشا و  حوزه جنوب، به تمشامی ابعشاد توجشه داششته باششند تشا سیاسشت       
هشای  های تدوین شده بتوانند تمامی ابعاد را پوش  داده و جنبهبرنامه

مختلح را لحاو کند  همچنین قشوانین مشدیریتی بشه ششکل کشاراتر و      

محیطشی و یشا   تری دنبال شود، به نحوی که تنها یک بعد زیستعملی
چراکه با توجشه بشه اهمیشت تمشامی      اقتصادی صرک را در نظر نگیرد 

نگر، حرکت به سمت پایداری صیادی در خلشیج  ن نگاه کلابعاد، نداشت
 کند فارس را با تردید مواجه می

 

 
 ها در هر بعدتحلیل اهرمی شاخص -3شکل 

Figure 3- Leverage analysis of indicators in each dimension 

 
 ها در هر بعشد پس از مشخص شدن ابعاد پایداری، اهمیت شاخص

صشید و صشیادی در خلشیج فشارس      با اسشتفاده از نظشر ذینفعشان بشرای    
ی وزن بیششتر بشرای   دهنشده مشخص گردید  نتایج این بخش  نششان  

محیطی و پشس  شاخص نابودی گونه و صید قبل از بلوغ در بعد زیست
محیطشی  از آن به ترتیب درآمشد، سشطح تحصشیالت و آگشاهی زیسشت     

نین محدودیت فصلی صید و اندازه صیادان، اررات جانبی ابزار صید، قوا
چشمه تور برای هر یک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فنی و مدیریتی از 

شود در ارزیابی فعالیشت صشیادی در   دید ذینفعان است  لذا پیشنهاد می
 ها به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد جنوب ایران، این شاخص

عشال در خلشیج   های ش  گانه فدر ادامه وضعیت پایداری سیستم 
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مورد ارزیابی  Rapfishهای فوق با استفاده از فارس بر اساس شاخص
هشای صشیادی بشه    قرار گرفت  نتایج نشان داد که هیچ یک از سیسشتم 

طور مطلق پایدار نبوده و عموماً تنها در یک یا دو بعد خاص وضشعیت  
محیطی سیستم صشید  مطلوب پایداری را دارد  در این میان، بعد زیست

شود در تشدوین  ترال وضعیت ضعیح پایداری را دارد که پیشنهاد می با
های حفاظتی خلیج فارس به این سیستم صشید توجشه ششده و    سیاست

تحت کنترل جدی قرار گیرد  با توجه به باالبودن انگیشزه صشیادان در   
استفاده از این سیستم صیادی به دلیل منشافع اقتصشادی آن، پیششنهاد    

ی اررات منفی اقتصشادی آن در بلندمشدت بشا ارشر     شود که در زمینهمی
های الزم به صیادان داده شود  با توجشه  مخرب بر ذخایر ماهی آگاهی

ها در تأمین به مطلوب بودن صید با النگ الین نسبت به سایر سیستم
اهداک حفاظت از محیط زیست، به سیاست گسترش این سیستم صید 

 در خلیج فارس عنایت ویژه شود 
ینه تقویت سیستم بازاریشابی آبزیشان صشید ششده در جنشوب      در زم

فروشی، بهبشود بشازار   ها، بهبود سیستم خردهایران، از بین بردن واسطه
داخلی و توسعه بازار خارجی راهگشا است  در جهت بهبود پایداری بشر  
اساس نتشایج، افشزای  سشطح تحصشیل صشیادان و بشاالبردن آگشاهی        

شود که ضمن افزای  کارادی آنشان در  محیطی آنان پیشنهاد میزیست
فعالیت صیادی برای همکاری و مشارکت بیشتر آنان در اجرای قوانین 

  کننده خواهد بود زیست کمکحفاظت محیط
هشای  ششود ششاخص  با توجه به نتایج تحلیل اهرمی، پیشنهاد مشی 

اررگذار در پایداری خلیج فارس، مانند فرآوری قبشل از فشروش مشاهی    
قرار گیرد  تقویت فرآینشد فشرآوری قبشل از فشروش، ارزش     مورد توجه 

تواند بشه  که، میافزوده باالیی را نصیب صیادان خواهد کرد  به طوری

ی صیادان برای اسشتفاده از  طور ضمنی و در قالب اررات رانویه، انگیزه
محیطی پایدار نیسشتند را کشاه    های مخرب که از نظر زیستسیستم

ی در این زمینه، نیاز به مداخله دولت دارد  چرا دهد  البته پیشرفت جد
که فراهم نمودن این امکانات نیاز به سرمایه زیادی داشته و در مقابل، 

المللشی ششود    تواند سبب افزای  مانور صیادان در بازار ملی و بشین می
های مهم و همچنین نتایج نشان داد که تنو  معیشتی از جمله شاخص

عشد اقتصشادی اسشت  ایشن در حشالی اسشت کشه        مورر در پایشداری در ب 
های معیشتی محدود است  بشا  دسترسی صیادان جنوب ایران به گزینه

هشای معیششتی بشالقوه    وجود اینکه کشاورزی و دامداری از جمله گزینه
متداول در مناطق روستایی ایران اسشت، امشا ایشن امکشان بشرای اکثشر       

هشای  ایی و زمشین نشین، به دلیشل ششرایط آب و هشو   روستادیان ساحل
هشایی  ششود سیاسشت  منطقه فراهم نیست  بر این اساس، پیشنهاد مشی 

های معیشتی متناسب با شرایط منطقه، مانند تقویت برای ایجاد گزینه
 ونااق اکوتو یساام   یاا ی  و یاا   هششای بششاربری دریششایی، سیسششتم
ی صیادان، تا عالوه بر حفظ اقتصاد خانوادهپرو ی ت ویب دو ، آبزی

رویه و غیر قانونی )جهت حفظ معیششت( در  ضمنی از صید بی به طور
 منطقه جلوگیری شود  

پیشنهاد برای کارهای آینده در این زمینشه ایشن اسشت کشه رونشد       
تغییرات پایداری را در طی زمان رصد کنند و این مسشاله را بشه ششکل    
پویا لحاو کرده تا بتوان بر آن اساس، قااوت در مورد آینده صشیادی  

ایران انجام داد  هرچند انجام این کار نیاز به اطالعات تشاریخی   جنوب
در این زمینه است که بایستی توسط نهادهای متولی مورد توجه قشرار  
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Introduction: Fishery is an important activity in terms of trade, income, livelihoods, food and nutrition 
security especially to fishing communities living close to the coast. Therefore, Fishery is an essential part of 
sustainable development goals. High-level experts emphasize the enormous potential of oceans and seas for 
wielding so much influence in offering solution to one of the greatest humanitarian crises such as rapid 
population growth and meeting their basic needs (High Level Panel of Experts on Food Security). The concepts 
of sustainability are greatly connected to "sustainable development"; as it is the development of resources for 
human use that modifies natural ecosystems. One of the scientific and practical ways of achieving sustainability, 
as first step, is evaluating or measuring sustainability. In this article, a participatory multi-criteria approach is 
used to evaluate the sustainability of Iranian fisheries in the Persian Gulf as a case study. 

Materials and Methods: Given that the fishery is a multidimensional human activity, and for the purpose of 
decision-making and management, sustainability assessment is necessary in all its dimensions. Among scientific 
approaches, multi-criteria decision-making methods have been evaluated as a formal and scientific method for 
assessing sustainability. Rapfish introduces a rapid appraisal technique to evaluate the sustainability status of 
fisheries, with a multidimensional view at the issue of sustainability in fisheries and based on a multi-criteria 
approach. 

 Results and Discussion: The importance of each of dimensions for Persian Gulf is expressed by weights for 
three groups of stakeholders separately. Weights are obtained based on a pairwise comparison between 
dimensions using the AHP method for each groups. Finally, the overall weight is calculated using the arithmetic 
mean. For example, for the researchers groups, the ecological weight 0.43 show that ecological dimension is 
more important than other dimensions, while the managers groups consider the management dimension (0.35) 
and technological (0.22) have more weight than other dimensions. For fishermen, as the exploiters of the Persian 
Gulf, the economic dimension is more important which has weight of 0.41 in first priority compared to other 
dimensions, followed by technological dimension (0.22) and social dimension (0.21). Overall weight indicates 
the importance of dimensions in terms of three groups of stakeholders. For Persian Gulf, ecological and 
economic dimensions are equally important and dimensions of social (0.19), technological (0.17) and 
management (0.18) are of almost the same importance. The average score for each dimension was obtained 
according to the mean value of the sustainability score for each system. Based on this ecological dimension, with 
an average sustainability score of 37.8% in a less sustainable situation, social and management dimensions with 
less than 50% are also less stable(sustainable). Regarding the average sustainability score, the activities of the 
fishing systems in the Persian Gulf are in a sustainable state in the economic (65%) and technical (64%) areas.   

Conclusion: Considering the importance of the issue of fishery sustainability in the Persian Gulf, this study 
identify the exact dimensions of sustainability based on the fundamental studies conducted in the world and the 
views of local stakeholders in Iran. The evaluation is carried out in five dimensions: ecological, economic, 
social, technological, and management, and the significance of each of these dimensions is measured from the 
perspective of three different groups of stakeholders. The importance of each of these dimensions is measured 
from the perspective of three different groups of stakeholders. The results indicate the importance of all five 
dimensions, and three ecological, economic, and social dimensions are prominent. Based on this result, it is 
suggested that managers, policymakers and stakeholders in the south of Iran pay attention to all dimensions and 
also policies and plans should cover all of them. Since without a holistic view, it is doubtful to move towards 
sustainable fishery in Persian Gulf. In the next step, using conventional methods, the importance of indicators for 
each dimension is determined based on local stakeholders' opinion. In fact, these dimensions and indicators are 
validated and localized for Iran. 
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